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 מבינים  סביבה":  –אתר התוכנית "חושבים מדע  @

=22earth/geogroup/main.asp?PageKind=4&ID-http://stwww.weizmann.ac.il/g 
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 אדם וסביבה, צמחים
  

 
 
 
 
 

 עמוד                                                                                    תוכן

                                                               מבוא: צמחים מסביבנו

 4                                                    : חי צומח, דומם                          1פעילות 

 5מה אנחנו יודעים על צמחים?                                                            :2פעילות 

  פרק א: צמחים בחצר בית הספר ובסביבה הטבעית

 9                              : חצר בית הספר בסוף הקיץ                               1פעילות 

 10: צמחים בחצר בית ספרי                                                                  2פעילות 

 11: השוואה בין הגן הלאומי וחצר בית הספר                                          3פעילות 

    13                                                      : הכרות עם עץ בחצר בית הספר 4פעילות 

 פרק ב: מה צמחים צריכים כדי לגדול?

 17: הכנת נבטים ושתילים                                                                     1פעילות 

 19 : למה זקוק יצור חי?2פעילות 

 20 דול?זקוק צמח כדי לג ְלַמה :3פעילות 

 21 : ההבדל בין חשים סביבה למודדים סביבה4פעילות 

 22השימוש במכשירי המדידה                                       –: מודדים סביבה 5פעילות 

 25 : איך נדע אם הצמח זקוק למים, לאור או לקרקע טובה כדי לגדול?6פעילות 

 26 : חקר מדעי7פעילות 

 27 אם מים משפיעים על הנביטה?: שאלת חקר: ה8פעילות 

 29 : שאלת חקר: האם האור משפיע על הצמח?9פעילות 

 31 : שאלת חקר: האם הדשן שבקרקע משפיע על הצמח?10פעילות 
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 פרק ג: עיבוד תוצאות ניסוי והסקת מסקנות

 33 : סיכום תוצאות חקר גידול צמחים בעציץ1פעילות 

 38 : סיכום תהליך החקר המדעי2פעילות 

 40 ?כדי להתפתח בבית הספר יםזקוק תםא אלו תנאיםל: 3פעילות 

 פרק ד: חקר מבנה הצמח

 42 : התבוננות בתערוכה של צמחים מסביבתנו1פעילות 

 43 : השורש2פעילות 

 46 : הגבעול3פעילות 

 48 : העלה4פעילות 

 51 : פרח5פעילות 

 56 : פרי6פעילות 

 58 : הזרע7פעילות 

 59 של הצמח : מחזור החיים8פעילות 

 60 : שימושי צומח9פעילות 

 62 : בזיעת אפיך תאכל לחם10פעילות 

 69 : סיכום11פעילות 

  

 

 

 

 

 

 

 הבנייה של אסטרטגיות חשיבה

 שאילת שאלות 

 מיון 

 ניסוח השערה 

 ארגון וייצוג מידע 

 תצפית מדעית 

 השוואה 
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 :מעולם החיחומרים  :מעולם הסלעחומרים 

 :ובדיםחומרים מע חומרים טבעיים

 (וצרים טכנולוגיים)מ

 חומרים הבונים את כדור הארץ

  

 צמחים מסביבנו

 

 

 מבוא

 

       

 

 

 

 

 

     חי, צומח, דומם 

   

 פי התרשים שלפניכם: -מינו את החומרים הבונים את כדור הארץ על 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 ? _______________________ְצַמִחיםהַ  ַשטִָכים ָמִריםֹוח ְקבוַצת ְלֵאיזֹו .א

 .ַהַםְתִאים ָבִרבועַ  ְצַמִחים ַהִםיָלה ֶאת ֶשְלַמֲעָלה ַבַתְרִשים ִרְשמו .ב
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 צמח
 עלים

 ?ְצַמִחים ַעל יֹוְדִעים ֲאַנְחנו ָמה 

 : ִלְצַמִחים ַהְקשוִרים וֺמָשִגים ִמִלים ֶשטֹוֵתר ַכָםה בֹוִלְכת ַנןו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " במרחב הכיתתי המקוון.תיקיית עבודה מתוקשבתצרו " @

" בקובץ נפרד. כרטיס הלמידהתנו לתקייה שם מתאים ושמרו בתוכה את "

 _______תאריך:        )הוסיפו את שמכם(כרטיס הלמידה של:          

 _________________בנושא:

 ?ְצַמִחים ַעל ודעיאני  ָמה

 )כתבו בנקודות את כל הידוע לכם על צמחים(:
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  :ַהָבאֹות ַהְשֵאָלה ְבִמלֹות ֵהָעזְרו. ְצַמִחים ַעל ְשֵאלֹות ֶשטֹוֵתר ַכָםה ַנְןחו 

 ם? היכן? מתי?מדוע? כיצד? מה? כמה? איזה? הא

 

 ________________________________________________:ֶשִלי ַהְשֵאלֹות

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

         _____________________________________________________________ 

 

 . שלכם לכרטיס הלמידההוסיפו את השאלות שנסחתם  @

  

 
 
 

 על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות ביחידת לימוד זו. 

 

         

 שאילת שאלותחושבים על רגע!         
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 ְפִעילֹותבַ  ַבוַַדאי ְרַשְמֶתם ַהָגדֹול ֶחְלָקם ֶשֶאת ֺמָשִגים מֹוִפיִעים ַהַחְבָלה ֶשל ַהיְָמנִי ַבחור 

 .אֹוָתם הֹוִסיפו, ַבַחְבָלה מֹוִפיִעים וְֵאיָנם ֶשְרַשְמֶתם ֺמָשִגים יֵש ִאם. ַהקֹוֶדֶמת

 :ָבֶהם ַלֲעׂשֹות ֶשִמָתן ַהִשםוש ִפי ַעל ַהֺםָשִגים ֶאת ַמטְנו 

 יםוֺמָשגִ  ִמִלים
 ַהְקשוִרים
 ִבְצַמִחים

 ְבזֶה ֵםשְלִהְשתַ  ֶאְפָשר
, לֹוֶלֱאכ, ַלֺדְגָמא. ְלִהְשַתֵםש ִנֵתן ֵכיַצד ִצטַמו)

 (ֵמֵעץ ְכִלי ִליצור ֶבֶגד ִליצור, ַמֲאָכל ְלָהִכין

 ת/יודע לא ֲאנִי
 ֶאְפָשר ִאם

  ְבזֶה ְלִהְשַתֵםש

   ירקות

   פירות

   עצים

   גזע עץ

   פרחים

   צמח הכותנה

   שורשים

   זרעים

   גבעול

   צוף

   

   

   

 

 

 " באתר "חצב" בקישור הבא:משתמשים בצמחיםבצעו את הפעילות המתוקשבת: " @

hanadiv.cet.ac.il/HazavJunior/plant/Plant4.asp-http://ramat 

http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/HazavJunior/plant/Plant4.asp
http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/HazavJunior/plant/Plant4.asp
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 נחוצים לאדם, לכן אנחנו רוצים להכיר את צמחים 

   חלקי הצמח ולדעת מה הם התנאים לגידול צמחים.   

 

 בעיקר אנחנו אוכלים סוגים שונים של צמחים.

אנחנו גם משתמשים בחלקי צמחים כדי ליצור מוצרים שונים, 

 כמו בדים מהפרי של צמח הכותנה וקרשים מגזעים של עצים.

 

פשר לראות כשמסתכלים בטבלה, א

 שאנחנו עושים שימוש רב בצמחים.
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                                               )הוסיפו כותרת מתאימה(  :נתוניםכרטיס 

 

 

 

 

   

 ַהַקִיץ ְבסֹוף ַהֵןֶפר ֵבית ָחֵצר      

 (:ְבִעגול ַהִקיפו) ַהַקְרַקע וְמַאְפיְנֵי ָהֲאוִיר ֶמזֶג ְתַנאי ֶאת וְָתֲארו ַהֵןֶפר ֵבית ָחֵצר ַאל ְצאו 

 

 

 ַחָלָשה/  ֵבינֹונִית/  ֲחָזָקה :רוחַ :_________ ָהֲאוִיררטורת טמפ __________ :עֹוָנה       

 

              ֺבִצית/  ַלַחה/  יְֵבָשה :מ"ס ַמס' ֶמקֹוְבע ַקְרַקע   ָבִהיר/  ְמֺעמָן ְקָצת/  ְמֺעמָן :ֲעָנִנים       

 

 :_______מ"ס 10 ְבעֶֹמק ַהַקְרַקערטורת טמפ         בוִצית/  ַלַחה/  יְֵבָשה :ַקְרַקע       

 

 _________________________(: קרקעות ִזהויל ַבַכְרִטיִסטֹות ֵהָעזְרו) ַהַקְרַקע סוג       

  

                                                     אדום                צבע: בהיר          חוםצהוב או                צבע:                    אדום -חום              צבע:  

                               

 עיסתילא              עיסתיות:             עיסתילא                עיסתיות:                  עיסתי              עיסתיות:

 מעטעיסתי לפעמים *                                                                                                                                                                       

 תגובה לחומצה          לפעמים             תגובה לחומצה                                    תגובה לחומצה 

 לא תוסס             מהולה: מלחית       ס מעטתוס            הולה:מ מלחית         לא תוסס           מהולה: מלחית

 לעיתים יש בהקרקע שברים  שימו לב! *
 של סלע גיר והם תוססים מאודקטנים    

 

 חמרה        שם הקרקע:                  קרקע חולית  שם הקרקע:                רוסה-טרה שם הקרקע:      

             

                             

  .בתיקיית העבודה המתוקשבת שמרו את כרטיס הנתונים בקובץ נפרד @

 לשמור את הקובץ בשם מתאים! הקפידו

האם יש הרבה סוגי צמחים 

 בחצר בית ספרי?

 איך ניתן למיין אותם?

 

 

  'פרק א

 הספר -צמחים בחצר בית

 ובסביבה הטבעית
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       ִסְפִרי ַבִית ַבֲחַצר ְצַמִחים 

  

  .ֶצַמח ִמָכל ֺדְגָמא וָאְספו ַהשֹונִים ַהְצַמִחים סוֵגי ֶאת ִצְלמו  

 בתיקיית העבודה המתוקשבת.  לגלריית תמונותיפו את הצילומים הוס @      

 שמות מתאימים!  קבצים בלשמור את הצילומים ב הקפידו

 

  .ִמטֹון ִלְקבוצֹות, ַהֵןֶפר ֵבית ַבֲחַצר ְרִאיֶתם אֹוָתם, ַהְצַמִחים ֶאת ַמטְנו 

 (.ְלצֹוֵרךְ  ְבֶהְתֵאם - ִמטֹון ְקבוצֹות ַעל ְלוֵַתר אֹו ְלהֹוִסיף ֶאְפָשר) 
 

 1ְקבּוָצה ִמְסָפר 

 ם:ִבקְּבּוצָּה זֹו ה   כָּל ַהפְִּריִטים

______________ 

 2ְקבּוָצה ִמְסָפר 

 ם:ִבקְּבּוצָּה זֹו ה   כָּל ַהפְִּריִטים

______________ 

 3ְקבּוָצה ִמְסָפר 

 ם:ִבקְּבּוצָּה זֹו ה   כָּל ַהפְִּריִטים

______________ 

1 .______________ 

2 .______________ 

3 .______________ 

4 .______________ 

1 .______________ 

2 .______________ 

3 .______________ 

4 .______________ 

1 .______________ 

2 .______________ 

3 .______________ 

4 .______________ 

 

 האם כולם מיינו באותו האופן? . ַהִכָתה ִלְשָאר ֶשָלה ןַהִםטו ְקבוצֹות ֶאת ַתִציג ְקבוָצה ָכל 

 ______________________________________ הסבירו מדוע?(  ְבִעגול ַהִקיפו) כן/לא

_____________________________________________________________________ 

 

 חושבים על מיוןרגע!         
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 ַהֵןֶפר ֵבית ָחֵצרלבין  ְלאוִםי ַגן ֵבין הַהְשָוָא    

 :ַהָבָאה ְבַטְבָלה ַהיְָמנִית ָהַעםוָדה ֶאת ַמְלאו, ַהְלאוִםי ַלַגן ַהיְִציָאה ִלְפנֵי 

 

 : ַהָבָאה ַהַחְבָלה ֶשל ַהיְָמנִית ָהַעםוָדה ֶאת וַמְלאו ְסִביְבֶכם ִהְתבֹונַמו 

 

 

 ַהְלאוִםי ַהַגן ַהֵןֶפר תֵבי ָחֵצר 

 ַקיִץ/  ָאִביב/  חֶֹרף/  ְסָתו ַקיִץ/  ָאִביב/  ֶרףֹוח/  ְסָתו (ְבִעגול ַהִקיפו) עֹוָנה

 נִיִצְבעֹו/  חום-רֹוָאפ/  קֹויָר נִיִצְבעֹו/  חום-רֹוָאפ/  קֹויָר ַהִצְמִחטָה ֶשל ִעָקִרי ְצַבע

 ְפָרִחים/  ִׂשיִחים/  ֵעִצים ְפָרִחים/  ִׂשיִחים/  ֵעִצים יתָהִעָקרִ  ַהִצְמִחטָה סוג

 ִהְתַפְתחות ָשָלב ְבֵאיזֶה
 ?ַהְצַמִחים בֹור ִנְמָצִאים

/  הְפִריחָ  / ִלְבלוב / ְנִביָטה

 ֲהָפַצת/  ֵפרֹות יְִציַרת

 הְכִמישָ /  ַשֶלֶכת/  זְָרִעים

/  הְפִריחָ  / ִלְבלוב / ְנִביָטה

 ֲהָפַצת/  ֵפרֹות ִציַרתיְ 

 הְכִמישָ /  ַשֶלֶכת/  זְָרִעים

 יםבֹוְלטִ  ְצַמִחים ֵשנִי ֶשל ֵשמֹות
 (ַהםֹוָרה ֶאת ָשֲאלו)

  

   ?לטעמך יֶָפה ַהצֹוֵמחַ  נֹוף ַהִאם

? ַחטִים ְבָעֵלי ְמַזִהים ַאֶתם ַהִאם
 ?ֵמֵהם, ֵכן ִאם

  

 

 

 .ַהָבאֹות ַהְשֵאלֹות ַעל וְָענו ְלאוִםיהַ  ַהַגן ֶאל ְלכו ְכֵעת 
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                                               ()הוסיפו כותרת מתאימה  :נתוניםכרטיס 

 

 

 (:ְבִעגול ַהִקיפו) ַהְלאוִםי ְבַגן ַהַקְרַקע וְמַאְפיְנֵי ַהטֹום ָהֲאוִיר ֶמזֶג ְתַנאי ֶאת ָתֲארו 

 
  
 
 __________________________________ :ָמקֹום  

 

 :__________ָהֲאוִיר רטורתטמפ  

 ַחָלָשה/  ֵבינֹונִית/  ֲחָזָקה: רוחַ                    ָבִהיר/  ְמֺעמָן ְקָצת/  ְמֺעָמן: ָנִניםעֲ   

 

