
 ב"ה

 02-5802-773: ��. 02-5802-770: � 90500ביתר עילית  2רח' נדבורנא 

 ֹ   נפלאות הבורא / י של פריחהפִ י
 :êåúîøîåàîöì äå  

הם צבעוניים, מלבלבים, מפיצים ריח משכר ומשמח. הצמחים מהווים עולם של ממש. איך 

הם מתגוננים? מתי הם מתחפשים? היש להם קרובי משפחה? לקראת ט"ו בשבט יצאנו 

  לחקור את עולם הצמחים הקסום. 

  א והעליםווָ ּמָ הַ 

 5  ואה כדי להגן עליהם מפני מזיקים.ושונים אמצעי הס הקב"ה העניק לעצים

לעץ משפחת הקיסוסים הגדל בניו זילנד יש מנגנוני הסוואה. ממש כמו הזיקית, המתאימה 

עץ הקיסוס משנה את צבע עליו מספר  –את צבעיה ובכך מצליחה להסתתר מעיני טורפיה 

  פעמים במהלך חייו.

א. זהו עוף הדומה וָ וּמָ פני טורפו. הטורף הוא עוף הַ הקב"ה העניק לו תכונה זו כדי להתגונן מ

מוכים נהוא כשלושה מטרים. העלים ה אוָ וּמָ ליען שכיום כבר כמעט נכחד. גובהו של הַ  10 

ים, וצבעם  חום ִד ָד חֻ הצעיר שרק מתחיל לצמוח, ְמ  מגובה זה, ובהם גם עליו של השתיל

מתקשה להבחין בהם על אדמת היער, שאף היא בצבע חום,  אוָ וּמָ כשל עלים יבשים. על כן הַ 

אותם. מרגע שהצמח גדל יותר, העלים הגבוהים שלו, שאליהם אין  וממילא אינו אוכל

  א מסוגל כלל להגיע, מקבלים את צבעם הירוק והרענן ואת עסיסיותם.ווָ המָ 

 15  נחלצים לעזרה

בות של התירס, הכותנה, זעירות הן החברות הכי טו שנים רבות ידוע שצרעות טפילות

הטבק ועוד כמה צמחים. אבל את התופעה הבאה קשה היה להסביר: תולעים היו מגיעות 

אל הצמחים הללו ומתחילות לאכול אותם, ואז, ממש למחרת, היה מגיע נחיל גדול של 

  צרעות, והן היו אוכלות את כל התולעים.

 20  איך הצרעות "ידעו" להגיע בכזה זמן מוצלח?

ין חרקים רעבים על צמחים תמימים. הוא בדק וִ ְד לְ וֹ שנים הניח חוקר בשם ּב במשך שלוש

הכימיקלים שהצמחים פלטו, אחר כך הוא יצר מהם "פצצות ריח" ושחרר אותן  ֶהְרֵּכבאת 

כדי לבדק אילו יצורים ימשכו אליהן. הטורפים הטבעיים של החרקים הרעבים  הגיעו 

, יצר את הכימיקלים האלה, שלמעשה, הם בהמוניהם. התברר, שהקב"ה, ברב חסדיו

 25  שדרים מתחכמים ביותר.

הטבק, לדוגמה, משחרר כמות גדולה של גז שנשא עם הרוח, וכך הוא גם עוזר לצרעות 

יק וגם מעביר להן מידע מדויק מאד מי הם התוקפים שלו. הן ולמצוא את מקומו המד

  ממהרות להגיע ומשמידות את התוקפים.
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  ?משפחה קרובי או שכנים

איזה אינטרס יש לצמח להזהיר את שכניו? לרוב אין לו אינטרס לעזור לצמחים אחרים.  30 

להיפך, במקרים רבים ה"חברים" סביבו הם המתחרים הכי חזקים שלו, כי הם נלחמים 

על אותו מזון ועל אותו מקום. אבל לעיתים קרובות שכני הצמח הם קרובי משפחה שלו או 

של עצי צפצפה, לפעמים כל הצמחים שייכים  מרבד דשא או יער אפילו צאצאיו. במקרה של

  שוה לו להזהיר אותם. משפחה או לא משפחה? ,לאותה משפחה, ואז

מחקר הראה שהקב"ה טבע בצמחים את היכולת להבחין בין שכנים שהם קרובי משפחה  35 

נו יד צמח זר ישלח יותר שורשים לכיווללכאלה שאינם, והם מגיבים בהתאם. צמח שגדל 

כדי לגנוב משאבים. אך אם הוא קרוב משפחה שלו, אנחנו רואים שהצמח מרחיק את 

ף, קרובי משפחה שנמצאים בקרבתו קַ ְת השורשים שלו מהאזור... מענין גם שאם צמח מֻ 

מגיבים לאותות האזהרה באינטנסיביות רבה יותר לעומת צמחים שאינם קרובי משפחה. 

