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בשדה ההוראה

תשע"א

פעילות לט"ו בשבט
מיכאלה כהן
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דף הסבר
הפעילות נערכה בשלושה אזורים סמוכים ,ביער ראש העין .
הפעילות הוצגה בפני התלמידים באחד השעורים שקדמו ליציאה ליער.
בשיעור זה התלמידים חולקו לצוותים .בכל צוות  5-4תלמידים .לכל צוות נקבע באיזה אזור עליו למקד את חיפושיו
(הסבר בהמשך) .בכל אזור פעלו  3-4צוותים.
הוכנו כרטיסיות עם חידות על צמחים הגדלים בשטח – החידות רשומות בדפי המידע המצורפים.
מערך נוסף של כרטיסיות כלל תמונות של הצמחים – שצולמו על ידי באזור הפעילות ,מספר ימים לפני שיצאנו ליער.
לכל צמח הוכן דף מידע ובו מופיעה גם משימה לבצוע על-ידי התלמידים.
מהלך הפעילות
באזורי הפעילות ,לפני הגעת התלמידים הונחו דפי המידע ליד הצמחים הרלוונטיים.
כאשר התלמידים הגיעו – כל צוות קיבל  2חידות .לאחר שפתרו את החידות (גם אם לא מצאו את הפתרון הנכון) –
כל צוות ניגש לקבל תמונה של הצמח עליו נכתבה החידה ועם תמונת הצמח יצא הצוות לחפש באזור שנקבע את
הצמח עצמו ולקרא לידו את דף המידע.
חברי הצוות נדרשו לבצע לבחירתם משימה אחת מתוך שתי משימות המוצעות (אחת בכל דף מידע).
לסיום הפעילות התכנסו כל התלמידים וצפו במשימות כפי שהוצגו על-ידי כל צוות.
היה מצחיק ,נחמד וגם מלמד...
קינחנו את הפעילות בפיקניק ביער באווירה טובה ועם הרבה תיאבון לעוד משימות ט"ו בשבט.
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מיכאלה כהן ,תיכון ע"ש בגין ראש העין mikicohe@gmail.com
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בשדה ההוראה

תשע"א

לופית מצויה

חידה
אני א-לוף בהסוואה,
נבלע בסביבה הירוקה,
לובש כותונת פסים בצבעי מכבי חיפה.

מידע
צמח רב שנתי בעל פקעת (גיאופיט) .הפרח הוא למעשה תפרחת .המעטה של הפרח מכונה – מתחל ,תפקידו להגן
על התפרחת ממי גשמים .עוקץ הפרח המסתיים במתחל מזכיר צורה של מקל הליכה לכן צמח זה זכה גם לכינוי
"מטה אהרון" .צבעי המתחל ועוקץ התפרחת מושכים מאביקים ממשפחת הזבובניים – בגלל צבעיהם הדומים לצבעי
פגרים.
הלופית שייכת למשפחת הלופיים – מקור השם לוף במשנה וכל קשר בין שם זה לשם הבשר המשומר במנות הקרב
הצבאיות ,הוא מקרי בהחלט.
משימה
בחרו אחד מחברי הקבוצה והיפכו אותו ללופית מצויה בעזרת עזרים המצויים בשטח .חברו ללופית "סיפור חיים"
המתאים למידע שקבלתם.
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בשדה ההוראה

תשע"א

נרקיס מצוי

חידה
אני נקרא מלך בקרב הצמחים.
בצבעי צהוב ולבן אני בולט למרחקים,
גר ביער למרות שאין פה ביצה,
ובתחילת החורף אני נותן קפיצה.
מידע
הנרקיס המצוי ממשפחת הנרקיסיים ,ידוע כצמח-ביצות .אך בית-גידול נוסף החביב על הנרקיס הוא כיסי-קרקע בין
סלעים בהרים ,ויש הרואים באוכלוסייה של ההרים משום מין נפרד .זהו עשב רב-שנתי עם בצל (גיאופיט) .הבצל
גדול ,ומתוכו עולים בחורף עלים סרגליים קירחים ,ארוכים וצרים ,שהקצה שלהם מעוגל ,ביניהם מתרומם גבעול-
פריחה עגול ,קירח ,חסר-עלים ,הנושא  15–1פרחים .גובהו כ 44-ס"מ .הפרח בולט בעטיף לבן–צחור ,ובתוכו זורחת
עטרה צהובה .הפרח נכון (סימטרי) ,קוטרו  3ס"מ .בסיס העטיף מאוחה לצינור ארוך ,בתחתיתו השחלה וקצהו העליון
מתפצל ל 6-אונות רחבות מפורדות כעלי-כותרת לבנים .פנימה להן ערוכים :עטרה זהובה שעליה מאוחים  6אבקנים
ועֱ לִי שהוא המשכה של השחלה התחתית.
אגדה על הנרקיס  -מלך הביצה
יום אחד חלה מלך הצפרדעים במחלה אנושה .לאחר בדיקות רבות הציע אחד הרופאים הקשישים כי הפתרון למחלתו
הוא להריח פרח בעל ריח עז .אבל מלך הצפרדעים חי בביצה ושם לא פרחו פרחים .הלכו שליחי המלך לבקש
מהפרחים השונים לבוא ולגור בביצה כדי לרפא את המלך .מבין כל הפרחים ,רק הנרקיס היה מוכן לבוא לסייע למלך
להבריא ממחלתו ולהעתיק את מקום מגוריו לביצה.
הריח המלך את ריחו של הנרקיס ,חלפו שלושה ימים והנה הוא בריא לחלוטין .כאות תודה ,הוריד המלך את הכתר
מעל ראשו והניח אותו על ראשו של הנרקיס .ומאז גדל הנרקיס בביצה שכתר זהב על ראשו .
משימה
המחיזו את האגדה על הנרקיס.
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בשדה ההוראה