 בוִצית /  ַלַחה/  יַָבָשה :מ"ס ַמס' ְבעֶֹמק ַקְרַקע         בוִצית/  ַלַחה/  יְֵבָשה: ַקְרַקע  

 

 ___:_______מ"ס 10 ְבעֶֹמק ַהַקְרַקע רטורתטמפ  

 

 _________________________(:__קרקעות ִזהויל ַבַכְרִטיִסטֹות ֵהָעזְרו) ַהַקְרַקע סוג  

 

 

 . בתיקיית העבודה המתוקשבתהוסיפו את כרטיס הנתונים לקובץ המתאים  @

 לשמור את הקובץ בשם מתאים! זכרו

 .ֶשַלַםֲעֶלה ַהַחְבָלה ֶשל ָמאִליתַהשְ  ָהַעםוָדה ֶאת וַמְלאו ְסִביְבֶכם ִהְתבֹונַמו 

 

 . ִהַכְרֶתם ֶשלֹא תֹוָפעֹות ַהטֹום ִזִהיֶתם ַהִאם ַלְקבוָצה ַחְבֵריֶכם ִעם ׂשֹוְחחו 

 (:ַהָבא ְבַעםוד) ְלַהְדִביק אֹו אֹוָתם ְלַצטֵר וְַנןו ָלֶכם ֲחָדשֹות תֹוָפעֹות ִבְכָתב ָתֲארו

 ___________________________________________________________ .א

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ .ב

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ .ג

___________________________________________________________ 
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 ַהֵןֶפר ֵבית ַבֲחַצר ֵעץ ִעם ֶהֵכרות     

 

 ֶאת, ַהֶגזַע ֶאת ָמֵששו. בֹו וְִהְתבֹונַמו ָהֵעץ ֶאל ִהְתָקְרבו. ֵעץ וָבֲחרו ַהֵןֶפר ֵבית ַלֲחַצר ְצאו 

 . םְבַחְרתֶ  בֹו ָהֵעץ ֶאת ַהְמַתֲעִדים ֲחָלִקים ַהְדִביקו אֹו ָצטְרו .ָהֵעץ ֶשל ֶהָעִלים ֶאת, ָהֲעָנִפים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ְבִעגול ִהִקיפו? )ָהֵעץ ֶאת וְלזַהֹות ִלְקלֹט ְמַנת ַעל ִהְפַעְלֶתם חוִשים ֵאילו 
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 .םְבַחְרתֶ  בֹו ְבֵעץ ְמזִַהים ֶשַאֶתם ַהַתְצִפיֹות ֶאת ְבִעגול ִהִקיפו ְכֵעת  

 כן / לא ? ֶגזַע ְמַזִהים ַאֶתם ַהִאם .א

 כן / לא ? ֲעָנִפים ְמַזִהים ַאֶתם ַהִאם .ב

 כן / לא ? ָעִלים ְמַזִהים ַאֶתם ַהִאם .ג

 כן / לא ?     ְפָרִחים ְמַזִהים ַאֶתם ַהִאם .ד

 כן / לא ?  ְפִרי ְמַזִהים ַאֶתם ַהִאם .ה

 כן / לא ?  שָֹרִשים ְמַזִהים ַאֶתם ַהִאם .ו

 

 . ְבַחְרֶתם אֹותֹו ָהֵעץ ֶשל ַהשֹוִנים ַהֲחָלִקים ֶאת ַצְלמו 

 בתיקיית העבודה המתוקשבת.  תמונותהלגלריית הוסיפו את הצילומים  @      

 שמות מתאימים!קבצים בלשמור את הצילומים ב זכרו

 

  :ַהֶגַזע 

 :(ְבִעגול ִהִקיפו) ַהָבִאים ְמַאְפיְנִיםהַ  ִפי ַעל תכונותיו ֶאת וִבְדקו ָהֵעץ ֶגזַע ַאל ְגשו

 .רחב / דק:  הוא ַהֶגזַע .א

 .מחוספס / חלק:  הוא ַהֶגַזע ֶשל ַהְקִלָפה ִמְרָקם .ב

 חזק / חלש.:  הוא ַהֶגַזע. ַהֶגזַע ֶאת ְלֵהזִיז ַנןו .ג

 

 

  :ֲעָנִפים 

 : (ְבִעגול ִהִקיפו) ַהָבִאים ַהְמַאְפיְנִים יפִ  ַעל ֶשלֹו ַהְתכונֹות ֶאת וִבְדקו ָעָנף ָמְצאו

 .רחב / דק:  הוא ֶהָעָנף .א

 .מחוספס / חלק:  הוא ֶהָעָנף ֶשל ַהְקִלָפה ִמְרָקם .ב

 .חזק / חלש:  הוא ֶהָעָנף. ֶהָעָנף ֶאת ְלָהזִיז ַנןו .ג
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  :ָעִלים 

 :(ְבִעגול ַהִקיפו) ַהָבִאים ַהְמַאְפיְנִים ִפי ַעל ֶשלֹו ַהְתכונֹות ֶאת וִבְדקו ָעֶלה ִמְצאו

 ירוק בהיר / ירוק כהה  ְצַבע ֶהָעֶלה ְבִצדֹו ָהֶעְליֹון: .א

 ירוק בהיר / ירוק כהה:  ְצַבע ֶהָעֶלה ְבִצדֹו ַהַתְחתֹון .ב

 ?קָחלָ  אֹו ְמֺחְסָפס הוא ַהִאם. ֶשלֹו ַהִםְרָקם ֶאת קֹוִלְבד וְַנןו ַבֲעָלה ְגעו .ג

 מחוספס / חלק:  ֶהֱעָלה ְבִצדֹו ָהֶעְליֹון ִמְרָקם 

 :מחוספס / חלק  ִמְרָקם ֶהֱעָלה ְבִצדֹו ַהַתְחתֹון 

 .ְבַחְרֶתם אֹותֹו ָהֵעץ ֶשל ָעֶלה ָצטְרו .ד
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 :ָעִלים ֶשל שֹונִים סוִגים ְמֺצטִָרים בטבלה שלפניכם .ה

 ?ֶשְבַחְרֶתם ָהֵעץ ֶשל ֶהֱעָלהה הכללית של ְלצורַ  ַהדֹוָמה ַהצוָרה תאֶ  ְבִעגול ַהִקיפו .1

 ?ֶשְבַחְרֶתם ָהֵעץ ֶשל ֶהֱעָלהשפת  ְלצוַרת ַהדֹוָמה ַהצוָרה ֶאת ְבִעגול ַהִקיפו .2

)דמוי סרגל   סרגלי ָעֶלה

 ֵלב ְדמוי ָעֶלה 

)דמוי מחט(            ַמְחָטנִי ָעֶלה

 מאוצבע )צורת אצבע( ֶלהעָ  

  ְממֹוֵצה ָעֶלה 

 ֲחָלָקה ָׂשָפה ַבַעל ָעֶלה ת ַגִליבעל שפה  ָעֶלה

 נתְמֺשמָ בעל שפה  ָעֶלה

 

 

  :ְפִרי 

 : ַהָבאֹות ַהְשֵאלֹות ַעל ָענו ֶשְבַחְרֶתם ָבֵעץ ְפִרי ְמזִַהים וַאֶתם ַבִםָדה

 .סיסייבש / ע: הוא ַהְפִרי .א

 דומה / שונה?   ַמִכיִרים ֶשַאֶתם ֲאֵחִרים ִמֵפרֹות שֹוֶנה אֹו דֹוֶמה ֶזה ְפִרי ַהִאם .ב

 __________________________________________? ַהְפִרי ֶצַבע ְבֵאיֶזה .ג

 ____________________________________: ֲחַקְרֶתם אֹותֹו ָהֵעץ ֵשם 

 לזיהוי צומח מעוצה )עצים( באתר "חצב" בקישור הבא: היעזרו במדריך שדה  @

edu.org.il/guidance.asp-http://www.ramathanadiv 

       
 במשחק שבאתר "חצב" בקישור הבא:  רמת הנדיבזהו את העצים בפארק הטבע        

hanadiv.cet.ac.il/games/trees-http://ramat/ 

http://www.ramathanadiv-edu.org.il/guidance.asp
http://www.ramathanadiv-edu.org.il/guidance.asp
http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/games/trees/
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 וְשִתיִלים נבטים ֲהָכַנת    

 

 ַאלֹון ֵעץ בלוטי ְלִהְנִביט ָלנו רֹוַלֲעז רֹוֶצה ַסְפלול ְפרֹוֶפסֹור

 ...ְמֺדטָקֹות הֹוָראֹות ָלנו ֶשַלח וְָלֵכן

  .ִהְתַבְלְבלו וְקָצת ַההֹוָראֹות ַתְלִמיִדיםלְ  ָנְפלו ְבֶדֶרךְ  ֲאָבל, ְלַסֵפר ִעיםנָ  לֹא

    
 :ַסְפלול ְפרֹוֶפסֹור ָלנו ֶשָשַלח הֹוָראֹותה ֶאת ְלֵסֶדר ְביַַחד נְַנֶןה בֹואו

 ַההֹוָרָאה רִמְספָ 

 
 ָבִסיס ֶאת ֵהיֵטב חררו. ְלָחָלב טֹוןַקרְ  ִמֺקְפָסאֹות וְַצר ָגבֹוהַ  ָעִציץ ָהִכינו 

 .ֶהָעִציץ

  ֶסְנִטיֶמֶטר ָשהיֲחמִ  ַבהֹוְבג ָחַצץ ֶהָעִציץ ְבַתְחִתית הֹוִסיפו. 

 
 ַהַםָצע תֹוךְ  ֵאל חַ ֹוְבכ לחיצתו יְֵדי ַעל ִצדֹו ַעל ַהַבלוט ֶאת ָטַממו ,

 .ֵלטובֹו ָגלוי ִמֶםמו ָקָטן ֵחֶלק ַהְשִאירו

  ֶהָעִציץ ְפנֵי ַעד ְצַמִחים ְלִגדול ַקְרַקע ֶבתֹוַתֲער הֹוִסיפו. 

  ַהַקְרַקע ַלחֹות ַעל רֹוִלְשמ וְָכךְ  ֶרתֹוְנס אֹו ֶשְלַכת ְבָעֵלי ְלַכןֹות ָחשוב. 

  וְמַאוְֵרר ָקִריר, מוָאר ְבָמקֹום ֶהָעִציץ ֶאת ְלַהְשִאיר ָחשוב. 

  ָשבועֹות 4-8 תֹוךְ  ַתְתִחיל ַהְמִביָטה. 

  ֺסכֹות ַחג ַעד ִתְשֵרי ֶדשֹוח הוא הבלוטים ְלִאןוף ַהַםְתִאים ַהםֹוֵעד. 

 

הפרק עוסק בחקר מדעי, 

לגילוי התנאים שצמח זקוק 

  .להם כדי לגדול ולהתפתח

 

 

  'פרק ב

מה צמחים צריכים 

 ?לגדולכדי 
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 ַאלֹון ַבלוט ַהְנַבַטת: ִראשֹוָנה ֵחֶקר ְפִעילות 

 .ַסְפלול ְפרֹוֶפסֹור ֶשל ַההֹוָראֹות ְלִפי ָעִציץ ִהִכינו

 וְֵתאור ִצלום ְבֶאְמָצעות ָשבועֹות 8 ְבַמֲהָלךְ  ָשבועַ  ָכל ְבֶמֶשךְ  ַהַבלוט יטתנב ַאֵחר ָעְקבו

 . ַהֶמֶבט ַמְרֶאה

 

 " במרחב הכיתתי המקוון.מתוקשבת חקרתיקיית צרו " @   

 נביטת הבלוט     הצילומים ואת התיאורים שלתנו לתקייה שם מתאים ושמרו בתוכה את      

 שבועות. 8ך במש     

 

 ֲאבֹוָקדֹו ַהְנַבַטת: ְשִנָטה ֵחֶקר ְפִעילות 

 ֲאבֹוָקדֹו ְבזֶַרע ִשינַיִם ָקֳסִמי ַאְרָבָעה ָנֲעצּו 

 . ַמיִם ָמֵלא ִבְכִלי אֹותֹו וְִהמִיחו

 

 

 ַהְשָרָשה ִצְנֶצֶנת: ְשִליִשית ֵחֶקר ְפִעילות  

 הוַאְרָבעָ  ֲעָדִשים זְִרֵעי ַאְרָבָעה, חומוס זְִרֵעי ְשנֵי ,תְשעוִעי זְִרֵעי ְשנֵי ִהמִיחו 

 . ְשקוָפה ִצְנֶצֶנת ֶשל ֶפןֹווְד רֹוָשח ְבִריְסטֹול נִיר ֵבין ִחָחה זְִרֵעי

 חֹול ִמלוי ְבֶאְמָצעות ַהמִטָר ֶאת ָעַגמו . 

 ַהְזָרִעים ְלגֹוָבה יִַגיעַ  ֶשלא ַבהְבגֹו ַמיִם ְמַעט ַהִצְנֶצֶנת ְלַתְחִתית ִשְפכו . 

 ַהַתְצִפית ְזַמן ָכל ַהִצְנֶצֶנת ְבַתְחִתית ַמיִם ֶשטְִהיו ַהְקִפידו . 

 

 . וְִצְלמו, ַהתֹוָצאֹות ַאַחר ָעְקבו 

 בתיקיית החקר המתוקשבת.  תמונותהלגלריית הוסיפו את הצילומים  @ 

 שמות מתאימים!קבצים בומים בלשמור את הצילאל תשכחו 
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כל יצור חי זקוק לכמה 

 דברים כדי להתקיים.

 

 גם הצמחים הם יצורים חיים.

 ?ַחי ְיצור ָזקוק ְלַמה 

 

 ְלִהְתַקטֵם? ְכֵדי ְזקוִקים ַאֶתם ְלַמה 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

?  חַ ֹווְִלְפר ִלְגדֹול ְכֵדי ֶהֱעִצים ְזקוִקים ְלַדְעְתֶכם ָלָםה  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

? ְלֵעִצים וְַגם ָלֶכם ַגם ַהְמחוִצים ַהְדָבִרים ֵהם ָמה 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________   
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 ?ַלָגדֹול ְכֵדי ֶצַמח ָזקוק ְלַמה 

 .  ִלְגדֹול ְכֵדי ָלֶהם ָזקוק ֶשֶצַמח ַבְןִביָבה ֵמְרִכיִבים ִעם ַטְבָלה ִלְפנֵיֶכם 

 ( הֶשְלַמחָ  ַהִםִלים ְבַבְנק ְלֵהָעזֵר ֶאְפָשר. )ַהַחְבָלה ֶאת ְלאוומַ  ַהַםְרִכיִבים ֶאת זַהו

 חַהֶצמַ  ִלְגִדיַלת ַהַםְרִכיב ֲחִשיבות ָמה ַשֲערו יבַהַםְרכִ  ֵשם ַהַםְרִכיב

 

 
 חשיבות

 מועטה
5 − 4 − 3 − 2 − 1 

 חשיבות

 רבה

 

 
 חשיבות

 1 − 2 − 3 − 4 − 5 מועטה
 חשיבות

 בהר

 

 
 חשיבות

 1 − 2 − 3 − 4 − 5 מועטה
 חשיבות

 רבה

  
 חשיבות

 1 − 2 − 3 − 4 − 5 מועטה
 חשיבות

 רבה

 

 
 חשיבות

 1 − 2 − 3 − 4 − 5 מועטה
 חשיבות

 רבה

 

 

 

 

 

 

 :ְסִביָבה ֵמְרִכיֵבי

 עַקְרקַ *         ֲאוִיר* 

 וָרהֶטְמֵפָרט*          ַמיִם* 

 אֹור* 
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בפעילות הקודמת ציינו חמישה מרכיבי סביבה המשפיעים על 

יכולת הגדילה של הצמח. בפעילויות הבאות נלמד כיצד ניתן 

 למדוד את מרכיבי הסביבה באופן מדעי.

