עבודת חקר בנושא:

השפעת עומק הזריעה על נביטת זרעי חיטה
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מבוא
בעבודת החקר בדקנו:
•מהי השפעת עומק הזריעה על שיעור הנביטה של זרעי חיטה ?
•מהי השפעת סוג מצע הגידול על נביטת זרעי חיטה בעומק האופטימלי שבשאלה
הראשונה ?
בעבודת החקר בדקנו כיצד עומקים שונים משפיעים על שיעור הנביטה של זרעי החיטה
הגלילית.
כאשר תא זרע מתפתח וגדל (נובט) הוא צריך מספר תנאים על מנת לעשות זאת באופן
היעיל ביותר כגון :טמפרטורה ,אוויר (חמצן) וסוג קרקע ייחודית לו .תהליך הנשימה התאית
של הצמח (פוטוסינתזה דורשת אספקת חמצן על מנת לספק אנרגיה לתא בתהליך שנוצר
בו ( ATPמטבע אנרגיה).
במחקרינו בדקנו האם לעומק הזריעה יש חשיבות השפעה על תהליך הנביטה .אם נזרע
את הזרע עמוק מידי העומק עלול לעקב את התהליכים גם אחרי הבקיעה ,לדוגמה העומק
העמוק יכול לגרום למחסור בחמצן ולא מצליח לחדור עד הזרע ומפני שהאוויר לא מגיע
לזרע תהליך הנביטה לא יתקיים כי חמצן הוא אחד מהגורמים החיוניים שבלעדיו לא
תתקיים נשימה ולא יתקיימו חיים .בנוסף ,זריעה בעומק עמוק מדי לא תאפשר לזרע לצוץ
מעל פני הקרקע מפני שהזרע יסיים את כל חומרי התשמורת שלו לפני שיצליח להוציא
גבעול ועלה ראשון מעל פני הקרקע ומצד השני ,זריעה בעומק נמוך מדי עלולה להביא
מזיקים וטורפים אחרים בע"ח שניזונים מזרעים יוכלו לאכול את הצמח וכך הוא לא יתקיים
ובנוסף ,עקב זריעת הזרע בעמוק נמוך מידי השמש יכולה לייבש את הזרע ולהורגו.

בתהליך הנשימה התאית מפורקות תרכובות אורגניות ,בעיקר פחמימות אותן האורגניזם
היה צריך קודם לכן .האנרגיה המשתחררת עם פירוק התרכובות משמשת להרכבת
הנוקלאוטיד " - ATPמטבע האנרגיה" של כל היצורים החיים( .ויקיפדיה)
טעות רווחת לחשוב שנשימה תאית קשורה בהכרח לצריכת חמצן .לדוגמה ,חיידקים רבים
מקיימים תהליכים של נשימה אל-אווירנית ,אך לא בניסוי שלנו ,כאשר האורגניזם הוא
אאוקריוט ותהליך הנשימה התאית דורש בהכרח חמצן ליצירת אנרגיה )ATP(/
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בשאלת החקר השנייה ,בדקנו את השפעת מצע גידול חמרה בהשוואה לאדמה גננית
בעומק האופטימלי שהתקבל בניסוי הראשון.
חמרה היא אדמה בוצית העשירה בתחמוצת ברזל ,היא מנוקזת ומאווררת היטב .החמרה
פורייה ומשמשת מצע נוח לחקלאות ,משום שהיא משמרת היטב חומרים מזינים ומים,
ומאפשרת למים עודפים להתנקז .בשל היותה דלה בחומרי מזון לצומח יש לדשן אותה
בהתמדה .אך ישנא בעיה נוספת הנובעת מכושר חלחול מים נמוך ,שמחריף גם עקב
עיבוד חקלאי אינטנסיבי והיווצרות קרומי נזאז (הצטברות של חרסיות ותחמוצות ברזל בין
השורשים ).סוג האדמה השני שהשתמשנו בניסוי הוא אדמה גננית  ,אדמה זו היא אדמה
סטנדרטית המשמשת לגידול גינות .האדמה הגננית היא אדמה מאוד מאווררת ובעלת
חלקיקים גדולים מרוחקים אחד מהשני .בשל חוסר האדמה באבק ,סילט וחרסית היא אינה
נהיית בוצית.
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ספיגת המים אל תוך הזרע הינו התהליך הראשוני בנביטת הזרע .תהליך זה יכול גם לקרות
כאשר העובר שבזרע מת .כאשר משקים את הזרע החומרים החלבוניים סופגי המים שבו
סופגים מים במהירות רבה ,כתוצאה מיניקת המים הזרע תופח ונוצר לחץ חזק אשר גורם
לקליפת הזרע לסדוק ומאפשר את נביטת השורשון.
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שאלת החקר המשנית בעבודתינו :כיצד ישפיע סוג מצע הגידול בעומק הזריעה
האופטימלי על שיעור הנביטה ?
השערה :לאדמה גננית חלקיקים גדולים יותר בהשוואה לחלקיקי החמרה וכן היא מכילה
חומרי הזנה ומינרלים רבים .באמת חמרה כמעט ואין חומרי הזנה ומינרלים ,לכן שיעור
הנביטה במצע הגידול זה ,יהיה נמוך.
בסיס ביולוגי :להרכב חומרי מצע הגידול ולגודל החלקיקים השפעה רבה על הנביטה,
בנוסף לקרקע מאווררת .קרקע מאווררת מאפשרת חילחול גזים יעיל יותר בין הקרקע לבין
העובר שבזרע ובכך מאפשרת נביטה מהירה יותר מאשר בקרקע לא מאווררת.
הקשר שבין שתי השאלות :לסוג מצע הגידול ישנה השפעה על שיעור הנביטה לכל קרקע,
הרכב מינרלים וחומרים שונים שיכולים להוות מרכיב משפיע על הנביטה.