 40  הם פשוט מבינים טוב יותר את המסר.

  גם בט"ו בשבט –מתחפשים 

כדי להתגונן מפני בעלי חיים שאוהבים לאכול צמחים, העניק הקב"ה לחלק מהצמחים.... 

  תחפושת. למה הם מתחפשים? לחרקים!

  " הוא צמח שאבקניו מזכירים כנימות מתנועעות והוא מרתיע בעלי חיים.טורי-פספלון דו"

או פסים שנראים מו נחיל נמלים כהים בצורת נקודות  בכתמים ָזרּוע" לכיד העלים" 45 

  את השטח. בבתנועה. בעלי החיים נרתעים מה"נמלים" ומעדיפים לעזו

ני י" יש כתמים אדומים שנראים כזחלי פרפרים צבעוניים. כך הוא ניצל משאפון המצויל"

  .רצו לאכול צמחיםרק בסך הכל זחל הם בעלי חיים שממש לא מחפשים לאכול 

לאילנות. זהו בדיוק הזמן להתבונן בעולם הצומח ולהתפעל ט"ו בשבט הוא ראש השנה 

 50  מחסדי הבורא שיצר כל אלה.

  (כ.ג.) משימות –יופי של פריחה 

 כתוב: "היש להם קרובי משפחה?"  2בשורה   .1

 ?להםהכונה במילה למי   .א
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 ?הנוספות שנשאלות באותו ענייןמהן שתי השאלות   .ב
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___________________________________________________________  

 לאיזו חיה מדמה כותב הטקסט את עץ הקיסוס? במה הם דומים? .2

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
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 מהו הרעיון המרכזי בפסקה ראשונה? .3

 הצמחים מתחפשים.  .א

 לצמחים תכונות יפות  .ב

 הצמחים מהווים עולם ממש.  .ג

 ט"ו בשבט מתקרב.  .ד

 ".טורפוכדי להתגונן מפני  זו תכונה לוהקב"ה העניק כתוב: " 9בשורה  .4

 היא ל_______________. לוהכוונה במילה   .א

 היא ל_______________ זוהכוונה במילה   .ב

 היא ל______________ טורפוהכוונה במילה   .ג

 הוא _________________ כדיתפקיד מילת הקישור   .ד

 תארו את מנגנון ההסוואה של עץ הקיסוס. .5

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

 מדוע מתקשה המווא להבחין בעלי העץ? .6

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

מהו מקור  - לים האלה.."כתוב "הקב"ה ברוב חסדיו יצר את הכימיק 24בשורה  .7

 הכימיקלים וכיצד הם מועילים לצמחים השונים?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

 ?31ובשורה  22מהו תפקיד המירכאות בשורה  .8

 ציטוט �          שם, כינוי �            שיח-דו �        היפוך �

 ?ים המודגשותלמי הכוונה במיל .9

 ___________________ :(37שורה ) אך    ___________________ :(27שורה ) הן א. 

 מדוע מזיז הצמח את שורשיו לפי קרבת המשפחה שלו לצמחים אחרים? .10

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

 אחד מאמצעי ההגנה שטבע הקב"ה בצמחים הינו  התחפושת.  .11

 .מדוע הסבירו? הצמחים מתחפשים למה            

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   
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 כוכבה גרסון

 (עזרו בתרמילוןיה)השלימו את המילים החסרות    .12

 תושבי שדרות ______________ מפני הטילים.  

  הצרעות ____________ על צמחי התירס.  

  כדי ל_____________ מפני הקור יש להצטייד בבגדים חמים  

  
  

  

 השלימו את הטבלה: .13

 למה דומה תחפושת הצמחים הבאים?    .א

  במה מועילה התחפושת?  .ב

  

  "אפון המצוי"  "לכיד העלים  "טורי-פספלון דו"

      א.
זחלי פרפרים 

  צבעוניים

  ב.
מרתיעה בעלי 

חיים מלטרוף את 
  הצמח

    

  

 האם רק צמחים מתחפשים על מנת להרתיע את טורפיהם? נמקו תשובתכם.  .14

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

 שתי אפשרויות:לקראת ט"ו בשבט מתלבטת הנהלת בית הספר בין    .15

 לצאת לסיור בשמורת טבע כדי ללמוד מקרוב על צמחי ארץ ישראל.   .א

 להקים גינת ירק בחצר בית הספר ולהקצות לכל כיתה חלקה משלה.   .ב

תלמידי כתה ה' מתבקשים לכתוב מכתב להנהלת בית הספר בו יבחרו אחת משתי 
כתבו מכתב האפשרויות וישכנעו את ההנהלה לבצע את האפשרות המועדפת עליהם. 

  מנומק.
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

  התגוננו  הגנו  התגונן