 ְסִביָבה מֹוְדִדיםבין לְ  ְסִביָבה ָחִשים ֵבין ַהֶהְבֵדל

 

 

  

 

 ?ַחם אֹו ַקר – ֶטְמֵפָרטוָרה 

  ַָהַםְתִאים ַהִםְסָפר ֶאת ְבִעגול ַסְםנו ַהטֹום ָלֶכם ַחם הַכם: 

 ִלי ַחם   10 --- 9 --- 8 --- 7 --- 6 --- 5 --- 4 --- 3 --- 2 --- 1   ִלי ַקר

 ַהִםְסָפר אֹותֹו ֶאת ִסַםמו ְבִכָתה ַהיְָלִדים ָכל ַהִאם ?________________ 

  ְתלויי יְִהיֶה ֶשלֹא ֶפןֹוָבא ַהחום ִמַדת ֶאת ְלָתֵאר רֶאְפשָ  ְלַדְעְתֶכם ֵאיך 

 ____________________________________? ֶשָלנו ָהִאיִשית ַבְתחוָשה

________________________________________________________ 

 ?ְמַעט אֹו ַהְרֵבה – ַכםות 

  ֶשַבְתמוָנה ְבַבְקבוק ֵיש ַמיִם ַכָםה  ____________________________ 

 ַהַכםות אֹוָתה ַעל ָחְשבו ְבִכָתה ַהיְָלִדים ָכל ַהִאם  ?________________ 

  ְִנְהיֶה ֶשלֹא ָכךְ  ְבַבְקבוק ַהַםיִם ַכםות ֶאת ְלָתֵאר ֶאְפָשר ְלַדְעְתֶכם ֵאיך 

  ______________________________________? ֶשָלנו ַבחוִשים ְתלויִים

________________________________________________________  

 מֹוְדִדים ֵהם וָמה? ַמִכיִרים ַאֶתם ְמִדיָדה ַמְכִשיֵרי ֵאיזֶה 

   מודד את דרגת החום.   –מד טמפרטורה 

 _______________  –  _______________________________ ____ 

 _______________  –  ___________________________________ 

 _______________  –  ___________________________________ 
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 ַהְםִדיָדה ְבַמְכִשיֵרי ַהִשםוש – ְסִביָבה מֹוְדִדים 
 

 (ְמִדיָדה ֶסֶרט) ַסְרֵגל

 .ִמָקרֹוב תֹואֹו וָבַחמו ַהְםִדיָדה ַמְכִשיר ֶאת ְקחו 

 :ַהֵןֶפר ֵבית ַבֲחַצר ֵעץ ָמְדדו 

 
  ֶשל ֶרךְ ֹוא

 ָקָטן ָעֶלה
  ֶשל ֶרךְ ֹוא

 ָגדֹול ָעֶלה
 ָעָנף ֶשל ֶהֵקף

  ֶשל אֹוֵרךְ 
 ָעָנף

     :ִמָדה

 

 ________________________? ַהִםָדה יְִחידֹות ֵהן ָמה  

 ____________________ל הְמִדידָ  ַמְכִשיר הוא ַהַןְרֵגל 

 .ֶשְםַדְדֶתם ֶרךְ ֹוָהא ֶאת ַסְםנו, ֶשְםַדְדֶתם ָעִלים ָכאן ַהְדִביקו 
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 ַהֶחְמֵפָרטוָרה ַמד

 .ִמָקרֹוב אֹותֹו וָבַחמו ַהְםִדיָדה ַמְכִשיר ֶאת ְקחו 

 , ַדָקה ִהְמִתינו – ַהַםָגש ֶשַעל ַהָקִרים ַהַםיִם ִעם ַהכֹוס ְבתֹוךְ  ַהַםְכִשיר ֶאת ַהִציבו 

 _____________________________________________________? קֹוֶרה ָמה

 , ַדָקה ִהְמִתינו – ַהַםָגש ֶשַעל ַהַחִםים ַהַםיִם ִעם ַהכֹוס ְבתֹוךְ  ַהַםְכִשיר ֶאת ַהִציבו 

 _____________________________________________________? קֹוֶרה ָמה 

 _______________________________________________ ? ְלִשמויֵי ָגַרם ָמה 

 __________________________________________ ?  ַהִםָדה יְִחידֹות ֵהן ָמה 

? ַמָחָרה וְלֵאיזֹו? ַהֶחְמֵפָרטוָרה ְבַמד ִמְשַתְםִשים ָמַתי 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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רטוב במקצת,  - ַלח

 לא יבש לגמרי.

 ַהַלחֹות וַמד ָהאֹור ַמד

 .ִמָקרֹוב אֹותֹו וָבַחמו ִדיָדהַהםְ  ַמְכִשיר ֶאת ְקחו 

 .ָהאֹור ַמד ַעל דֹוֶשטֲַעמ ָכךְ  ַהַכְפתֹור ֶאת הזיזו 

 ַמְרֶאה ַכָםה – יִָשיר ֶשֶמש אֹור יֵש בֹו ָמקֹום ַחְפׂשו 

 __________________________? ָשם ָהאֹור ַמד

 ַמְרֶאה ָםהכַ  – מוָצל ְלָמקֹום ַהַםְכִשיר ֶאת ֶהֱעִבירו 

 __________________________? ָשם ָהאֹור ַמד

 ֵבין ֶהְבֵדִלים ֵיש ַהִאם – ְבִכָתה שֹונִים ְמקֹומֹות ַנןו 

? ְבִכָתה שֹונִים ַבֲאזֹוִרים הנמדדת ָהאֹור ִמַדת

 ________________________________________ 

________________________________________ 

 ַמְסָקָנה  _________________________________ 

________________________________________ 

 

 .ַהַלחֹות ַמד ַעל דֹוֶשטֲַעמ ָכךְ  ַהַכְפתֹור ֶאת הזיזו 

 ַהַלחֹות ַמד ַמְרֶאה ָמה – יַָבָשה בֹו ֶשַהַקְרַקע ְלָעִציץ אֹותֹו ַהְכנִיסו ? 

________________________________________ 

 ַמיִם כֹוס ֵחִצי ַפַעם ָכל הֹוִסיפו, ֶהָעִציץ ֶאת ְלַהְשקֹות ַהְתִחילו       

 ? ַהַלחֹות ַמד ַמְרָאה ָמה –

 _________________________ :כֹוס ֲחִצי .1

 ________________________ :ַאַחת כֹוס .2

 ________________________ : וְֵחִצי כֹוס .3

 _______________________ :כֹוסֹות ְשִתי .4

 ַמְסָקָנה  ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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 ְלאֹור, ַלַםִים ָזקוק ַהֶצַמח ִאם ֵנַדע ֵאיךְ  

 ?לֹוִלְגד ְכֵדי טֹוָבה ְלַקְרַקע אֹו                   

 :ַמָדִעי ֵחֶקר ֶשל ַתֲהִליךְ 

 ?ִלְגדֹול ְכֵדי ְלַמיִם ָזקוק ַהֶצַמח ַהִאם ִלְבדֹוק ֶאְפָשר ְלַדְעְתֶכם ֵאיךְ  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

? ְלֶצַמח ַהַםיִם ֲחִשיבות ֶאת רֹוַלֲחק ְמַנת ַעל ָצִריךְ  ָמִריםֹווְח ִצטוד יזֶהאֵ  

 ________________________________________________________

________________________________________________________ 

? ִלְגדֹול ְכֵדי ְלאֹור וקזָק ַהֶצַמח ִאם ִלְבדֹוק ֶאְפָשר ְלַדְעְתֶכם ֵאיךְ  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

? ְלֶצַמח ָהאֹור ֲחִשיבות ֶאת רֹוַלֲחק ְמַנת ַעל ָצִריךְ  ָמִריםֹווְח ִצטוד ֵאיזֶה 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

? ִלְגדֹול ְכֵדי( ֶדֶשן ִעם) טֹוָבה ְלַקְרַקע ָזקוק ַהֶצַמח ַהִאם ִלְבדֹוק ֶאְפָשר ְלַדְעְתֶכם ֵאיךְ  

 ________________________________________________________

________________________________________________________ 

? ְלֶצַמח ַהַקְרַקע ֲחִשיבות ֶאת רֹוַלֲחק ְמַנת ַעל ָצִריךְ  ָמִריםֹווְח ִצטוד ֵאיזֶה 

 ________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 ַמָדֵעי ֵחֶקר    

 :ַהֵחֶקר ִמַתֲהִליךְ  ֵחֶלק ַעל ַאֲחָרִאית ִתְהיֶה ְקבוָצה ָכל. ְקבוצֹות שֹוְלָשל ִתְתַחֵלק ַהִכָתה

 

 
  ַמִים ַהְשַפַעת חֹוְקֵריקבוצת 

  27-28 ַעםוִדים – 8 ְפִעילות

 

 
  אֹור ַהְשַפַעת חֹוְקֵריקבוצת 

  29-30 ַעםוִדים – 9 ְפִעילות

 

 
  ַקְרַקעה ְמַאְפיְֵני ַהְשַפַעת חֹוְקֵריקבוצת 

  31-32 ַעםוִדים – 10 ְפִעילות

 

 ַההֹוָראֹות ִפי ַעל ָבֶהם ְתַטֵפל ,ֶשָלה ָהֲעִציִצים ַעל ַאֲחָרִאית ִתְהיֶה ְקבוָצה ָכל

  :ְמתונִיםה ִאןוף פידותמלא את  ְצִפיֹותתַ  , תערוךֶשָלה ַבְםִׂשיָמה ָרטֹותֹוֶשְםפ

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 עוצמת 

 ְמתוִנים ִאןוף ַדף

 תאריך:__________          __      _______________________שם הקבוצה:______

 _                                _________עציץ:_____________________נתוני ה

 _________________: ___הקרקעלחות 

 אוויר:_________ה טמפרטורת

  :________הקרקע טמפרטורת  

   

תוצאות הניסוי

 _________________כמה נבטים נבטו :

 ס"מ _________גובה הנבטים )אם ישנם(:

 ס"מ __________גודל העלים )אם ישנם(:

 ________תיאור צבע הצמח:_________

  ______פרחים )אם ישנם(:___________

 עוצמת האור:_________________ _______________________   _______________פירות  )אם ישנם(:__
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 ?ַהְמִביָטה ַעל ַמְשִפיִעים ַמיִם ַהִאם :ֵחֶקר ְשֵאַלת 

 ַהַםִים ַהַשַפַעת חֹוְקֵרי ְקבוַצת

  

 : ַהֵחֶקר השערת

  ? השערתכם ֶאת ַנְןחו? רַהֵחקֶ  ִלְשֵאַלת ַהְתשוָבה ִתְהיֶה חֹוְשִבים ַאֶתם ָמה

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 השערהחושבים על רגע!                 

 

 ַהִמןוי ְוֵהַכְנתָ  ִתְכנון

 . ְבִאטור ְכמֹו, ַבַקְרַקע ָהֲעִציִצים ֶאת ַמְלאו 

 . ֶהָעִציץ ִמְשַפת ִמרווח ְלַהְשִאיר יֵש, ֵלב ִׂשימו

 .ַהֶחֶדר וְִלְכלוךְ  נְזִיָלה ַעתִלְמנִי – ְבַתְחִתית ְלִהְשַתֵםש ַהְקִפידו

, הַמֲהמֹורָ  ְתַקְבלו אֹוָתם זְָרִעים 25 ַהַקְרַקע ְלתֹוךְ  ָשוֶה ֶמקֹוְבע זְִרעו 

 .בינהם ָשוִים ְבִמְרוִָחים

. הַהְקבוצָ  ַחְבֵרי ֵשמֹות וְֶאת ֶשָלֶכם ַהְקבוָצה ֵשם ֶאת ְמַדְבקֹות ַעל ִרְשמו 

 .ָהֲעִציִצים ַעל ַהַםְדֵבקֹות ֶאת ַהְדִביקו
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  ילוֶשטְַתחִ  ַעד –  ְלַאט, ָהֲעִציִצים ֶאת ַהְשקו – ַהְזִריָעה ֶשְלַאַחר ָהִראשֹוָנה ַבַפַעם 

 . ֶהָעִציץ ֶשְבַתְחִתית ֵמַהחֹוִרים ַמיִם ִליזֹול

 ַסְםנו ַהֵשנִי ֶהָעִציץ וְֶאת" ַמיִם ִעם יץָעצִ : "ָרשום ָעֶליהָ  ְבַמְדֵבָקה ֶאָחד ָעִציץ ַסְםנו 

 ".ַמיִם ְבִלי ָעִציץ: "ָעֶליהָ  ֶשָרשום ַבַםְדֵבָקה

 (.ַאֵחר נֹוחַ  ְבָמקֹום אֹו) ַהַחלֹון ֶאֶדן ַעל ָהֲעִציִצים ֶאת ִהמִיחו 

 

 ַהִמןוי ַמֲהַלךְ 

. ָתִמיד ַלַחה ִתְהיֶה ֶשַהַקְרַקע ָכךְ , יִיםיֹומָ  ִמַדי", ַמיִם ִעם ָעִציץ" ֶאת ַרק ַהְשקו 

 (ַהַלחֹות ַמד ֶשַםְרֶאה ָלָםה ְבֶהְתֵאם)

 וִמָלאו ָהֲעִציִצים ִמְשנֵי ַהְזָרִעים ַעל ְנתונִים ָאְספו, צלמו, ָבֲעִציִצים ַתְצִפיֹות ָעְרכו 

 .  ַהְמתונִים ִאןוף ְבַדף אֹוָתם

 

 ִמןויהַ  תֹוְצאֹות

 וְֵתֲארוצלמו  ַהִמןוי ַתֲאִריךְ  ֶאת ָרְשמו. ֶשָלֶכם ַהְמתונִים ִאןוף ְבַדֵפי ַהֵםיָדע ֶאת ָאַרְגנו

  .ַהֺםְשֶקה וֶבָעִציץ ַהטֵָבש ֶבָעִציץ ֶשִהְתַרֵחש ָמה ֶאת, ְכלֹוַמר. ַהִמןוי תֹוְצאֹות ֶאת ִבְכָתב

 

  ואת הצילומים  לתיקיית החקר המתוקשבת ַהְמתונִים ִאןוף ַדֵפיהוסיפו את  @   

 .ולתקיית הסרטונים לגלריית התמונות            

 באופן מסודר! תיקיית החקר המתוקשבתאל תשכחו לנהל את 
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  ?ַהֶצַמח ַעל ַמְשִפיעַ  ָהאֹור ַהִאם :ֵחֶקר ָשַאְלתָ  

 ָהאֹור תַהַשַפעַ  חֹוְקֵרי ְקבוַצת

 

 : ַהֵחֶקר השערת

  ? השערתכם ֶאת ַנְןחו? ַהֵחֶקר ִלְשֵאַלת ַהְתשוָבה ִתְהיֶה חֹוְשִבים ַאֶתם ָמה

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

         

 השערהחושבים על רגע!                