|5

מערך החקר ,כולל שיטות וחומרים
חלק א' -ניסוי 1
שאלת החקר :מהי השפעת עומק זריעת זרעי חיטה מזן גליל על שיעור נביטתם?
המשתנה התלוי ודרך המדידה שלו:
המשתנה התלוי בניסוי הוא שיעור הנביטה של זרעי חיטה מזן גליל.
אופן מדידת המשתנה התלוי בניסוי הוא התבוננות וספירת הזרעים שנבטו תוך ידיעה
כמה זרעים זרענו ,כך חישבנו את אחוז הנביטה.
המשתנה הבלתי תלוי ודרך השינוי שלו:
המשתנה הבלתי תלוי בניסוי הוא עומק זריעת זרעי החיטה .בדקנו את השפעת
המשתנה הבלתי הבלתי תלוי ע"י טיפולים שונים ,כלומר עומקי זריעת זרעי חיטה שונים.
הטיפולים השונים סומנו בשלטים בצבעים שונים ,על כל שלט כתבנו את עומק הזריעה
אותו הוא מסמן.
צהוב -זריעה בעומק  0ס"מ.
ירוק -זריעה בעומק  2ס"מ.
כתום -זריעה בעומק  4ס"מ.
סגול -זריעה בעומק  6ס"מ.
תכלת -זריעה בעומק  8ס"מ.
בחרנו עומקים אלה מתוך המלצות ששמענו מפי חקלאים ,מורים המבינים בתחום
וממידע שקראנו באינטרנט.
בקרה:
הבקרה בניסוי שערכנו הינה בקרה פנימית השוואתית -השוואה בין עומקי זריעה שונים
בין הטיפולים 0 :ס"מ 2 ,ס"מ 4 ,ס"מ 6 ,ס"מ 8 ,ס"מ.
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חומרים:
החומרים בהם השתמשנו בעת עריכת הניסוי הם:
עציצים ,אדמה גננית ,זרעי חיטה מזן גליל ,צינור (תקענו אותו באדמה בעומק הרצוי ודרכו
זרענו ,כך ייעלנו את הזריעה) ,סרגל ,שלטים ,טוש לסימון על השלטים ,מגש גדול (כדי
לשים את העציצים יחד).
גורמים קבועים:
בעבודתנו הינו צריכים לשמור על כמה גורמים קבועים אשר עלולים להשפיע על תהליך
הנביטה על מנת שיהיו לנו תוצאות שוות ,אמינות וכדי לוודא כי עומק הזריעה של זרעי
החיטה הוא גורם היחיד שמשפיע על נביטתם וצמיחתם בחלק זה של הניסוי .כמות מים,
טמפרטורת החממה ,כמות הזרעים בכל עציץ ומקור אור מהשמש .כל הזרעים קיבלו אותם
תנאים שווים כדי לבדוק אך ורק את השפעת העומק והשפעת האדמה על נביטת הזרע
החיטה.
הגורמים הקבועים בניסוי שערכנו הם:
•סוג האדמה (אדמה גננית)
•כמות מים
•עוצמת אור
•טמפרטורה
•מספר הזרעים בכל עציץ ובכל טיפול
( 5זרעים בכל עציץ 5 ,עציצים בכל טיפול 5x5= 25 -זרעים בכל טיפול)
•גודל העציצים
•כמות האדמה בכל עציץ
האורגניזם הנבדק:
האורגניזם הנבדק בניסוי שערכנו הוא זרעי חיטה מזן גליל .חיטה משתייכת למשפחת
הדגניים.
אופן המדידה:
אופן מדידת המשתנה התלוי בניסוי הוא התבוננות וספירת הזרעים שנבטו תוך ידיעה כמה
זרעים זרענו ,כך חישבנו את אחוז הנביטה.
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מספר הפריטים בכל טיפול:
בניסוי שערכנו היו  5טיפולים כשבכל טיפול  5עציצים ובכל עציץ  5זרעים .כלומר בסך
הכל מספר הפריטים (הזרעים) בכל טיפול בניסוי שערכנו הוא  5X5= 25זרעים ,ובסך הכל
מספר הזרעים בהם השתמשנו בניסוי כולו הוא  5X25= 125זרעים.