תשע"א

סירה קוצנית

חידה
ליד העצים נחשבת גמדה,
הנני דיירת קבועה בחורשה,
בקיץ חומה ונראית יבשה,
מלאה בקוצים ,אי אפשר להסתיר
אך ירוקה בחורף...נעים להכיר!
מידע
סירה קוצנית נחשבת כצמח המאפיין יותר מכל את תצורת הנוף הצמחי של הבתה הים תיכונית (חברת צמחים בה
שולטים שיחים נמוכים ,שגובהם אינו עולה על  54ס"מ) בארץ .הענפים הצעירים רכים ,בהמשך הם מתקשים
ומתעצים ,העלים קטנים ,צבעם ירוק כהה בצידם העליון ,מלבינים בצידם התחתון .העלים קצת בשרניים .הצמח
מחליף את עליו עם העונות ,עלי-הקיץ קטנים מעלי החורף .הקוצים הם קצות ענפים.
בניגוד למשתמע משם הצמח ,הקוצים אינם דוקרים מאוד .מבנה הצמח גמיש ומרווח ,ולכן ממליצים להשתמש בו
כמזרן-שדה ,כמובן אחרי ריפוד מלמעלה ביריעה בלתי חדירה לקוצים.
סירה קוצנית פורחת באביב הפרחים חד-מיניים ,זעירים ,ללא עלי כותרת .הפרחים הנקביים נישאים בקצה הענף,
הזכריים מתחתם .הפרחים הנקביים פורחים תחילה ,הזכריים בהמשך .ההאבקה מתקיימת על-ידי הרוח .צורת הפרי
כצורת סיר קטן ,ואולי זה מקור השם של הצמח .הצמח משמש כחומר דלק לבישול ולהסקה ,כמטאטא ,וכן להגברת
ההרתעה בראש גדר-אבן" :הנני שך את דרכך בסירים ,וגדרתי את גדרה" (הושע ב ,ח) .מקובל כי סירים הוא כינויה
של הסירה במקר .ברפואה העממית משרה מקליפות של שורשי סירה משמש כתרופה לסוכרת ,לטיפול בבעיות דרכי
העיכול והשתן ,בדלקת עור ,כאבי שיניים וחניכיים .גם ברוקחות הקונבנציונלית נבדקת לאחרונה יכולתן של תרופות
המופקות מסירה קוצנית לדיכוי סוכרת.

משימה
הציגו ראיון עם הסירה הקוצנית על מעמד השיח בישראל בתקופה זו.
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בשדה ההוראה

תשע"א

חצב

חידה
אומרים שכל שנה ,לקראת הסתיו ,אני חוזר לחיים,
אך רק הבוטנאים יודעים את האמת ולא טועים.
הבצל שלי מתחפר באדמה
ובסתיו פתאום פורחים הפרחים.
מידע
מהלך החיים השנתי של החצב מורכב משני מועדים נפרדים :בנובמבר מניצים העלים ,ומתחיל השלב הווגטטיבי של
מחזור חיי החצב  ,המתנהל במשך החורף וראשית האביב .באותה תקופה נוצרת התפרחת אך היא נשארת חבויה
בתוך הבצל .באפריל קמלים העלים ,וכל חלקי הצמח שמעל לקרקע מתים .בסוף הקיץ (אוגוסט) עולה עמוד הפריחה,
ואז חל שלב הרבייה (הגנרטיבי) למשך שבועות אחדים ,ואחריו שוב לחצב אין כל חלק חי מעל לקרקע ,פרט לזרעים.
עמוד-הפריחה גבוה ( 04עד  184ס"מ) ,יחיד ואינו מסתעף ,ועשרות פרחים ( 54עד  )254ערוכים לאורך חלקו העליון
על עוקצים קצרים בשיבולת מוארכת .הפריחה מתחילה מהחלק התחתון ,וכל יום נפתחת קבוצה אחרת של כ34-
פרחים מעל לפרחים שפרחו ,והפרחים שנפתחו ביום הקודם קמלים .הפרח שופע צוף רב לכן הוא זוכה לביקור של
מגוון גדול של חרקים,
הבצל

של

החצב

הוא

הגדול

בבצלים

של

צמחי-הבר

בארץ,

קוטרו

עשוי

להגיע

עד

25

ס"מ.

הבצל מכיל חומרים רעילים כך נמנעת אכילתו על-ידי בעלי חיים רבים ,כמו חזיר ,צבי ,חולד ,דרבן ושאר מכרסמים,
היודעים לחפור בקרקע לחפש מזון.
הרעל של החצב שימש בימי הביניים כסם ממריץ ללב ,ותליית בצל של חצב בפתח הבית נחשבה עוד במצרים וביוון
הקדומות כסגולה לפריון.
בזכות מאגר המזון והמים שבבצלו הענק יכול החצב להצמיח תפרחת ואחר כך עלים עוד לפני הגשם הראשון ,עלי
החצב הירוקים בולטים כאיים רעננים בתוך נוף צמחי קמל של סוף הקיץ .העלים בשרניים-גלדניים ,דמויי חרב רחבה.
הם מכוסים שכבה של שעווה המקנה להם גוון כחלחל .גם בעלים מצוי רעל ולכן הם כמעט ואינם נאכלים על-ידי בעלי-
חיים.
משימה כידוע ,החצב פורח בסתיו .עליכם למצוא  14סיבות שישכנעו את מר חצב לפרוח בחורף!
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