 

 ַהִמןוי ַוֲהָכַנת ִתְכנון

 . ְבִאטור ְכמֹו, ַבַקְרַקע ָהֲעִציִצים ֶאת ַמְלאו 

 . ֶהָעִציץ ִמְשַפת ִמרווח ְלַהְשִאיר יֵש, ֵלב ִׂשימו

 .ַהֶחֶדר וְִלְכלוךְ  נְזִיָלה ִלְמנִיַעת – ְבַתְחִתית ְלִהְשַתֵםש ַהְקִפידו

,   ַמֲהמֹוָרה ְתַקְבלו אֹוָתם זְָרִעים 25 ַהַקְרַקע ְלתֹוךְ  ָשוֶה ֶמקֹוְבע זְִרעו 

 .בינהם ָשוִים ְבִמְרוִָחים

 ַעד –  ְלַאט, ָהֲעִציִצים ֶאת ִהְשקו – ַהְזִריָעה ֶשְלַאַחר ָהִראשֹוָנה ַבַפַעם 

 .ֶהָעִציץ ֶשְבַתְחִתית ֵמַהחֹוִרים ַמיִם ִליזֹול ֶשטְַתִחילו

. הַהְקבוצָ  ַחְבֵרי ֵשמֹות וְֶאת ֶשָלֶכם ַהְקבוָצה ֵשם ֶאת ְמַדְבקֹות ַעל ִרְשמו 

 .ָהֲעִציִצים ַעל ַםְדֵבקֹותהַ  ֶאת ַהְדִביקו
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 ֶהָעִציץ וְֶאת" אֹור ִעם ָעִציץ: "ָרשום ָעֶליהָ  ְבַמְדֵבָקה ֶאָחד ָעִציץ ַסְםנו  

 "אֹור ְבִלי ָעִציץ: "ָעֶליהָ  ֶשָרשום ַבַםְדֵבָקה ַסְםנו ַהֵשנִי

 (.ְבאֹור שמצויי ַאֵחר ְבָמקֹום אֹו) ַהַחלֹון ֶאֶדן ַעל ִהמִיחו" אֹור ִעם ָעִציץ"הֶ  ֶאת 

 .ַהַחלֹון ַלִכון ֶשפֹוֶנה ָקָטן חֹור ִעם ַקְרטֹון ְלֺקְפַסת ִמַתַחת ִהמִיחו" אֹור ְבִלי ָעִציץ"הֶ  ֶאת 

 

 7 ְסִעיף ֶאת ְלַבֵצעַ  ָצִריךְ  ְלַדְעְתֶכם ָלָםה? 

_________________________________________________________ _______ 

________________________________________________________________  

 

 ַמֲהַלְך ַהִמןוי

 . ָתִמיד ַלַחה ִתְהיֶה ֶשַהַקְרַקע ָכךְ , יֹוָמיִים ִמַדי ָהֲעִציִצים ֶאת ָהְשקו 

 (ַהַלחֹות ַמד ֶשַםְרָאה ָלָםה ְבֶהְתֵאם)

 .ָהֲעִציִצים ִמְשנֵי ַהְזָרִעים ַעל ְנתונִים ָאְספו 

 .ַהְמתונִים ִאןוף ְבַדֵפי ֵהָעזְרו 

 

 ַהִמןוי תֹוְצאֹות

 וְָתֲארוצלמו  ַהִמןוי ַתֲאִריךְ  ֶאת ָרְשמו. ֶשָלֶכם ַהְמתונִים ִאןוף ְבַדֵפי ַהֵםיָדע ֶאת ָאַרְגנו

  .אֹור ַבִלי וְבָעִציץ אֹור ִעם ְבָעִציץ ֶשִהְתַרֵחש ָמה ֶאת, לֹוַמרכְ . ַהִמןוי תֹוְצאֹות ֶאת ִבְכָתב

 

  ואת הצילומים  לתיקיית החקר המתוקשבת ַהְמתונִים ִאןוף ַדֵפיהוסיפו את  @   

                             .ולתקיית הסרטונים לגלריית התמונות            

 באופן מסודר! החקר המתוקשבת תיקייתאל תשכחו לנהל את 
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 ?ַהֶצַמח ַעל ַמְשִפיעַ  ֶשְבַקְרַקע ַהֶדֶשן ַהִאם :ַהֵחֶקר ְשֵאַלת 

 ֶשְבַקְרַקע ַהֶדֶשן ַהְשַפַעת חֹוְקֵרי ְקבוַצת                             

 : ַהֵחֶקר השערת

  ? השערתכם ֶאת ָנְןחו? ַהֵחֶקר תִלְשֵאלַ  ַהְתשוָבה ִתְהיֶה חֹוְשִבים ַאֶתם ָמה

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 השערהחושבים על רגע!          

 

 ַהִמןוי ַוֲהָכַנת ִתְכנון 

 . ְבִאטור ְכמֹו, ַבַקְרַקע ָהֲעִציִצים ֶאת ַמְלאו 

 . ֶהָעִציץ ִמְשַפת ִמרווח ְלַהְשִאיר יֵש, ֵלב ִׂשימו

 .ַהֶחֶדר וְִלְכלוךְ  נְזִיָלה ַעתִלְמנִי – ְבַתְחִתית ְלִהְשַתֵםש ַהְקִפידו

,   ֵמַהםֹוָרה ְתַקְבלו אֹוָתם זְָרִעים 25 ַהַקְרַקע ְלתֹוךְ  ָשוֶה ֶמקֹוְבע זְִרעו 

 .בינהם ָשוִים ְבִמְרוִָחים

 ַעד –  ְלַאט, ָהֲעִציִצים ֶאת ַהְשקו – ַהְזִריָעה ֶשְלַאַחר ָהִראשֹוָנה ַבַפַעם 

 .ֶהָעִציץ ֶשְבַתְחִתית ֵמַהחֹוִרים ַמיִם ִליזֹול לוֶשטְַתִחי

. הַהְקבוצָ  ַחְבֵרי ֵשמֹות וְֶאת ֶשָלֶכם ַהְקבוָצה ֵשם ֶאת ַמְדֵבקֹות ַעל ִרְשמו 

  .ָהֲעִציִצים ַעל ַהַםְדֵבקֹות ֶאת ַהְדִביקו
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 (.ְבאֹור שמצויי ַאֵחר קֹוםְבמָ  אֹו) ַהַחלֹון ֶאֶדן ַעל ָהֲעִציִצים ֶאת ַהמִיחו 

 . ַהְזָרִעים ֶשל ְנִביָטה ִבְתִחַלת ַתְבִחינו ְספוִרים יִָמים רֹוַכֲעב  

 :שֹוָנה ְבצוָרה ֶאָחד ְבָכל וְנַטֵפל, ָהֲעִציִצים ֵבין ַנְפִריד ֶזה ְבָשָלב  

 ".  מדושנת ֲעִציִצים ַקְרַקע ִעם ִציץעָ :  "ָרשום ָעֶליהָ  ְבַמְדֵבָקה ֶאָחד ָעִציץ ַסְםנו  

 (20:20) ִמֶדֶשן ֶמרֹוח ִעם ְבַמיִם ֶזה ָעִציץ ַהְשקו, ֶזה ֵמֶרַגע  

 ".  מדושנת לֹא ַקְרַקע ִעם ָעִציץ:  "ָרשום ָעֶליהָ  ְבַמְדֵבָקה ַהֵשנִי ֶהָעִציץ ֶאת ַסְםנו  

 .ְרִגיִלים םְבַמיִ  זֶה ָעִציץ ְלַהְשקֹות ַהְמִשיכו  

 

 ַמֲהַלְך ַהִמןוי

 (ַהַלחֹות ַמד ֶשַםְרֶאה ָלָםה ְבֶהְתֵאם. )יֹוָמיִים ִמַדי ָהֲעִציִצים ֶאת ַהְשקו 

 .ָהֲעִציִצים ִמְשנֵי ַהְזָרִעים ַעל ְנתונִים ָאְספו 

 .ַהְמתונִים ִאןוף ְבַדֵפי ֵהָעזְרו 

 

 ַהִמןוי תֹוְצאֹות

 ויַהִמן ַתֲאִריךְ  ֶאת ִרְשמו. ֶשָלֶכם ַהְמתונִים ִאןוף ְבַדֵפי ַהֵםיָדע ֶאת נוָאַרגְ 

 ֶשִהְתַרֵחש ָמה ֶאת, ְכלֹוַמר. ַהִמןוי תֹוְצאֹות ֶאת ִבְכָתב וְָתֲארוצלמו 

 לֹא ַקְרַקע ִעם וְבָעִציץ מדושנת ֲעִציִצים ַקְרַקע ִעם ְבָעִציץ

  .מדושנת

  ואת הצילומים  לתיקיית החקר המתוקשבת ַהְמתונִים ִאןוף ַדֵפיהוסיפו את  @   

 .ולתקיית הסרטונים לגלריית התמונות            

 באופן מסודר! תיקיית החקר המתוקשבתאל תשכחו לנהל את 
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 (ְדָשיִםחָ  רֹוַכֲעב) ְבָעִציץ ְצַמִחים ִגדול ֵחֶקר תֹוָצאֹות ִסכום 

 ָכל ֶשל ֶרֶצף ֶשטִוֵָצר ָכךְ  ,לקובץ אחדַהְמתונִים  ִאןוף ַדֵפיאת  וקבצ @

תיקיית החקר שמרו את הקובץ בשם מתאים ב. ֶשִבַצְעֶתם ַהמִטןוִיים

   .המתוקשבת

 

 .הֶשָעְרכָ  ַלִמןוי ְבֶהְתֵאםשבהמשך,  ַהִןכום ְשֵאלֹות ַעל ַתֲעֶנה ְקבוָצה ָכל 

 

 :ֶאת  ֶשטְָתֲארו ,ַמְחֵשבב ַמֶצֶגת אֹו ְמַסֵכם פֹוְסֶטר ָתִכין ְקבוָצה ָכל  

 נושא החקר 

 ַהְקבוָצה ַחְבֵרי ֵשמֹות 

 שאלת החקר 

 השערת החקר 

 תיאור מהלך הניסוי 

 ַהִמןוי תֹוְצאֹות 

 שהתעוררו בעקבותיו שאלותו החקר ַמְסָקנֹות 

 יך החקר המדעיחוויותיכם מתהל 

חקר מדעי, הפרק עוסק ב

ים שצמח זקוק לגילוי תנא

 להם כדי לגדול ולהתפתח.

 פרק ג' 

 עיבוד תוצאות ניסוי 

 והסקת מסקנות
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        ַהַםִים ַהְשַפַעת חֹוְקֵרי ְקבוַצת

 ?ָעִציץ ְבָכל וְִהְתַפְתחו ָנְבטו זְָרִעים ַכָםה 

 ___________ :ַמיִם ְבִלי ְבָעִציץ       ___________  :ַמיִם ִעם ְבָעִציץ

? ַהְצַמִחים יֹוֵתר ִהְתַפְתחו ָעִציץ ְבֵאיזֶה

_________________________________________________________ 

? סוג ֵמאֹותֹו יְִהיו וְָהֲאָדָמה ַהְזָרִעים ָהֲעִציִצים ֶשִבְשנֵי ִהְקַפְדנו ַמדועַ  

? ָמקֹום ְבאֹותֹו יונחו וְֶשָהֲעִציִצים

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

. ַהְסִבירו? ְתָנִאים אֹוָתם ָהיו ָהֲעִציִצים ִלְשנֵי ַהִאם 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

? ְלָנבוט ִבְכֵדי ְלזֶַרע ָדרוש ָמה? ַהַםְסָקָנה ָמה זֶה ִנןוי ִפי ַעל 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

? יִםמַ  ַהֶצַמח קֹוֵלט ַדְרכֹו ָהֵאיָבר ַמהו. ֵמֶהָעִציץ ֶצַמח ִבזְִהירות הֹוִציאו 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 ֶאת, ֶשָלֶכם ַבִמןוי ֶשִהְתַרֵחש ָמה ֶאת, ַמֶצֶגת אֹו פֹוְסֶטר ְבֶעזְַרת, ַלִכָתה ִהִציגו 

 .ִמֶםמו ֶשָלֶכם ַהַםְסָקנֹות תוְאֶ  ַהִמןוי תֹוְצאֹות
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  ָהאֹור ַהְשַפַעת חֹוְקֵרי ְקבוַצת

? ַהְצַמִחים יֹוֵתר ִהְתַפְתחו ָעִציץ ְבֵאיזֶה 

_________________________________________________________  

 ? ָעִציץ לְלֵאיֶזה ִכוון צֹוְמִחים ַהִגְבעֹוִלים ֶשל ַהְצַמִחים ְבכָ 

 _____________ ישר כלפי מעלה / באלכסון / לכיוון אחר:: אֹור ִעם ָעִציץ

 ישר כלפי מעלה / באלכסון / לכיוון החור שבקופסא / : אֹור ְבִלי ָעִציץ

 __________________ מתרחק מהחור שבקופסא / אחר: 

 ? ְלֵאיזֶה ִכוון צֹוֵמַח ַהִגְבעֹול ְבֶדֶרְך ְכָלל 

 __________________ כלפי מעלה / לצדדים / כלפי  מטה / לכיוון אחר: 

, סוג ֵמאֹותֹו יְִהיו וְַהַקְרַקע ַהְזָרִעים ָהֲעִציִצים ֶשִבְשנֵי ִהְקַפְדנו ַמדועַ 

? ַמיִם ַכםות אֹוָתה וִיַקְבלו ְבאֹותֹו יונחו ֶשָהֲעִציִצים

_________________________________________________________ 

. ַהְסִבירו? ְתָנִאים אֹוָתם ָהיו ָהֲעִציִצים ִלְשנֵי ַהִאם

_________________________________________________________ 

 ַהִאם" ִהיא ַהֵחֶקר ְשֵאַלת, להזכירכם? )ַהֵחֶקר ִלְשֵאַלת ַבֶהְקֵשר ֵמַהִמןוי ַהַםְסָקָנה ָמה

 _____________________________________(? "ַהְמִביָטה ַתֲהִליךְ  ַעל ַמְשִפיעַ  ָהאֹור

______________________________________________________________  

 (ַהְשָעָרה) ַבקוְפָסא? ֶשִהְשַאְרנו ם ֶאת ַהֶפַתחֹוָמה יְִקֶרה ְלַדְעְתֶכם ִאם ִנֱאט 

 _________________________________________________________ 

? ַהַקְרַקע ִלְפנֵי ִמַתַחת המצויי ָהֵאיָבר הוא ָמה. ֵמֶהָעִציץ ֶצַמח ִבזְִהירות הֹוִציאו 