את הניסוי התחלנו בתאריך  .6.11.2019הלכנו לחממה שבמשק האקולוגי של בית הספר
ויצו נהלל ,ושם ערכנו את הניסוי.
לקחנו  25עציצים ומילאנו אותם באדמה גננית .סידרנו את העציצים מלאי האדמה
בחמישה טורים של  5עציצים בכל טור ,כשכל טור הוא למעשה טיפול -עומק זריעה שונה.
בטור השמאלי זרענו בעומק הקטן ביותר 0 -ס"מ ,ובטור הימני זרענו בעומק הרב ביותר
  8ס"מ.לקחנו מאגר רב של זרעי חיטה מזן גליל ,והשתמשנו בצינור קטן כדי לייעל את הזריעה.
מדדנו בסרגל את כל עומקי הזריעה וסימנו על הצינור ,כדי שנדע באיזה עומק להכניס
את הצינור .בכל עציץ הכנסנו את הצינור לאדמה בעומק המתאים ,לפי הטיפול אליו
העציץ משתייך ,והכנסנו את הזרעים כשבין זרע לזרע הזזנו מעט את הצינור בתוך העציץ
כדי שהזרעים לא יאבקו על אותו המקום .בשיטה זו זרענו  5זרעים בכל עציץ ,בכל טיפול
בעומק אחר;  0ס"מ 2 ,ס"מ 4 ,ס"מ 6 ,ס"מ ו 8-ס"מ.
כדי שנוכל לדעת איזה טיפול נמצא בכל טור ,לקחנו פוליגל ב 5-צבעים שונים (כל צבע
מייצג טיפול) וגזרנו מכל צבע ריבוע קטן .על כל ריבוע כתבנו "עומק זריעה _ -ס"מ" עם
מספר הס"מ המייצג את העומק הנכון לאותו טיפול ( 0/2/4/6/8ס"מ) .כל ריבוע מהווה
שלט לסימון הטיפול .השלט הצהוב מייצג זריעה בעומק  0ס"מ ,הירוק  2ס"מ ,הכתום 4
ס"מ ,הסגול  6ס"מ והתכלת  8ס"מ .בכל שלט נעצנו שיפוד ,ואת השיפוד יחד עם השלט
נעצנו בהתאמה בעציץ הראשון בכל טור של טיפול ,כך שיסמן שבעצם כל העציצים
שבאותו טור שייכים גם הם לאותו טיפול.
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תצפית:
בתאריך  ,18.11.2019בדיוק שבועיים לאחר זריעת
זרעי החיטה ,הגענו שוב למשק החקלאי של בית
הספר ויצו נהלל בכדי לתצפת ולמדוד את תוצאות
הניסוי .לשם כך ספרנו את מספר הנבטים שנבטו
בכל עציץ .כך בהמשך חישבנו את אחוזי הנביטה בכל
עציץ ,וכך גם חישבנו את אחוזי הנביטה בכל טיפול.

תרשים ניסוי:
X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

ירוק  2ס״מ

צהוב  0ס״מ

תכלת  8ס״מ תכלת  6ס״מ כתום  4ס״מ

כל עיגול מייצג עציץ ,וכל טור וצבע מייצגים טיפול שונה לו עומק זריעה שונה ,כמצויין
בתרשים .בכל עיגול כתוב " "X5כי זרענו בכל עציץ  5זרעים.
עיבוד התוצאות:
את נתוני התוצאות שהתקבלו -אחוזי הנביטה בכל עציץ ובכל טיפול ,ערכנו בטבלאות
בדפי מדידה מבעת תצפית הניסוי ,ולאחר מכן העברנו אותם לקובצי  Excelשם יוצגו
בטבלה (כולל חישוב ממוצע ,סטיית תקן ואחוז סטיית תקן*) .התוצאות יוצגו בעבודה זו
בטבלאות ובגרפים שבנינו.
*זהו מדד המלמד אותנו על מידת השונות או האחידות בין התוצאות  /החזרות של
אותו טיפול (ככל שסטיית התקן או אחוז סטיית התקן גדולים יותר ,השונות בין התוצאות
שהתקבלו לאותו טיפול גדולה יותר).
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ניסוי 2
חלק ב'
לאחר שבניסוי הראשון גילינו כיצד עומק הזריעה משפיע על נביטת זרעי חיטה מזן גליל,
ומהו עומק הזריעה האופטימלי עבור זרעי חיטה מזן גליל ,ערכנו ניסוי נוסף ,משני ,בו זרענו
זרעי חיטה מזן גליל בעומק האופטימלי אותו גילינו בניסוי הקודם .הניסוי השני נועד לגלות
כיצד משפיע סוג מצע הגידול על נביטת זרעי חיטה מזן גליל ,ואיזה סוג מצע גידול הוא
האופטימלי עבור חיטה מזן גליל.
שאלת החקר :מהי השפעת סוג מצע הגידול על אחוז נביטת זרעי חיטה בעומק הזריעה
האופטימלי ( 2ס"מ)?
את הניסוי התחלנו בתאריך .18.11.2019
הלכנו לחממה שבמשק האקולוגי של בית הספר ויצו נהלל ,ושם ערכנו את הניסוי.
לקחנו  12עציצים ומילאנו  6מהם באדמה גננית ,ו 6-מהם באדמת חמרה.
סידרנו את העציצים מלאי האדמה בשני טורים של  6עציצים בכל טור,
כשכל טור הוא למעשה טיפול -סוג מצע גידול שונה.
בטור השמאלי היו העציצים המלאים באדמת חמרה,
ובטור הימני העציצים המלאים באדמה גננית.
לקחנו  60זרעי חיטה מזן גליל ,והשתמשנו בצינור קטן כדי לייעל את הזריעה .מדדנו
בסרגל את עומק הזריעה האופטימלי אותו גילינו בניסוי הראשון 2 -ס"מ ,וסימנו על הצינור,
כדי שנדע באיזה עומק להכניס את הצינור .בכל עציץ הכנסנו את הצינור לאדמה עד הקו
המסומן ,והכנסנו את הזרעים כשבין זרע לזרע הזזנו מעט את הצינור בתוך העציץ כדי
שהזרעים לא יאבקו על אותו המקום .בשיטה זו זרענו  5זרעים בכל אחד מעשרת העציצים
בהם השתמשנו בניסוי.
כדי שנוכל לדעת איזה טיפול נמצא בכל טור ,כלומר איזה סוג אדמה נמצא בכל טור,
לקחנו פוליגל וגזרנו  2ריבועים קטנים .על כל ריבוע כתבנו את סוג האדמה אותו הוא מייצג
(אדמת חמרה/אדמה גננית) .כל ריבוע מהווה שלט לסימון הטיפול .בכל שלט נעצנו שיפוד,
ואת השיפוד יחד עם השלט נעצנו בהתאמה בעציץ הראשון בכל טור של טיפול ,כך שיסמן
שבעצם כל העציצים שבאותו טור שייכים גם הם לאותו טיפול.
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המשתנה התלוי ודרך המדידה שלו:
המשתנה התלוי בניסוי הוא אחוז נביטת זרעי החיטה.
אופן מדידת המשתנה התלוי בניסוי הוא התבוננות וספירת הזרעים שנבטו תוך ידיעה כמה
זרעים זרענו ,כך חישבנו את אחוז הנביטה.
המשתנה הבלתי תלוי ודרך השינוי שלו:
המשתנה הבלתי תלוי בניסוי הוא סוג מצע הגידול בו זרענו את זרעי החיטה .בדקנו את
השפעת המשתנה הבלתי הבלתי תלוי ע"י טיפולים שונים ,כלומר שני סוגי מצעי גידול
שונים בהם זרענו את זרעי החיטה.
שני סוגי מצעי הגידול שבדקנו את השפעותיהם על נביטת זרעי חיטה ,הם אדמת חמרה
ואדמה גננית.
בחרנו בסוגי מצעי גידול אלה מתוך המלצות ששמענו מפי חקלאים ,מורים המבינים
בתחום וממידע שקראנו באינטרנט.
בקרה:
הבקרה בניסוי שערכנו הינה בקרה פנימית השוואתית -השוואה בין  2סוגי מצעי גידול שונים
בין הטיפולים :אדמת חמרה ואדמה גננית.
חומרים:
החומרים בהם השתמשנו בעת עריכת הניסוי הם:
עציצים ,אדמה גננית ,אדמת חמרה ,זרעי חיטה מזן גליל ,צינור (תקענו אותו באדמה
בעומק הזריעה האופטימלי אותו גילינו בניסוי הקודם ודרכו זרענו ,כך ייעלנו את הזריעה),
סרגל ,שלטים ,טוש לסימון על השלטים ,מגש גדול (כדי לשים את העציצים יחד).
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גורמים קבועים:
הגורמים הקבועים בניסוי שערכנו הם:
•עומק הזריעה (עומק אופטימלי אותו גילינו בניסוי הקודם 2( -ס"מ)
•כמות מים
•עוצמת אור
•טמפרטורה
•מספר הזרעים בכל עציץ ובכל טיפול
( 5זרעים בכל עציץ 6 ,עציצים בכל טיפול 5x6= 30 -זרעים בכל טיפול)
•גודל העציצים
•כמות האדמה בכל עציץ
האורגניזם הנבדק:
האורגניזם הנבדק בניסוי שערכנו הוא זרעי חיטה מזן גליל .חיטה משתייכת
למשפחת הדגניים.
אופן המדידה:
אופן מדידת המשתנה התלוי בניסוי הוא התבוננות וספירת הזרעים שנבטו תוך ידיעה כמה
זרעים זרענו ,כך חישבנו את אחוז הנביטה בכל טיפול (בכל סוג מצע גידול) ובכל עציץ.
מספר הפריטים בכל טיפול:
בניסוי שערכנו היו  2טיפולים כשבכל טיפול  6עציצים ובכל עציץ  5זרעים .כלומר בסך
הכל מספר הפריטים (הזרעים) בכל טיפול בניסוי שערכנו הוא  5X6= 30זרעים ,ובסך הכל
מספר הזרעים בהם השתמשנו בניסוי כולו הוא  2X30= 60זרעים.
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תרשים ניסוי:
X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

X5

אדמה
גננית

אדמה
חמרה

כל עיגול מייצג עציץ ,וכל טור מייצג טיפול שונה לו סוג מצע גידול שונה ,כמצויין בתרשים.
בכל עיגול כתוב " "X5כי זרענו בכל עציץ  5זרעים.

תצפית:
בתאריך  ,2.12.2019בדיוק שבועיים לאחר זריעת זרעי החיטה ,הגענו שוב למשק החקלאי
של בית הספר ויצו נהלל בכדי לתצפת ולמדוד את תוצאות הניסוי .לשם כך ספרנו את
מספר הנבטים שנבטו בכל עציץ .כך בהמשך חישבנו את אחוזי הנביטה בכל עציץ ,וכך גם
חישבנו את אחוזי הנביטה בכל טיפול ,כלומר בכל סוג אדמה.

| 13

תוצאות הניסוי
את נתוני התוצאות שהתקבלו -אחוזי הנביטה בכל עציץ ובכל טיפול ,ערכנו בטבלאות
בדפי מדידה של תצפית הניסוי ,ולאחר מכן העברנו אותם לקובצי  Excelשם הצגנו אותם
בטבלה (כולל חישוב ממוצע ,סטיית תקן ואחוז סטיית תקן*) .התוצאות יוצגו בעבודה זו
בטבלאות ובגרפים שבנינו.
*זהו מדד המלמד אותנו על מידת השונות או האחידות בין התוצאות  /החזרות של
אותו טיפול (ככל שסטיית התקן או אחוז סטיית התקן גדולים יותר ,השונות בין התוצאות
שהתקבלו לאותו טיפול גדולה יותר).
טבלה  :1השפעת עומק הזריעה על אחוז הנביטה של זרעי חיטה
עומק זריעה
(ס״מ)