 ______________________________? ְבֶצַמח ַתְפִקידו ְלַדְעְתֶכם הוא וָמה

 ֶאת, ֶשָלֶכם ַבִמןוי ֶשִהְתַרֵחש ָמה ֶאת, ַמֶצֶגת אֹו פֹוְסֶטר תְבֶעזְרַ , ַלִכָתה ִהִציגו 

 .ִמֶםמו ֶשָלֶכם ַהַםְסָקנֹות וְֶאת ַהִמןוי תֹוְצאֹות
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       ֶשְבַקְרַקע ַהֶדֶשן ַהְשַפַעת חֹוְקֵרי ְקבוַצת

 _____________________________? יֹוֵתר ִהְתַפְתחו ַהְצַמִחים ָעִציץ ְבֵאיזֶה 

  ֶשָהֲעִציִצים, סוג ֵמאֹותֹו יְִהיו ַהְזָרִעים ָהֲעִציִצים ֶשִבְשנֵי ִהְקַפְדנו ַמדועַ  

 __________________________? ַמיִם ַכםות אֹוָתה וִיַקְבלו ָמקֹום ְבאֹותֹו יונחו      

      ____________________________________________________________ 

 _______________________:ַהְסִבירו? ְתָנִאים אֹוָתם ָהיו ָהֲעִציִצים ִלְשנֵי ַהִאם 

       ___________________________________________________________ 

 ? ָעִציץ ְבָכל ָגְדלו ְצַמִחים ַכָםה 

 ְבָעִציץ ַׂשְמנו זְָרִעים ַכָםה ?______________________________________ 

 ָנְבטו זְָרִעים ַכָםה?____________________________________________ 

 ֶדֶשן ִעם ְבָעִציץ ַהְצַמִחים ֶרךְ ֹוא ָהיָה ָמה ?__________________________ 

 ֶדֶשן ְללֹא ְבָעִציץ ַהְצַמִחים ֶרךְ ֹוא ָהיָה ָמה? _________________________ 

 ַהְצַמִחים ֶצַבע ָהיָה ָמה ?_______________________________________ 

. ַנְםקו? ֶזה ְלֶהְבֵדל ָגַרם ְלַדְעְתֶכם ָמה ָהֲעִציִצים ֵבין ֶהְבֵדל ַקטָם ִאם  

 _________________________________________________________ 

? עַהַקְרקַ  ִלְפנֵי ִמַתַחת המצויי ָהֵאיָבר הוא ָמה. ֵמֶהָעִציץ ֶצַמח ִבזְִהירות הֹוִציאו 

  _____________________________________? ְלַדְעְתךָ  ַתְפִקידו הוא וָמה

      __________________________________________________________ 

 ֶדֶשן תֹוֶסֶפת ֶשל ַהַהְשָפָעה ְלַגֵבי, ֶשֲעַרְכֶתם ֵמַהִמןוי ֶשָלֶכם ַהַםְסָקָנה ָמה 

 __________________________________________? ַהֶצַמח ַעל ְבַקְרַקע

_________________________________________________________ 

 ֶאת, ֶשָלֶכם ַבִמןוי ֶשִהְתַרֵחש ָמה ֶאת, תַמֶצגֶ  אֹו פֹוְסֶטר ְבֶעזְַרת, ַלִכָתה ִהִציגו 

 .ִמֶםמו ֶשָלֶכם ַהַםְסָקנֹות וְֶאת ַהִמןוי תֹוְצאֹות
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במקומות שונים על פני כדור הארץ נמצא 

קרקעות בעלות תכונות שונות. תכונות אלה 

 צמחייה השולטת באזור.יקבעו במידה רבה את ה

 הקרקע היא חלק מבית הגידול של הצמח. 

טיבה וסוגה משפיעים על הצמחים המצויים בה. 

שורשי הצמחים מצויים בקרקע וקולטים ממנה 

 מים ומינרלים )חומרים( החשובים לקיום הצמח. 

 בכל קרקע יש חומרי מזון לצמח. 

האדם יכול להוסיף דשן לקרקע ובכך להשביח 

 )=להפוך לטובה יותר( את הקרקע.

 

 

 ארגון וייצוג מידעחושבים על רגע!             
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  :ַהַםָדִעי ַהֵחֶקר ַתֲהִליךְ  ִסכום  

 ַהֶצַמח ֶשל ַהְמִביָטה ַתֲהִליךְ  ַעל ִביָבהַהןְ  ַמְרִכיֵבי ַהְשַפַעת

  ְשמֹו ֶאת ְסִביָבה ַמְרִכיב ָכל ְליַד וְִכְתבו ַבִצטור ִהְתבֹונְנו 

 (.ַהִםִלים ְבַבְנק ֵהָעזְרו)

 

 

 ֵמְרִכיֵבי ְסִביָבה:                           

   מדושנת אור      * קרקע *    ַמיִם*                                

                          

 

 

 ֶאָחד ָכל ֲעבור ַהַםְסָקנֹות ְלֵבין ַהִמטןויִים תֹוְצאֹות ִמִמתוחַ  ַהִםְשָפִטים ֵבין ְבַקו ַחְברו 

 :ַהְןִביָבה ממרכיבי

 :ַהִמןוי ַמְסָקַנת      :ַהִמןוי תֹוְצאֹות ִנתוחַ     

 טֹוב ְגֵדִלים ֶדֶשן ִעם ְבַקְרַקע ַהְמצויִים ְצַמִחים 

 .ןֶדשֶ  ְבִלי ְבַקְרַקע ַהְמצויִים ְצַמִחים ֵמֲאֶשר יֹוֵתר

 ַהֶצַמח ַעל ַמְשִפיעַ  ָהאֹור 

 .ְלאֹור ְזקוִקים ְצַמִחים 

 רֵמֲאשֶ  יֹוֵתר טֹוב ְגֵדִלים ַמיִם ֶשְםַקְבִלים ְצַמִחים 

 .ַמיִם ְבִלי ְצַמִחים

 ַהֶצַמח ַעל ַמְשִפיעַ  ַהֶדֶשן 

 .ְלֶדֶשן זְקוִקים ְצַמִחים

 יםְגֵדלִ , ֲאֺרִכים יֹוֵתר ֵהם ֶשךְ ֹוְבח ַהְמצויִים ְצַמִחים 

 ְצַמִחים ְכמֹו יְֺרִקים וְֵאיָנם ָהאֹור ָמקֹור ְבֵכיוָן

 .ְבאֹור ַהְמצויִים

 ַמחַהצֶ  ַעל ַמְשִפיִעים ַהַםיִם 

 .ַלַםיִם זְקוִקים ְצַמִחים
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 ון )באנגלית( שבקישור הבא: ֶןֶרטצפו בַ  @

     http://www.youtube.com/watch?v=gOr7Zh2zC3M&feature=relmfu     

 זרע כדי לנבוט ולהתפתח? הַ  זָקוק ָלֶהם ָנִאיםַהתְ  ֶאת ְלזַהֹות ַנןו            

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

____________________________________ _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בפעילות המתוקשבת  ניסויים בצמחיםכעת תוכלו לעזור לשי ולענבל לבצע  @  

 :הבא בקישור" אופק"שבאתר           

.ac.il/units/he/science/unit104/act1.aspx?nUnit=104&sSubjectKey=sciencehttp://ofek.cet 

 

   . השוו עם כעתשלכם והוסיפו בנקודות את כל הידוע לכם  לכרטיס הלמידהחזרו  @

 האם חלה התקדמות בידיעותכם?  –מה שידעתם בתחילת תהליך הלמידה על צמחים       

 ליך הלמידה עד כה. כתבו בקצרה על חוויותיכם מתה      

 וםִסכ

 :ֵהם וְלִהְתַפֵתחַ  ִלְנבֹוט ִבְכֵדי ְלזֶַרע ַהְדרוִשים ַהְתָנִאים, ֶשָרִאינו ְכִפי

 ַמִים 

 אֹור  

 מדושנת ַקְרַקע 

 ַבַקְרַקע ֲאוִיר ַגם ְכמֹו ֵאֶלה ְתָנִאים ְלַסֵפק דֹוֵאג ַהַחְקָלִאי 

 .ֵדלְמגַ  ֶשהוא ַלְצַמִחים ,ַמְתִאיָמה ְוֶטְמֵפָרטוָרה

http://www.youtube.com/watch?v=gOr7Zh2zC3M&feature=relmfu
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit104/act1.aspx?nUnit=104&sSubjectKey=science
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit104/act1.aspx?nUnit=104&sSubjectKey=science
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  ֵתַח?ֶפר ְכֵדי ְלִהְתפַ ְלֵאלו ְתָנִאים ַאֶתם ְזקוִקים ְבֵבית ַהןֵ 

 ִלְגדֹול ְכֵדי ַמְתִאיִמים ִלְתָנִאים זְקוִקים ְכַתְלִמיִדים ַאֶתם ַגם ַהֶצַמח כְּמֹו

 . ַהֵןֶפר ְבֵבית ֶשָלנו םודַהלִ  ְסִביַבת ֶאת וְִנְבַחן בֹואו. ְכלֹוְמִדים וְלִהְתַפֵתחַ 

 

 ֵכיַצד ַאֶתם ִמְסַתְגִלים ְלֵבית ַהֵןֶפר? 

 
  ִלְפנֵיֶכם ְרִשיַמת ְנֺקדֹות ַהְמַאְפיְנֹות ַתֲהִליֵכי ִלםוד.

 ַהְתָמָדה  

 (.הְכֶשָקשֶ  ַגם וְלַהְשִקיעַ  ְלַהְמִשיךְ  ֶלתֹוַהיְכ)

 ֶלת ִפְתרֹון ְבָעיֹותֹוְיכ  

 (.ְבָעיִָתי ַמֶשהו ַלֲעׂשֹות ֶדֶרךְ  אֹוִלְמצ)

 ַסְבָלנות  

 (.הֹוֵלךְ  לֹא ִאם ַגם ְלַנןֹות)

 ַהְשָקָעה  

 .(ְמַאֵםץ, ְזַמן)

 ַסְקָרנות, ְפִתיחֹות  

  (.ִליצור רֹוַלֲחק, ְלַהְמִציא)

 ִזהוי אתגרים  

 (תַלֲעׂשֹו ָצִריךְ  ָמה ְלָהִבין, ָקשֹות ִבְמִׂשימֹות)

 ְוִשתוף ְפֺעָלה ֲעבֹוָדה ַבֶצֶות  

 ...(. ֲחֵבִרים ֶשֵאיָנם וְִעם ֲחֵבִרים ִעם)

 ַקָבָלה  

 (.ָהַאֵחר ֶשל)

 ֲהָבָנה  

 (.ֶשלֹוְמִדים ָמה ֶאת ְלָהִבין ְלַהְצִליחַ )

 ֶלתֹוַהָכָרה ִביכ  

 (.ַלֲעׂשֹות לֹויָכ ֲאנִי ָמה ָלַדַעת)

 ַהֲעָרָכה ַעְצִמית  

 (.ַמֶשהו ַלֲעׂשֹות לֹויָכ ֲאנִי טֹוב ַכָםה ָלַדַעת)
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ְמִדים, זֶק ֶשָלֶכם ְכלֹוֹווְִצטְנו ֶאת ְנֺקדֹות ַהח( ֶדםֹוַהק ֶשָבַעםוד)ָעְברו ַעל ָהְרִשיָמה  

 וְנֺקדֹות ֲאֵחרֹות ָבֶהן ַאֶתם רֹוִאים ֶאְתָגר ְלִשפור. 

 ְנֺקדֹות ֶשַאֶתם רֹוִאים

 ְכֶאְתָגר ְלִשפור ִבְלִמיָדה

 ְנֺקדֹות ֶשַאֶתם ַמֲחִשיִבים

 ֶזק ֶשָלֶכם ִבְלִמיָדהֹוִכְנֺקדֹות ח

  

  

  

  

  

 

 ִמָםה ַאֶתם ֶנֱהנִים ְבֵבית ַהֵןֶפר? 

 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ?טֹוִבים ָפחֹות ַאֶתם ְבָמה 

 _________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  .ֲחֵבִרים/  הֹוִרים/  ַהּמֹוָרה/  ֲאִני  ְלִהְשַתֵפר? ָלֶכם םֹוִלְגר לֹויָכ ְלַדְעְתֶכם ִמי 

___________________________________________________ ?  ֵכיַצד 

_________________________________________________________ 

 ְלִהְשַתֵפר? ְמַנת ַעל ָמה ַאֶתם מוָכנִים ְלַהְשִקיעַ  

________________________________________________ _________

 _________________________________________________________ 

 בהצלחה
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 ִמְןִביָבֵתנו ְצַמִחים ֶשל ַבַתֲערוָכה ִהְתבֹוְננות 

 . ְפָרִחים ְבָעֵלי שֹונִים ְצַמִחים ַאְרָבָעה וָאְספו ַהְקרֹוָבה ִלְסִביָבה ְצאו

". ִבְתמונֹות ָבר ִצְמֵחי מגדיר"וב ְבמֹוָרה רוֵהָעזְ . ַתֲערוָכה ָעְרכו 

 . ַהֶפַרח ָצַבע ִפי ַעל ְמֺסָדר ַהַםְגִדיר

 " הנמצא בקישור הבא: צמח השדהאפשר להיעזר גם במגדיר צמחים " @

    fww.://ttt.tghbdhRtcwf.iR.gh/fcdwct/lbalwicbeclwifoceshlw.lf. 

 :ֲאַסְפֶתם אֹוָתם ַהְפָרִחים ְשמֹות ֶאת ִרְשמו

 _____________________  _____________________ 

 _____________________  _____________________ 

 יית קיולת צלמו את תערוכת הצמחים והוסיפו את הצילומים לגלריית התמונות @

  לשמור כל תמונה או סרטון בשם מתאים!  זכרו                  הסרטונים.

 ֵאיָבִרים ַסְםנו, ֺמְרָכב הוא ֵאיָבִרים ֵמֵאיזֶה ִהְתבֹונַמו? ַסְביֹון ֲאַסְפֶתם ַהִאם 

 .ְבֶשַטח ֶשֲאַסְפֶתם ַבַןְביֹון ַהְמצויִים

 ת.שורש / גבעול / עלים, / פרחים / פירו

 בפעילות המתוקשבת באתר "חצב" בקישור הבא:  חלקי הצמחנסו לזהות את  @

hanadiv.cet.ac.il/HazavJunior/plant/Plant1.asp-http://ramat 

חקר מבנה הפרק עוסק ב

והתפקיד של חלקיו צמח ה

 השונים.

  'פרק ד

 חקר מבנה הצמח

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/advancedSearchRegular.asp
http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/HazavJunior/plant/Plant1.asp
http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/HazavJunior/plant/Plant1.asp
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 השורש ארוך ומסתעף, הוא צומח כלפי מטה. השורש משמש לאחיזה של הצמח בקרקע.