אחוז נביטה
ממוצע לטיפול

סטיית תקן
( אחוז נביטה)

אחוז סטיית תקן
מהממוצע

0

68

10.95

16.11

2

100

0.00

0.00

4

80

20.00

25.00

6

72

10.95

15

8

44

8.94

44

השפעת עומק הזריעה על אחוז הנביטה של זרעי חיטה

80
60

(  )%אחוז נביטה

100

40
20
0

עומק הזריעה
(ס״מ)

8

6

4

2

0

על פי תוצאות הניסוי ניתן לראות בבירור כי בעציצים בהם עומק הזריעה היה  2ס"מ עומק,
ממוצע אחוז הנביטה היה הגבוה ביותר ( 100%נביטה) לעומת שאר עומקי הזריעה אותם
בדקנו ,שם אחוז הנביטה בבירור נמוך יותר .בעומק זריעה של  8ס"מ ,אחוז הנביטה היה
הנמוך ביותר (.)44%
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טבלה  :2מהי השפעת סוג מצע הגידול על נביטת זרעי חיטה בעומק האופטימלי ( 2ס"מ)
סוג קרקע

ממוצע אחוז נביטה

אחוז סטיית תקן

אחוז סטיית תקן
מהממוצע

אדמת גננית

90

10.95

12.17

אדמת חמרה

20

8.16

40.82

גרף  :2מהי השפעת סוג מצע הגידול על נביטת זרעי חיטה בעומק האופטימלי ( 2ס"מ)

75
50

(  )%אחוז נביטה

100

25
0

אדמה גננית

חמרה
סוג מצע הגידול

באדמה הגננית שיעור הנביטה הממוצע ( )90%היה גבוה מזה של שיעור הנביטה
בחמרה (.)20%
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דיון ומסקנות
שאלת החקר המרכזית בעבודתנו היתה:
מהי השפעת עומק הזריעה על נביטת זרעי חיטה ?
את שאלת המחקר חקרנו באמצעות ניסוי שכלל חמישה טיפולים שונים 5 ,עומקים שונים
של זריעה ( 0,2,4,6,8ס"מ) .בדקנו את השפעת עומקי הזריעה השונים על נביטת זרעי
החיטה כאשר המדד שבדקנו היה אחוז הנביטה בכל עומק ,בכל החזרות שערכנו.
השערת המחקר שלנו היתה:
שבטיפולים בהם הזריעה היתה בעומק עמוק מדי או קרוב מדי לפני הקרקע שיעור
הנביטה יהיה נמוך ובמקרים מסוימים לא תתקיים נביטה כלל.
השערתנו מבוססת על כך שבזריעה ,הקרובה לפני הקרקע ,לא יקלוט הזרע את כמות
המים החיונית לנביטתו והוא יתייבש .בנוסף ,זרע הקרוב לפני הקרקע חשוף למזיקים
ולחרקים העלולים לפגוע בו]2[ .
על פי תוצאות הניסוי ניתן לראות בודאות כי בזריעה בעומק של  2סמ' קיבלנו את שיעור
הנביטה האופטימלי ( 100%נביטה) .תוצאה זו תואמת את השערתנו בכך שבזריעות
העמוקה והקרובה לפני הקרקע התקבלו שיעורי נביטה נמוכים יותר.
בעומק  4סמ' התקבל אחוז נביטה גבוה ( )80%אך לא כמו זה שבעומק  2סמ'.
תוצאות אלה תואמות את המומלץ על פי מקורות ספרותיים .על פי המקורות שקראנו יש
להקפיד על זריעה מדויקת לעומק של  2 - 4ס”מ .אין לזרוע לעומק רב מ 4 -ס”מ,
בכדי למנוע קשיי הצצה והתבססות נבטים]3[ .
כמוכן ,בעומקים  2ו -ו 4סמ' הקרקע מאוררת יותר ומתאפשר חילוף גזים יעיל בין הקרקע
לבין העובר שבזרע וכך מתאפשרת נביטה מהירה יותר]2[ .
בעומק של  8סמ' אחוז הנביטה היה נמוך מאד ( .)44%יתכן והזריעה העמוקה גרמה לכך
שחומרי התשמורת בנבט לא הספיקו להצצתו ולהצמחת פסיגים שיאפשרו את תהליך
הפוטוסינטזה ואת המשך התפתחותו.
בעומק של  0סמ' אחוז הנביטה ב' היה  68%גבוה מזה שצפינו אך עדין נמוך מזה
האופטימלי .יתכן וההבדל נובע מכך שהתנאים בחממה ,בחווה האקולוגית מספקים
הגנה מפני מזיקים וטןרפים וכן ,ההשקיה התקיימה באופן סדיר ורציף כך שלא התקיימו
תנאי יובש.
יתכן ובטבע ,בתנאים לא מבוקרים היינו מקבלים תוצאות שונות כיון שקיימת סכנת נזק
מאכילת נבטים ע”י ציפורים וחשש מנזקי נמטודות ומזיקים אחרים]3[ .
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שאלת החקר המשנית בעבודתנו היתה :
מהי השפעת סוג מצע הגידול על נביטת זרעי חיטה בעומק האופטימלי  2 -סמ' ?
את השאלה המשנית בדקנו בשני סוגי קרקעות  :אדמה גננית וחמרה.
בחרנו לבצע שוב את הניסוי באדמה הגננית ,למרות שיכולנו להשתמש בתוצאות
שהתקבלו בחקר השאלה המרכזית כיון שרצינו להקפיד על תנאים מבוקרים ואחידים בשני
הטיפולים.
השערת המחקר שלנו היתה :
כי באדמה הגננית שיעור הנביטה יהיה גבוה יותר בהשוואה לשיעור הנביטה בחמרה.
השערתנו מבוססת על כך כי לאדמה גננית חלקיקים גדולים יותר ,היא בעלת כושר חלחול
גדול וכן מכילה חומרי הזנה ומינרלים רבים בהשוואה לחלקיקי החמרה]4[ .
על פי תוצאות הניסוי ניתן להסיק כי שיעור הנביטה גבוה יותר באדמה גננית בהשוואה
לחמרה .סביר להניח כי ההבדלים המובהקים בתוצאות נובעים מכך שבחמרה אין חומרי
הזנה ומינרלים כפי שקיימים באדמה הגננית.
האדמה הגננית מאוררת ומכילה חומרי הזנה כמו חנקן ,זרחן ,אשלגן ,גופרית ומינרלים
נוספים החשובים לנביטה ולהתפתחות הנבט ]5[ .
באדמת החמרה לעומת זאת ,חסרים החומרים החיוניים להתפתחות הנבט ובאזורים
חקלאיים מוסיפים לחמרה דשנים באופן מלאכותי.
בשני הניסויים ראינו כי בחלק מהטיפולים אחוז סטיית התקן מהממוצע גבוה מהצפוי.
יתכן והגדלת מספרהחזרות בעל טיפול היתה מקטינה נתון זה .בניסוי השתמשנו
באורגניזם חי .לא יכולנו לודא כי במקור החיטה זהה ,מאותו צמח אם כי הזרעים
שהשתמשנו ניו מאותה אריזה.
הקשר בין שתי שאלות המחקר :שתי שאלות המחקר שבדקנו קשורות זו לזו בכך ששיעור
הנביטה מושפע גם מעומק הזריעה וגם מסוג מצע הגידול .בשאלה המחקר בראשונה
בדקנו את השפעת עומק הזריעה על שיעור הנביטה ובשאלת המחקר הנוספת בדקנו
את השפעת סוג מצע הגידול על שיעור נביטת זרעי החיטה .השאלה מהווה מחקר המשך
לשאלה המרכזית.על פי תוצאות הניסוי ראינו כי בעומק האופטימלי שיעורי הנביטה היו
גבוהים באדמה גננית בהשוואה לנביטה בחמרה.
לסיכום ,על פי תוצאות הניסוי ,נסיק כי עומק הזריעה האופטימלי ,לקבלת שיעור הנביטה
הגבוה בזרעי חיטה הינו  2סמ' באדמה גננית בהשוואה לזריעה באותו עומק במצע
גידול חמרה.
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הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 )5אדריכלות ובניה בישראל ,תכונות אדמה גננית ,הורד במרץ .2020
https://architecture.org.il/art_nof_adama.php#%D7%
AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20
%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94%20%D7%94%D7%92%D7%A
0%D7%A0%D7%99%D7%AA
 )6תמונת השער -חיטה מתוך ויקיפדיה ,הורד ב 23.4.20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94
 )7תמונה  -תהליך הראשוני בנביטת הזרע ,הורד ב 4.3.20
https://www.canstockphoto.co.il
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נספח  – 1תיעוד ההכנה לחקר

שמות התלמידים  +ת.ז

ת.ז212608301 .
הדס אופיר
תומר דופלט ת.ז 212741706 .
רועי יעקובוביץ ת.ז 212593016 .

שאלת החקר (בשאלה יוגדרו
המשתנים בבירור ,והקשר
המשוער ביניהם)

מהי השפעת עומק זריעת זרעי חיטה מזן גליל על אחוז הנביטה
שלהם?

השערה  +בסיס ביולוגי
להשערה (בקצרה)

אנו משערים כי עומק הזריעה האופטימלי לא יהיה  0ס"מ ,כלומר על פני
הקרקע ,אך גם לא יהיה עמוק.
עומק הזריעה האופטימלי לא יהיה  0ס"מ כיוון שבעומק זה הזרע-
האורגניזם ,חשוף לסכנות כמו התייבשות (בגלל שלחות הקרקע פחותה
משמעותית על פני הקרקע) וטורפים בגלל היותו חשוף לגמרי ולא מוגן.
מצד שני ,עומק הזריעה האופטימלי גם לא יהיה עמוק כיוון שבעומק
הזרע אינו חשוף כלל לאור שמש שנחוץ לו בשביל תהליך הפוטוסינתזה
באמצעותו הזרע מייצר מזון ואנרגיה ,לכן בעומק גדול הזרע ישרוד אך
ורק בעזרת המאגרים שלו מה שיקשה עליו מאוד.
לכן אנו משערים כי עומק הזריעה האופטימלי יהיה בעומק קטן -לא על
פני הקרקע אך גם לא עמוק כלל .בעומק זה הזרע יהיה מוגן מסכנות
כמו טורפים והתייבשות ,וגם יוכל לשרוד ללא אור שמש באמצעות
המאגרים שלו ,כיוון שהמרחק שלו עד לפני הקרקע בו ייחשף לאור שמש
ויוכל לקיים פוטוסינתזה יהיה קטן והמאגרים יספיקו לו.