 

השורש הוא החלק התחתון של הצמח. השורש מצוי 

 פג ממנה מים וחומרים החשובים לצמח.בקרקע וסו

 . ְצָדִדיִים שָֹרִשים ִמְסַתֲעִפים וִמֶםמו ִעְקֵרי שֶֹרש - ִשפודי ֶרשֹוש

 .ְצנֹונִית, ֶפְטרֹוזִיְליָה, ֶסְלֵרי, ֶגזֶר: ְלֺדְגָמה

 

 יש מספר סוגי שורשים:

 ____________ זרע ב'. שם:

  ַהֶצַמח ֶרשֹוְבש ַתְצִפית 

 . שֹונִים זְָרִעים ְשנֵי ַהַתְצִפית ִמִצְנֶצֶנת זְִהירותבִ  הֹוִציאו 

 ?רֹוִאים ַאֶתם ָמה. ֶשָלֶהם ָרִשיםֹוַהש ֶאת ָבַחמו

 ______________________________________________________ 

 . בֹו וְְצפו( ָדָלהַבַהגְ  ְלִצִפטָה ַמְכִשיר) לבינוקולר ָמַתְחתָ  ֶרשֹוש ָכל ִהמִיחו 

 .ֶשִלְפנֵיֶכם ָרִשיםֹוַהש ֶאת ַצטְרו 

    

   

 

 

 

 

  קיית הסרטונים.יולת והוסיפו את הצילומים לגלריית התמונות השורשיםצלמו את  @

 לשמור כל תמונה או סרטון בשם מתאים!זכרו 

 

 ___________________________________?  ֶרשֹוַהש ַתְפִקיד ְלַדְעְתֶכם הוא ָמה 

 _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ____________זרע א'. שם: 
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? ַהַתְצִפית ִמִצְנֶצֶנת ִבְצַמִחים זִִהיֶתם ָרִשיםֹוש ֵאילו 

_________________________________________________________   

 ? ָרִשיםֹוש ִציַצת אֹו ִשפודי ֶרשֹוש ֶדםֹוַהק ָבַעםוד םִצטְַרתֶ  ַהִאם 

 . בֹו ַהְמֺצטָר ֶרשֹוַהש סוג ֶאת ִצטור ָכל ְליַד ִכְתבו

 . ַהַתְצִפית ִמִצְנֶצֶנת ֶשְלַקְחֶתם ָרִשיםֹוַבש ִהְתבֹונְנו 

 . ִקיקֹותדְ  ְׂשָערֹות ִעם ֵאזֹור ֶרשֹוְבש ַחְפׂשו

   (. ְבַהְגָדָלה ְלִצִפטָה ַמְכִשיר) בינוקולר ְבֶעזְַרת ָבֶהם ִהְתבֹונְנו

 ? ַהְשָערֹות ִנְמָצאֹות ֶרשֹוַהש ֶשל ֵחֶלק ְבֵאיזֶה 

 .קרוב לזרע / באמצע השורש / בקצות השורשים 

 . יֹוְנקֹות ִנְקָראֹות בבינוקלור ֶשְרִאיֶתם הׂשערות 

 "?יֹוְנקֹות" ְבֵשם ִנְקָראֹות ֵהן ְלַדְעְתֶכם ועַ ַמד

   _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 ון )באנגלית( שבקישור הבא: ֶןֶרטצפו בַ  @

http://www.youtube.com/watch?v=CX2m2n2uDAE&feature=relmfu            

 סוגי השורשים.   ֶאת ְלַזהֹות ַנןו 

 .ֶהָעִציץ ַעל ֶגֶשם ְמַעט המטירו. ָצַמח ובֹו ָשקוף ָעִציץ ִלְפנֵיֶכם 

http://www.youtube.com/watch?v=CX2m2n2uDAE&feature=relmfu%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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 הגבעול הוא חלק הצמח הנושא את העלים.  

הגבעול של הצמח מתרומם מעל האדמה, הוא נושא את 

 העלים כלפי מעלה לכיוון האור החשוב לצמח ליצור מזון.

שכבת סלע נושאת מים: סלע היכול להכיל 

 מים בין הגרגרים או הסדקים שלו.

 ְבַקְרַקע? ַהַםיִם ִטפֹות ָפְגעו ְבִמִלים ָמה ָקָרה ַכֲאֶשר ֵתֲארו 

  ___________________________________________________________   

  ___________________________________________________________   

 ַהֶצַמח? ֶאל ֵמֶהָענָן יִםַהםַ  ִטפֹות ַמִגיעֹות ֵכיַצד ְבִצטור ְלָתֵאר ַנןו 

 

  

 

 

 

 

 

 

  לְבָכחֹ ַסְםנו(, ֶסַלע) ַקְרַקע ַגְרְגֵרי ֶשל ִאטור ִלְפנֵיֶכם 

 . הגרגרים ֶשֵבין ַהַםיִם ִנְמָצִאים ֶשָבֶהם ַהְםקֹומֹות ֶאת

 

 ְמצויִים ְכֶשֵהם םֹוִלזְר ֶאְפָשרות ְלַמיִם יֵש ְלַדְעְתךָ  ַהִאם  

 ? ְלֶצַמח וְלַהִגיעַ  ַהַקְרַקע תֹוךְ בְ 

  ___________________________________________________________   

  ___________________________________________________________   

 

 

 

 

 ידי השורש של הצמח,-על קצב קליטת המיםצפו בהדמיה באתר "אופק" המציגה את  @   

 בקישור הבא:          

http://ofekhigh.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gIte

mID=f81d4314-7346-4646-9473-6ee76aa9e110&lang=1#TabIndex=0 

   ַהֶצַמח ְבִגְבעֹול ַתְצִפית 

http://ofekhigh.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=f81d4314-7346-4646-9473-6ee76aa9e110&lang=1%23TabIndex=0
http://ofekhigh.cet.ac.il/CommonLms/Dashboard/Activity/ShowActivity.aspx?gItemID=f81d4314-7346-4646-9473-6ee76aa9e110&lang=1%23TabIndex=0
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 גבעול  

 מים 

 שורשים 

 

 

   

     ?אֹוָתם ַמֲעִביר הוא וְלֵהיָכן? ַהַםיִם ֶאת ַהֶצַמח קֹוֵלט ֵמֵהיָכן: ַתְצִפית

  :וֲַהָכָנה ִתְכנון

 .ֶשְבִצְנֶצֶנת וִעיםַהְצב ַלַםיִם ַהֶצַמח ָשְרִשי ֶאת ַהְכנִיסו

 ָבַחמו ֶאת ָשְרִשי ַהֶצַמח ְלַאֵחר ְמַסֵפר יִָמים. 

 ָרִשים?ֹוָמה ֶצַבע ַהש 

____________________________________________________________ 

 

 ֵאילו ֵאיָבִרים ְבֶצַמח קֹוְלִטים ֶאת ַהַםיִם ַהְצבוִעים? 

____________________________________________________________ 

 

? ָקַלט ְלָאן ַמִגיִעים ַהַםיִם ֶשַהֶצַמח 

____________________________________________________________ 

 

 ?זֹו ַתְצִפית ִפי ַעל ֶרשֹוַהש ַתְפִקיד הוא ָמה 

 קולט את המים / מעביר את המים בצינורות מיוחדים

 ?זֹו ַתְצִפית ִפי ַעל ַהִגְבעֹול ַתְפִקיד ָמה 

 קולט את המים / מעביר את המים בצינורות מיוחדים

   קייתיולת צלמו את תוצאות התצפית והוסיפו את הצילומים לגלריית התמונות @

  זכרו לשמור כל תמונה או סרטון בשם מתאים!             הסרטונים.

  

 ַהִםִלים ִמַבְנק ָחֵסרהֶ  ֶאת ַהְשִלימו 
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חומרי המזון הנוצרים בעלים עוברים 

 .לכל חלקי הצמח ונאגרים בשורש

 יש סוגים שונים של גבעולים:

 ________.ה ֶשל ַהְפנִיִמטִים ְבִצמֹורֹות עֹוְבִרים ________ב ִנְקָלִטים ַמיִם

 ________ עֹוְבִרים ֵאֶלה ְבִצמֹורֹות. הֵעָצה ִצמֹורֹות ִנְקָרִאים ֵאֶלה ִצמֹורֹות

 . דֹולַלגָ  ְכֵדי ָלֶהם ָזקוק ֶשַהֶצַמח ________ וַמֲעִביִרים

 

 תצפית מדעיתחושבים על רגע!                 

 

  

 

 

 

    

  – ֵעץ  ֶגַזע

  הוְמֺעצֶ  ָעֶבה ִגְבעֹול
 (.ֵעץ ָעׂשוי)

 

 

  – ַמִים אֹוֵגר ַבְשָרִני ִגְבעֹול

 .ַהָצָבר ֶצַמח ֶשל ְכמֹו

 
  – יֶעְשבֹונִ  ִגְבעֹול

 .קֹווְיָר ַרךְ 
 

 

  – ְמַטֵפס וְִגְבעֹול ֵחלזֹו ִגְבעֹול

 יםִמְשָתְרעִ  ְצַמִחים ֶשל ִגְבעֹוִלים
 (.וְַהֶגֶפן ַהִקיסֹוס ְכמֹו) וְמַטְפִסים

 
 

 .ְכֵאֶלה ְלִגְבעֹוִלים ֺדְגָמאֹות אֹוִלְמצ וְַנןו ַהֵןֶפר ֵבית ַלֲחַצר ְצאו 

. ַהִגְבעֹול ַעל ֶהֱעִלים ִסדור ֶאת ַגם ִצטְרו. אֹותֹו וְִצטְרו ֶאָחד ִגְבעֹול ָבֲחרו
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העלים הם איבר יסודי בכל צמח. הם יוצרים את הנוף העליון של הצמח. 

הנוף הירוק העיקרי. בדרך כלל העלים ירוקים מאחר והם מכילים חומר 

קרא כלורופיל. חומר זה נעזר באור השמש ובדו תחמוצת הפחמן ירוק הנ

שבאויר כדי ליצור סוכרים. ניתן לומר כי העלה הוא "מפעל" קטן לייצור 

 סוכר בעזרת אור השמש. הסוכרים הם מזונו של הצמח.

בעלה ניתן להבחין בעורקים בהם 

עוברים מים מהגבעול לעלה. 

בעורקים אלה גם עוברים סוכרים 

 מהעלה לגבעול ולשורש.

 גבעול

 עורקים

  ֶהָעֶלה 

 

 ?ְלִראשֹוָנה ֶהָעִלים הֹוִפיעו ָמַתי ָהֲעִציִצים ַעל ֶשָלֶכם ַהמִטןוִיים תֹוְצאֹות ֶאת ִבְדקו 

_____________________________________________________________ 

 לֹא/  ֵכן?   ְלֶצַמח ֲחשוִבים ֶהָעִלים ְלַדְעְתֶכם ַהִאם, םהֹוַפְעתַ  זְַמן ִפי ַעל 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 :ֶשְבִצטור ְבָעֶלה ַהֶחֶרף ְפטֹוֶטֶרת ֶאת ַסְםנו 

 

 

 

 

 

 .ָטָרףעלה מורכב מפטוטרת ו

 של העלה, המחבר את גוף העלה לענף או  החלק הצר  פטוטרת:

 לגבעול הראשי של הצמח.                

 .חלקו המורחב והשטוח של עלה או של עלה כותרת טרף:
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 .ָעִלים ֶשל שֹונִים סוִגים ִלְפנֵיֶכם 

  ֵלב ְדמוי ָעֶלה    סרגלי ָעֶלה

  ֲחָלָקה ֶשֶפה ַבַעל ָעֶלה  ְמֺשָמן ָעֶלה

   ִממֹוָצה ָעֶלה   ַגִלי ָעֶלה

              ַמְחָטנִי ָעֶלה

 

 . ַהַםְתִאים ָהֵעץ ָעֶלה ֶאת ִצטור ָכל ְליַד ַהְדִביקו, ַהָבָאה ַהַחְבָלה ֶאת וַמְלאו ַהֵןֶפר ֵבית ַלֲחַצר ְצאו 

 ַהֵןֶפר ֵבית ַבֲחַצר ָהֵעץ ֵשם ֶהֱעָלה סוג

  סרגלי

  ֵלב  ְדמוי

  ַמְחָטנִי 

  ִממֹוָצה 

  מאוצבע

  ֲחָלָקה ֶשֶפה ַבַעל

  תגִלי ֶשֶפה ַבַעל

  ְמֺשָמן

 והוסיפו את הצילומים לגלריית התמונות. העליםצלמו את  @

 
 הקפידו לשמור כל תמונה בשם מתאים!
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 שבקישור הבא:)באנגלית( בסרטון  ָצפו @

http://www.youtube.com/watch?v=LxaELwrTChs&feature=related 

 הטבלה הבא:  ֶאת ַמְלאונסו לזהות את חלקי הצמח ואת תפקידם ו

 

 ֺדְגָמאֹות אֹו ִצטור ַתְפִקיד ַהֵחֶלק ֵשם ַהֵחֶלק

ְקִלָפה,   -ֶזַרע 
 זֹוןעֹוֵבר, ַמֲאָגר מָ 

 
  

 ֶפַרח
 

  

 ְפִרי
 

  

 ָעֶלה
 

 

 

 ִגְבעֹול
 

  

   ָרִשיםֹוש

http://www.youtube.com/watch?v=LxaELwrTChs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LxaELwrTChs&feature=related
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 ְבֶפַרח ַתְצִפית 

 .ִתְקְטפו ְוַאל ִהְתבֹונַמו, ַבְפִריָחה ַהִמְמָצִאים ְצַמִחים וְַחְפׂשו ֶלָחֵצר ְצאו

 בֹוֵדד ֶפַרח. א

 .בֹוְדִדים ְפָרִחים ֶשל ְפִריָחה ִעם חֶצמַ  ַחְפׂשו 

 : ֵכן ִאם? ָגִביעַ  ָעַלי ְלזַהֹות ִנַתן ֶשִםֵצאָתם ְבֶפַרח ַהִאם 

 ___________? ִמִןְפָרם וָמה ___________? ִצְבָעם ָמה

 :ֵכן ִאם? כֹוֶתֶרת ָעֵלי ְלזַהֹות ִנַתן ֶשִםֵצאָתם ְבֶפַרח ַהִאם 

 ___________? ִמִןְפָרם וָמה ___________? םִצְבעָ  ָמה

  .ְוַהְשָחָלה ַהֲעִלי, האבקנים ְמצויִים ַהֶפַרח ְבֶמְרָכז 

 .אֹוָתם ְלזַהֹות ָלֶכם רֹוֶשַתֲעז ֵמַהםֹוָרה ִבְקשֹו

 _________? ִצְבָעם ָמה  _________? ְלֶפַרח יֵש אבקנים ַכָםה

 ?ֶשְםָצאֶתם ַהְפָרִחים ְליַד עֹוְפִפיםמְ  ֲחָרִקים יֵש ַהִאם 

. ְבֶשֶקט ֵמַהַצד ָבֶהם וְלִהְתבֹונֵן בֹוַלֲעק ַנןו, ֵכן ִאם -

 : ִהְסִבירו? ְלֶפַרח ַהֶחֶרק ֵבין ֶקֶשר ְמַזִהים ַאֶתם ַהִאם

      ____________________________________________________________

__________ __________________________________________________ 

 לגלריית התמונות.צילומים והוסיפו את ה ַהבֹוֵדד ַהֶפַרח ֶאת ִצְלמו 
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 ִתְפַרַחתב. 