המשתנה הבלתי תלוי +
אופן השינוי שלו  +מספר
הטיפולים

המשתנה הבלתי תלוי בניסוי הוא עומק זריעת זרעי חיטה מזן גליל.
אופן השינוי שלו הוא זריעת זרעי חיטה בחמישה עומקים שונים המהווים
חמישה טיפולים שונים .הטיפולים השונים ,כלומר עומקי הזריעה השונים
הם  0ס"מ 2 ,ס"מ 4 ,ס"מ 6 ,ס"מ ו 8-ס"מ.

והבקרה בניסוי (בקרה חיצונית
 /בקרה פנימית השוואתית)

הבקרה בניסוי הינה בקרה פנימית השוואתית ,בה אנחנו משווים בין 5
טיפולים שונים.

המשתנה התלוי +
דרך המדידה שלו

המשתנה התלוי בניסוי הוא שיעור נביטת זרעי חיטה מזן גליל .דרך
המדידה שלו היא ספירת הזרעים שנבטו בכל עציץ ובכל טיפול ,תוך
ידיעה כמה זרעים זרענו .כך נחשב את אחוזי הנביטה בכל עציץ ובכל
טיפול.

אם יש דרך נוספת לבדיקת
המשתנה התלוי (נדרש אם יש
פחות מ 5 -טיפולים)
האורגניזם

חיטה מזן גליל

מספר פריטים ו/או חזרות (לכל  5עציצים בכל טיפול (בכל עומק זריעה) 5 ,זרעים בכל עציץ ,כלומר
בסה"כ 5X5=25 :זרעים בכל טיפול ,כלומר  25חזרות לכל טיפול.
טיפול)
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המשך  -נספח  – 1תיעוד ההכנה לחקר
משתנים קבועים

המשתנים הקבועים בניסוי שלנו הם:
סוג האדמה (אדמה גננית)
כמות מים
עוצמת אור
טמפרטורה
מספר הזרעים בכל עציץ ובכל טיפול ( 5זרעים בכל עציץ 5 ,עציצים בכל
טיפול 5x5= 25 -זרעים בכל טיפול)
גודל העציצים
כמות האדמה בכל עציץ

שאלת חקר נוספת (לקבוצה
של  3תלמידים)

מהי השפעת סוג מצע הגידול על שיעור נביטת זרעי חיטה מזן גליל
בעומק האופטימלי?

והסבר קצר לקשר שלה לשאלת שאלת חקר זו מתקשרת לשאלת החקר המרכזית כיוון ששתיהן חוקרות
החקר המרכזית.
את התנאים האופטימליים לגידול חיטה מזן גליל .בשאלת החקר
המרכזית נבדוק מהו עומק הזריעה האופטימלי לגידול חיטה מזן גליל,
ובשאלת החקר המשנית נבדוק מהו סוג מצע הגידול האופטימלי לגידול
חיטה מזן גליל.

מקורות מידע מהימנים

לוח זמנים

במהלך חודש נובמבר 2019
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תאריך תצפית ניסוי 18.11.19 :1

נספח  - 2תוצאות גולמיות ודפי תצפיות

טבלת תצפיות ניסוי  - 1השפעת עומק הזריעה על שיעור נביטת זרעי חיטה
עומק זריעה ( 0ס״מ)

מס׳
עציץ

מס׳ פריט
בצלחת

 +נבט
 -לא נבט

אחוז נביטה
בצלחת
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+
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| 21

 המשך -טבלה ניסוי  - 1עומק הזריעהעומק זריעה ( 0ס״מ)

מס׳
עציץ

מס׳ פריט
בצלחת

 +נבט
 -לא נבט

אחוז נביטה
בצלחת

אחוז נביטה
ממוצע לטיפול
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טבלה מסכמת ניסוי - 1
השפעת עומק הזריעה על אחוז הנביטה של זרעי חיטה
סוג קרקע

מס׳
עציץ

אחוז נביטה

אחוז נביטה
ממוצע

סטיית תקן של
אחוז נביטה

אחוז סטיית תקן

0

1
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4
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44

8.94

20.33

4
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8
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טבלת תצפיות ניסוי - 2
השפעת סוג מצע הגידול על שיעור הנביטה בעומק האופטימלי
תאריך תצפית ניסוי 2.12.19 :2
השפעת סוג הקרקע על נביטת זרעי חיטה בעומק האופטימלי ( 2סמ')
סוג קרקע

מס׳
עציץ

מס׳ פריט
בעציץ

 +נבט
 -לא נבט

אחוז נביטה
בצלחת

אחוז נביטה
ממוצע

סטיית תקן של
אחוז נביטה

אדמת גננית
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אדמת חמרה
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טבלה מסכמת ניסוי - 2
השפעת סוג הקרקע על נביטת זרעי חיטה בעומק אופטימלי
סוג קרקע

מס׳
עציץ

אחוז נביטה

אחוז נביטה
ממוצע

סטיית תקן של
אחוז נביטה

אדמת גננית

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

80
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20
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0
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אדמת חמרה
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נספח  - 3דף עזר לתכנון ניסוי ההמשך:
שאלת החקר :מה היא השפעת עומק זריעת זרעי החיטה על אורך הנצרון?
פרטים על תכנון הניסוי

שאלות לבירור וחשיבה על תכנון הניסוי

האורגניזם הנבדק :זרעי חיטה מזן גליל.
חיטה משתייכת למשפחת הדגנייים.
שם הסוג( :הוסיפו מין ,וכן זן או גזע ,אם ידוע)

מדוע בחרתם באורגניזם זה לעבודה?
בחרנו זרעי חיטה מזן גליל מכיוון שהם נובטים יחסית
מהר.