 .ִתְפַרַחת ֶשל ְפִריָחה ִעם ֶצַמח ַחְפׂשו 

 ___________? ְבִתְפַרַחת יֵש ְפָרִחים ַכָםה 

 ___________? ְבִתְפַרַחת ְפָרִחיםהַ  ַצָבע ָמה 

 .אבקנים, ָגִביעַ  ֲעִלי, כֹוֶתֶרת ָעֵלי(: ְבִעגול ַהִקיפו) ְמזִַהים םֶאת ֶפַרח ֶחְלֵקי ֵאלו 

  לגלריית התמונות. צילומיםוהוסיפו את ה ִתְפַרַחתַהִ ֶאת ַצְלמו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ַהֶפַרח ֶחְלֵקיג. 

 שבקישור הבא:)באנגלית( בסרטון  ָצפו @

http://www.youtube.com/watch?v=LxaELwrTChs&feature=related 

 נסו לעקוב אחר מעגל החיים של הצמח.    

    ַהְזָרִעים ִציַרתיואת תהליך  ַהֶפַרחחלקי צפו בהדמיה באתר "אופק" המציגה את  @

 , בקישור הבא: ִלְפִרי ַהַשֲחָלהוהתפתחות  ַהֶצַמח ֶשל      

?nUnit=205&sSubjectKey=sciencehttp://juniorofek.cet.ac.il/units/he/science/unit205/act1.aspx 

 ֵפרֹות ְליֵַצר ְפִקידֹוֶשתַ  ַהֶצַמח ֶשל ֵאיָבר הוא ַהֶפַרח

 .ְבָעִתיד ַהֶצַמח ֶשל ִקטומֹו ֶאת ֶשטְַמִשיכו וזְָרִעים

 ִליִציַרת ֲחשוִבים ְוַהְשָחָלה ַהֲעִלי האבקנים

 .ִלְפִרי ִמְתַפַתַחת ַהַשֲחָלה. ַהֶצַמח ֶשל ַהְזָרִעים

http://www.youtube.com/watch?v=LxaELwrTChs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LxaELwrTChs&feature=related
http://juniorofek.cet.ac.il/units/he/science/unit205/act1.aspx?nUnit=205&sSubjectKey=science
http://juniorofek.cet.ac.il/units/he/science/unit205/act1.aspx?nUnit=205&sSubjectKey=science
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 .ַהִםִלים ְבַבְנק ֵהָעזְרו. ֶשִלְפנֵיֶכם ְבִצטור ַהֶפַרח ֵאָבֵרי ֶאתכתבו   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  ֱעִלי*    ָגִביעַ  ֲעֵלי*    ַאְבָקנִים* 

  ַשֲחָלה*    כֹוֶתֶרת ֲעֵלי* 
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כדי שיווצרו זרעים ופירות, ויתחיל מחזור חדש של צמיחה, צריכה 

של צמח אחד להגיע לתוך הפרח של צמח אחר מאותו מין.  ַאְבָקה

  .ַהֲאָבָקהתהליך זה בו מעביר צמח אחד אבקה לצמח השני מכונה 

ום למקום. לכן, הם נעזרים בגורמים חיצוניים צמחים אינם נעים ממק

 המעבירים אבקה מפרח לפרח כגון חרקים מעופפים, רוח מים ואדם. 

           

       

    

     

 

 

 . ֺמֲאָבק ִלְהיֹות ַהְמֺענְיָן ֶפַרח ֶשַאֶתם ַדְמיֵמו  

 ִלְפֵני ֶשַםְתִחיִלים חֹוְשִבים:רגע!          

ֹונְנו ְצאו ַהחוַצה וְִהְתב ַתְכנְנו ֵאיזֶה ֶצַמח ִבְרצֹוְנֶכם ְלָהִכין. –ִתְכנון ַהֶצַמח  :ָשָלב א

 ִרים שֹונִים ִעם ְתמונֹות ֶשל ְפָרִחים וְצַמִחים.אֹו ִעטַמו ִבְספָ  ִבְצַמִחים

 ֶשָבַחְרִתי ַהֶצַמח  :________________________________ 

 ר ַעל ָכל ְפָרָטיו. ֹוֶאת ַהֶצַמח ֶשִתְרצו ִליצ סרטטו :ַשֵלב ב

 .(זְרו ִבְרִשיָמהֵהעָ )ָמִרים וַבֵכִלים ַהַםְתִאיִמים ָלֶכם ֹוָבֲחרו ַבח :ַשֵלב ג

 ֲחִשיָבה, ִתְכנון וֲַהָכַנת ָכל ַהֵכִלים  ְלַאַחר: ד ָשָלב

 ָמִרים ַהְדרוִשים ֶאְפָשר ְלַהְתִחיל ִבְמָלאָכהֹווְַהח

 ְשָלֵבי ָהֲעבֹוָדה:

 .א. ַעְצבו ִגְבעֹול

 ַעל ִפי ְבִחיַרְתֶכם. –ָרִשים ֹוב. הֹוִסיפו לֹו: ָעִלים, ש

 ג. ַהֶפַרח:  ִהְתִחילו ִעם  ַהְשָחָלה, ְבֶהְמֵשְך ְלִגְבעֹול, 

 בהמשכה ַעםוד ַהֲעִלי, וְבִצֵדי ַהַשֲחָלה ָחְברו ֶאת האבקנים.     

 ד. ְצרו ֶאת ָעֵלי ַהכֹוֶתֶרת וְָחְברו אֹוָתם.

 ה. ְצרו ֶאת ָעֵלי ַהָגִביַע וְהֹוִסיפו ַגם אֹוָתם.

 

 : המשימהַ  ִבצועַ  ְכֵדי תֹוךְ  העבודהַ  ַתֲהִליךְ  ַעל ָחְשבורגע !           

 ? ֶשִהְגַדְרֶתם כניתהת ִפי-ַעל המשימהַ  ֶאת ְלַבֵצעַ  ַמְקִפיִדים ַאֶתם ַהִאם. 1

 ?המשימהַ  ַמָחַרת ֶאת ַמִשיִגים ֶאת ַהִאם. 2

 ? ַמדועַ , ֵכן ִאם? ִשמויִים ְלַבֵצעַ  ָעֶליֶכם ַהִאם. 3

 .ְביֹוֵתר ַהםֹוֵשךְ  ַהֶפַרח ִלְהיֹות ָעֶליֶכם. ָקֶשה ִהְתָחרות! ִזְכרו

פלסטלינה, שיפודי עץ, חוט  חומרים:

ברזל, ניירות, דבק, אבקנים מוכנים, 

 בעים, וכל חומר נוסף שברשותכם. צ

 נות.עיפרו ,, סרגלמספרים: כלים
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 ָהִכינו ַתֲערוָכה ָבִכָתה. ָשָלב ה:

 ".כרטיס פרחהציבו את הפרחים שהכנתם ולצידם "            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : המשימהַ  ִבצועַ  םֹוְבת העבודהַ  ַתֲהִליךְ  ַעל ִחְשבו         

 ? ְמִׂשימהה ִבצועַ  ִעם ִהְתמֹוַדְדֶתם ֵכיַצד. 1

 ? ֵאֶלה ְקָשיִים ִעם ְלִהְתמֹוֵדד ָלֶכם ִסטַע ָמה? ִנְתַקְלֶתם ְקָשיִים ְבֵאיזֶה. 2

 ? דומה ִלְמִׂשיַמה ֶשִתְדְרשו ַהָבָאה ְבַפַעם ַאֶחֶרת ַתֲעׂשו ָמה. 3

 ?המביצוע המשימ ֲחוָיֹוֵתיֶכם ָמֵהם. 4

 

קיית יתול ם והוסיפו את הצילומים לגלריית התמונותפרחיצלמו את תערוכת ה @

  הסרטונים.

 הקפידו לשמור כל תמונה או סרטון בשם מתאים!

        

 פרחכרטיס 

  :פרח שם

 החליטו בעצמכם... 

 אלו עוד נתונים חשובים כדאי לכתוב בכרטיס הפרח שלכם?
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  אשר מכיל זרעים.פרי הוא איבר של הצמח 

חלק מהפירות יכולים להיות עסיסיים כמו שזיף 

 וחלק יבשים כמו אגוז )למשל בלוט האלון(.

   ְפִרי 

 . ְצַמִחים ֶשל ֵפרֹות וָאְספו ַהֵןֶפר ֵבית ַלֲחַצר ְצאו 

 

 

 

   

 ?  ְמַמטְנִים ַאֶתם ָמה ְלִפי. ֶשֲאַסְפֶתם ַהֵפרֹות ֶאת ִמטַמו 

 _______________________ _____________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

 __________________________?ֵאיֶזה, ֵכן ִאם? ֲעִסיִסיִם ֵפרֹות ֲאַסְפֶתם ַהִאם 

____________________________________________________________  

 

 _____________________________________ ? יְֵבִשים ֵפרֹות ֲאַסְפֶתם ַהִאם 

 _________________________________________________ ? ֵאיֶזה, ֵכן ִאם 

 

 ?ֶשֲאַסְפֶתם ַהֵפרֹות ֶאת ְלָאכול ֶאְפָשר ַהִאם 

באתר "חצב",  "מי שייך למי?נסו להתאים בין הצמח לבין הפרי במשחק הזיכרון: " @

 hanadiv.cet.ac.il/HazavJunior/plant/Plant2.asp-http://ramatבקישור הבא: 

 )עצים( שבקישור הבא:  במדריך שדה לזיהוי צומח מעוצההיעזרו      

edu.org.il/docs/guideplants.pdf-http://www.ramathanadiv 

 

http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/HazavJunior/plant/Plant2.asp
http://www.ramathanadiv-edu.org.il/docs/guideplants.pdf
http://www.ramathanadiv-edu.org.il/docs/guideplants.pdf
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 .שֹונִים ֵפרֹות סוֵגי ְלַזהֹות וְַנןו ַהםֹוֶרה ַהִכָמה אֹוָתה ְבַתֲערוָכה ִהְתבֹונַמו 

 .ְבָלהַהחַ  ְבֶעזְַרת ֶשְבַתֲערוָכה ַהֵפרֹות ֶאת ִמטַמו 

 ֶלֱאכֹל ֶאְפָשר-ֶשִאי ֵפרֹות ְלָאכול ֶשֶאְפָשר ֵפרֹות

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

___________ _________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

____________________________ 

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

______ ______________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

____________________________ 

  

  קיית הסרטונים.יולת תמונותוהוסיפו את הצילומים לגלריית ה ַהֵפרֹותצלמו את תערוכת  @

 לשמור כל תמונה בשם מתאים! זכרו
 

 

  העגבנייה כיצד הפרי והזרעים של צמח צפו בהדמיה באתר "אופק", המתארת  @

 , בקישור הבא: עקבו אחר התהליך, שלב אחרי שלב. מתפתחים והיכן זה קורה       

http://juniorofek.cet.ac.il/units/he/science/unit213/act1.aspx?nUnit=213&sSubjectKey=science 

 

 

http://juniorofek.cet.ac.il/units/he/science/unit213/act1.aspx?nUnit=213&sSubjectKey=science
http://juniorofek.cet.ac.il/units/he/science/unit213/act1.aspx?nUnit=213&sSubjectKey=science
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מגינה על החלקים הפנימיים של הזרעים  קליפת הזרע

 מפני מכה, שפשוף, פגיעת חרקים, חידקים ועוד.

מלאי הנמצא מתחת לקליפה הוא  חומר הזרע

 הנחוץ לצורך נביטה של צמח חדש מהזרע. המזון

 , זהובמרכז הזרע אנחנו מבחינים בצמח קטן

 ממנו יתפתח צמח חדש.  .עובר הצמח

בדומה לזרע השעועית גם זרעים אחרים מורכבים 

 הנמצא מתחת לקליפה.חומר הזרע ומ קליפת הזרעמ

 

   ַהֶזַרע 

 (?ָהְרִשיָמה ִמתֹוךְ  ִעגולבְ  ַסְםנו) ְבַתֲערוָכה ֺמָצִגים זְָרִעים ֵאיזֶה. זְָרִעים ַתֲערוַכת ִלְפנֵיֶכם 

  שעועית / אפונה / אבוקדו / הדר / זרע סביון / חיטה / אורז / חמניה / בוטן / אגוז

 

 .ַלְקִלָפה ִמַתַחת ַהִמְמָצא ֶמרֹוְבח וְִהְתבֹונְנו ַהְשעוִעית זַָרע ְקִלַפת ֶאת הֹוִרידו 

                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ָהעוָבר ֶאת וְזַהו ַהֲחָלִקים ְשנֵי ֵבין ִהְפִרידו. ִלְשנִטִים ַהְשעוִעית זֶַרע ֶאת ָחְתכו 

 :ֵמָהְרִשיָמה ַסְםנו? ִלְנבֹוט ִבְכֵדי ְלזֶַרע ָנחוץ ָמה, ֶשָעַרְכנו ַבִמןוי ִהָזְכרו 

 ש / אוויר / עציץאור / מים / דשן / חושך / טמפרטורה / יוב
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 ַהֶצַמח ֶשל ַהַחטִים ַמֲחזֹור 

. ֹותוְַהִצְנֶצנ ָהֲעִציִצים ִצְמֵחי ַעל ֶשָלֶכם ַהַםֲעָקב ְבַטְבָלאֹות ִהְתבֹונַמו 

 . ַהְפִרי ִלְשַלב ֶשִהִגיעַ  ֶאָחד ֶצַמח ָבֲחרו

 . ַהֵןֶפר ֵבית ַבֲחַצר ֵפרֹות ִעם ֶצַמח ִמְצאו ָכֶזה ֶצַמח ְמָצאֶתם לֹא ִאם* 

 :ַהֶצַמח ְבַחטֵי ְשַלִבים ֵשמֹות ִלְפנֵיֶכם

 ְפִריָחה 

 זֶַרע 

 ְפִרי יְִציַרת 

 ְנִביָטה 

 ָהַאְבָקה 

 וְָעִלים ִגְבעֹול ְצִמיַחת 

 ְפִרי ניצני הֹוָפָעת 

 . חֶצמַ  ֶשל ָשֵלם ַחטִים ַמֲחזֹור ֶשטְָתֲארו ָכךְ  ַהְשַלִבים ֶאת ִרְשמו 

 

 

   

 

 

 

 

 

 , באתר "אופק" בקישור הבא: ַהֶצַמח ֶשל ַהַחטִים ַמֲחזֹורבצעו את המשימה המתוקשבת:  @

x?nUnit=37&sSubjectKey=sciencehttp://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit37/act1.asp 

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit37/act1.aspx?nUnit=37&sSubjectKey=science
http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit37/act1.aspx?nUnit=37&sSubjectKey=science
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 צֹוֵמחַ  ִשםוֵשי 

 .ָאָדם ַלַםֲאָכל ַהְמַשְםִשים ְצַמִחים ֶחְלֵקי ֶשל ַתֲערוָכה ִלְפנֵיֶכם 

 :ַהַחְבָלה ֶאת ַמְלאו 

 ְלָהִכין ֶשִמַתן ַמֲאָכל ְבֶצַמח ֵאיָבר ֵשם

 ָמהַתפוַח ֲאדָ 

  

 קולורבי

  

 ָבָצל

  

 ֵרי ָעִליםֶסלְ 

  

 ְמָלְפפֹון

  

 ַתפוז

  

 ְכרוִבית

  

 ְכרוב

  

 ֲאַפְרֵסק

  

 ַתפוחַ 
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 .ָהָאָדם ְלָצְרִכי ַהְמַשְםִשים ְצַמִחים ֶחְלֵקי וָבה, נֹוֶסֶפת ַתֲערוָכה ִלְפנֵיֶכם 

 :ַהַחְבָלה ֶאת ַמְלאו 

 ֵשם
 

 ְבֶצַמח ֵאיָבר
 

 ָהִכיןלְ  ֶשִמָתן ַמֲאָכל
 ְלָאָדם ַאֵחר ִשםוש אֹו

 

 כותנה

 

  

 

 גזע אורן

 

  

 

 ורד

 

  

 

 במבוק

 

  

 

 

והוסיפו את הצילומים לגלריית  ָהָאָדם ְלָצְרִכי ַהְמַשְםִשיםם צמחיצלמו את תערוכת ה @

  קיית הסרטונים.יולת התמונות

 לשמור כל תמונה בשם מתאים!זכרו 
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 ֶלֶחם תאַכל ךָ ָאפֵ  ְבֵזַעת 

 . ְלִהְתַקטֵם ְכֵדי ְצַמִחים ִנְצלו ַהַקְדמֹונִים ָהֲאָנִשים ְכָבר 

 צֹוֵמחַ  ֶחְלֵקי, זְָרִעים, ַבָשֶדה ַהָמִשים ִלְקטו ִבְתִחָלה. ָמזֹון ְמִכיִלים ַהְצַמִחים

 . ַחְקָלאותהַ  ֶאת ָהָאָדם ִפַתח יֹוֵתר ְמֺאָחר. וְעֹוד ָרִשיםֹוש שֹונִים

 . זְָרִעים ָבֶהם וְטֹוֵמן ַמֵקל ְבֶעזְַרת ַבֲאָדָמה ֲחִריִצים חֹוֵרץ ָהָאָדם ָהיָה ִבְתִחָלה

 . ָהִעבוד ַדְרֵכי ֶאת וְִשֵפר מניסיונו ָהָאָדם ָלַמד ַהְזַמן ִעם

 
 .ְתבֹונַמוהִ . ַעִתיָקה ַחְקָלאות ַהְמָתֶאֶרת ְתמונֹות ֶשל ִסְדָרה ִלְפנֵיֶכם

 ְתמוָנה ַהְפֺעָלה ֵשם  ָשָלב

 ֶאת מכינה ֶהֱחִריש ְפֺעַלת -ָחִריש  .1

. ַהִחָחה זְִרֵעי ִלְקִליַטת ַהַקְרַקע

 . ְתָלִמים יֹוֶצֶרת ַהַםֲחֵרָשה

 ַהַקְרַקע ֶאת ְמַאוְֵרר ַהֶתֶלם

 .ְלזֶַרע ֲאוִיר ְכנִיַסת וְמַאְפֵשר

 

 .ְבֶתֶלם ַהְזָרִעים תטמינ -ְזִריָעה  .2
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 ְתמוָנה ַהְפֺעָלה ֵשם  ָשָלב

 ֶדהַבשָ  ָצְמָחה ַהִחָחה -ִחָחה ָשֶדה  .3

 הְמכֹונָ  זֹו ַחְקָלאות. ַהֶגֶשם ְבִעְקבֹות

 לִהְתַפלֵ  ַהַחְקָלִאי. ַבַעל ַחְקָלאות

 .ָשָנה ְבָכל ְלֶגֶשם

 

 ַהִשֳבִלים ִחתוךְ  – ִחִחים ָקִציר  .4

 .ואיסופן

 

 ֶרןֹוְלג הַהִחחָ  ִאןוף  .5
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 ְתמוָנה ַהְפֺעָלה ֵשם  ָשָלב

 ַהִחָחה גרגירי ַהְפָרַדת - ַדיִש  .6

 ָפהיֵמַהְקלִ 

 

 ְלֶקַמח ַהִחָחה גרגירי ְטִחיַנת  .7
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. יתַהםֹוֶדְרנִ  ְבַחְקָלאות דֹוִמים ְשַלִבים ַהְמָתֶאֶרת ְתמונֹות ֶשל ִסְדָרה ִלְפנֵיֶכם 

 ָלה ֶשַםְתִאים ַהָשָלב ִמְסָפר ֶאת מוָנהתְ  ָכל ְליַד ִרְשמו. ְמֺעְרָבבֹות ַהְתמונֹות

 :ָהֲעבֹוָדה ֶרֶצף ִפי ַעל

 בָשלָ 
 רְמַספֵ 

 ְתמוָנה ַהְפֺעָלה ֵשם

 (קֹוְמַביְן) קַצרָדש ְבֶעזְַרת ָקִציר 

 

 

 וַמֲחֵרָשה ְטַרְקטֹור ְבֶעזְַרת ָחִריש 

 מֹוֶדְרנִית

 

 ִעם מֹוֶדְרנִית ֶשְלִחין השקיית 

 . ְטַרְקטֹוִרים

 ְשָקיָהִמוְשָקה ְבהַ = ֶשְלִחין  השקיית)

  (יְֵדי ַהֶגֶשם-ְמַלאכוִתית וְלֹא ַעל

 ְמכֹוָנה ְבֶעזְַרת מֹוֶדְרנִית זְִריָעה 
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 .ָהָאָדם ֶשל ֶלתֹוַהיְכ ְבַהְרָחַבת ָהעֹוֵסק ַמָדע ִהיא ַהֶחְכנֹולֹוְגיָה  

. וְביֵָמנו ֶקֶדם ִביֵמי, ַהֶלֶחם ְלַתֲעִׂשטַת ַהֶקַמח יְצור ְשָלֵבי ֶאת ַהְמַסֶכֶמת ַטְבָלה ִלְפנֵיֶכם 

 . ָשָלב ְבָכל ָהָאָדם ֶלתֹויְכ ֶאת ַהַםְרִחיִבים ַהֵכִלים ֶאת ַהִםִלים ַבְנק ִמתֹוךְ  ִרְשמו

 מֹוֶדְרִנית ַחְקָלאות ֶקֶדם ְיֵמי ַהָשָלב ֵשם

   ָחִריש

   ְזִריָעה

   ַהְשָקָיה

   ָקִציר

   ַדִיש

   ַהַגְרִגיִרים ְטִחיַנת

 

  

 

 

 

 

 ( ַלאכוִתית.יְֵדי ַהֶגֶשם וְֵאינֹו ָזקוק ְלַהְשָקיָה מְ -ֺמְשֶקה ַעל=) ַבַעל ַחְקָלאות *

ַלְחַרְקטֹור  ַבְרֶזל ַהִמְרֶתֶמת ִלְבֵהָמה אֹו ְמכֹוָנה ַחְקָלִאית ַבֲעַלת ֵשנִי) ַמְׂשֵדָדה *

    ְביָד זְִריָעה *(   וְַהְמַשֶםֶשת ְלֵפרור ְרָגִבים, ְלִישור ַהָשֶדה וְעֹוד.

   ַמיִם ַעל ַהפֹוֶעֶלת ֶקַמח ָטַחְנתָ  *   ַבְרזֶל וֵמֲחרֶֹשת ְטַרְקטֹור *

(  ית.ְמֺחֶבֶרת ְליָדִ בֹוָדה ֶהָעׂשוי ִמַןִכין ְבצוַרת ֶקֶשת הַ ְכִלי עֲ )ַמָגל  ְבֶעזְַרת ָקִציר *

 (יְֵדי ַהֶגֶשם;-ַהְשָקיָה ְמַלאכוִתית וְלֹא ַעל)ְשָלִחין  השקיית *

  וְָחמור ֵעץ ֶשתֹוֵמֲחר *(   קֹוְמָביְן) ְקַצְרָדש ְבֶעזְַרת ָקִציר *

ים ַהְבֵשלִ  הַהְפָרַדת ַגְרְגֵרי ַהְתבוָא=  ַדִיש) ְשַמלחַ  ַעל ַהפֹוֶעֶלת ַדִיש ְמכֹוַנת *

 ( ִמן ַהִשֳבִלים, ְבִעָקר ְבֶאְמָצעות ַמְכִשיר ְמיָֺחד

 .זְִריָעה ְמכֹוַנת *   ַחְשַמל ַעל ַהפֹוֶעֶלת ֶקַמח ַטֲחַנת *
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 .ַהםֹוֶדְרנִית ַהַחְקָלאות ְלֵבין ָהַעִתיָקה ַהַחְקָלאות ֵבין ַהְשָוָאה ָעְרכו 

 . ְלַהְשוָאה( ַהְקִריֶטְריֹונִים) התבחינים ֶאת ְבַעְצְמֶכם ָקְבעו. א

 . ֵמיָדע ִבְמקֹורֹות ֵהָעזְרו ֶרךְ ֹוַהצ יַדתְבמִ      

 .ַמְתִאיָמה ֵמיָדע יִצוג ְבצוַרת ֶשָלֶכם ַהַהְשוָאה ֶאת ָאַרְגנו. ב

 

 : ַהַהְשָוָאה ִבצועַ  ְכֵדי תֹוךְ  ַהֲחִשיָבה ַתֲהִליךְ  ַעל ָחְשבו. ג

 ? ֶשִהְגַדְרֶתם התבחינים ִפי-ַעל ָאהַהַהְשוָ  ֶאת ְלַבֵצעַ  ַמְקִפיִדים ַאֶתם ַהִאם. 1

 ?ַהַהְשוָאה ַמָחַרת ֶאת ַמִשיִגים ֶאת ַהִאם. 2

 ? ַמדועַ , ֵכן ִאם? ִשמויִים ְלַבֵצעַ  ָעֶליֶכם ַהִאם. 3

 

 . הְוַהֲעָרכָ  ָמשֹוב וְתַקֵבל ַהִכָתה ִבְפֵני ֶשָלה ַהַהְשָוָאה ֶאת ַתִציג ְקבוָצה ָכל. ד

 .ְבִכָתה ֶשֺהְצגו ַהשֹונֹות ַבַהְשוָאֹות יַַחד דונו

 

  : ַהַהְשָוָאה ִבצועַ  םֹוְבת ַהֲחִשיָבה ַתֲהִליךְ  ַעל ִחְשבו. ה

 ? ַהַהְשוָאה ְמִׂשיַמת ִבצועַ  ִעם ִהְתמֹוַדְדֶתם ֵכיַצד. 1

 ? ֵאֶלה ְקָשיִים ִעם ְלִהְתמֹוֵדד ֶכםלָ  ִסטַע ָמה? ִנְתַקְלֶתם ְקָשיִים ְבֵאיזֶה. 2

 ? ַהְשוָאה ִלְמִׂשיַמת ֶשִתְדְרשו ַהָבָאה ְבַפַעם ַאֶחֶרת ַתֲעׂשו ָמה. 3

 ?ַהְשוָאה ִמְםִׂשיַמת ֲחוָיֹוֵתיֶכם ָמֵהם. 4

 

 השוואהחושבים על רגע!         
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 מדעים,  מכון ויצמן למדעלהוראת ה המחלקה

 והסביבה הארץ-, קבוצת מדעי כדורפרופ' ניר אוריון

 

 

 

 ַהֶלֶחם ְיצור          

 . ַהֶלֶחם הוא ָהָאָדם ֶשל ָקִרטִיםָהעִ  ֵמַהְםזֹונֹות ֶאָחד

 

ם"" :ָכתוב ִבְמקֹורֹות חֶּ יָך תֹאַכל לֶּ ֵזַעת ַאפֶּ  ()ְבָראִשית ַג יֵט בְּ

 

 . ְבָׂשֶדה ַהִחָחה ִגדול ַגם הוא, ֲאִפטָה ַרק ֵאינֹו ַהֶלֶחם יְצור וָאְמָנם

 :ַהָבִאים ִבְשַלִבים ַנְבִחין ֶזה ְבִגדול

 

 . ִלזְִריָעה ַהַקְרַקע ֶאת ְלַהְכִשיר ִבְכֵדי ָהֲאָדָמה הפיכת -ָחִריש 

 . ְבַקְרַקע ַהִחָחה זְִרֵעי טמינת -זְִריָעה 

  ְגָשִמים ִמי ְבֶאְמָצעות ַבַעל ִגדול יֵש -וְִגדול ַהְשָקיָה 

 . ַהְשָקיָה ֶאְמָצעותבְ  ֶשְלִחין ִגדול וְיֵש                           

 . קֹוְמָביְן אֹו ַמָגל ְבֶעזְַרת ואיסופם ַהִשֳבִלים ִחתוךְ  -ִחִחים ָקִציר 

 .מהגרגר( ַהִחָחה ְקִלַפת)  המוץ ַהְפָרַדת -ַדיִש 

 .ְלֶקַמח הגרגרים ְטִחיַנת 

 . ַהֶלֶחם אפיית 

 

 

 באתר "חצב" בקישור הבא: ל החיטה" הטריוויה שנסו להשיב על השאלות במשחק " @

hanadiv.cet.ac.il/games/TriviaWheat.asp-http://ramat  

 

 גידול החיטה עוקב אחרי עונות השנה.

http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/games/TriviaWheat.asp
http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/games/TriviaWheat.asp


בה -חושבים מדע  סבי ים  נ  מבי

 קרן קיסריה 
 אדמונד בנימין 

 דה רוטשילד

    כל הזכויות שמורות © 0211    

 

 

 ?ְצַמִחים ַעללמדנו  ָמה :ִסכום                   

 ?םְצַמִחי ַעללמדנו  איך                    

. השוו עם כעתשלכם והוסיפו בנקודות את כל הידוע לכם  לכרטיס הלמידהחזרו  @

 האם חלה התקדמות בידיעותכם?  –מה שידעתם בתחילת תהליך הלמידה על צמחים 

 כתבו בקצרה על חוויותיכם מתהליך הלמידה. 

 

 אותו בתקיית עבודה מתוקשבת.  תעדתםו מידע רבאספתם הלמידה שלכם  תהליךב@

 הנושא: לסיכום או סרטוןתמשו בחומר שברשותכם והכינו מצגת הש

 צמחים, אדם וסביבה

 

 

 – לאיך למדתםכלומר, לתוכן וגם  – למה שלמדתםעליכם להתייחס גם  שימו לב!

 כלומר, לתהליכי החשיבה שלכם ולחוויותיכם מתהליך הלמידה. 

 

 מהמורה ומהתלמידים. הציגו את המצגת או הסרטון בפני הכיתה וקבלו משוב והערכה 

 הוסיפו את המצגת או הסרטון למרחב הכיתתי המקוון. 

 

 

 

 להתראות

 ביחידת הלימוד הבאה