ההשערה :אנו משערים כי כאשר נזרע את הזרע
בעומק עמוק מידי או בעומק גבוה מידי הקרוב לפני
הקרקע אורך הנצרון יהיה קצר.

מהו הבסיס הביולוגי להשערה?
הבסיס הביולוגי להשערה הוא שכאשר שותלים את
הזרע בעומק עמוק מידי אז לא מספיק חמצן יגיע על
הזרע מה שיגרום לאורך הנצרון להיות קצר.

המשתנה התלוי  -אורך הנצרון
•הדרך למדוד אותו -סרגל
•יחידות מדידה ס"מ
•דרך מדידה נוספת -השוואה בין העציצים
ולראות לפי העין.
המשתנה הבלתי תלוי  -עומק זריעת זרעי חיטה.
•אופן השינוי .העומק משתנה בין עומק  0ל 8-ס"מ
בקפיצות של 2ס"מ
•מספר הטיפולים5 -
•טווח הערכים שיבדקו -טווח הערכים שיבדקו הוא
בין  8-0ס"מ
•הערכים /היחידות

מדוע בחרתם בטווח ערכים זה?
בחרנו בטווח ערכים זה מכיוון שהוא טווח נוח
למדידה ולהצגה בגרף.

מספר פריטים בכל טיפול ו/או חזרות-
 5טיפולים כשבכל טיפול  5עציצים ובכל עציץ 5
זרעים .כלומר בסך הכל מספר הפריטים (הזרעים)
בכל טיפול בניסוי שערכנו הוא  5x5 =25זרעים ,ובסך
הכל מספר הזרעים בהם השתמשנו בניסוי כולו הוא
5x25=125
גורמים קבועים -סוג האדמה ,כמות מים
וטפרטורה
הדרך לשמור אותם קבועים היא על ידי השקיית
אותה כמות מים באופן מדויק בכל פעם שמשקים,
מילואי כל עציץ באותו סוג אדמה (אדמה גננית).

מדוע חשוב לשמור דווקא על גורמים אלו
כקבועים? חשוב לשמור דווקא על גורמים אלו
קובעים מכיוון שכל אחד מהם יכול להשפיע על
תוצאות הניסוי -כמות מים מועטה יותר בעציץ אחד
מאשר בשני תגרום לנצרון אחד לצמוח יותר נמוך מן
השני ,טמפרטורה גבוה יותר בעציץ אחד יותר מהשני
תוכל לגרום לצמוח בגובה נמוך יותר מהעציצים
האחרים וסוג אדמה שונה בו החלקיקים יותר צפופים
מה שגורם לאדמה להיות פחות אוורירית תוכל לגרום
להספקה מועטת של חמצן לזרע מה שיגרום לאורך
נצרון קצר יותר.

בקרות – הבקרה שערכנו ניסוי הינה בקרה פנימית
השוואתית -השוואה בין עומקי זריעה שונים בין
הטיפולים:
 0ס"מ 2 ,ס"מ 4 ,ס"מ 6 ,ס"מ 8 ,ס"מ

מהי חשיבות כל אחת מהבקרות?
כל בקרה חשובה מכיוון שכאשר נמדוד את אורכי
הנצרונים ונשווה בין עציץ לעציץ נדע מה הוא העומק
האידאלי לזירעת הזרע ואיך עומק עמוק או קרוב
לפני הקרקע משפיעים על ארוך הנצרון.
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דף אישי  -הדס אופיר
 .1א .הניסוי שלנו כלל שני חלקים כשכל חלק בדק שאלת חקר אחרת .שאלת החקר
המרכזית היא :מהי השפעת עומק זריעת זרעי חיטה מזן גליל על שיעור נביטתם?
שאלת החקר המשנית היא :מהי השפעת סוג מצע הגידול על אחוז נביטת זרעי
חיטה בעומק הזריעה האופטימלי ( 2ס"מ)?
ב .ההשערה הייתה כי עומק הזריעה האופטימלי לא יהיה  0ס"מ ,כלומר על פני
הקרקע ,אך גם לא יהיה עמוק.
עומק הזריעה האופטימלי לא יהיה  0ס"מ כיוון שבעומק זה הזרע -האורגניזם,
חשוף לסכנות כמו התייבשות (בגלל שהקרקע לא לחה מספיק על פני הקרקע)
וטורפים בגלל היותו חשוף לגמרי ולא מוגן.
מצד שני ,עומק הזריעה האופטימלי גם לא יהיה עמוק כיוון שבעומק גדול הזרע
אינו חשוף כלל לאור שמש שנחוץ לו בשביל תהליך הפוטוסינתזה באמצעותו
הזרע מייצר מזון ואנרגיה ,לכן בעומק גדול הזרע ישרוד אך ורק בעזרת המאגרים
שלו מה שיקשה עליו מאוד.
לכן אנו משערים כי עומק הזריעה האופטימלי יהיה בעומק קטן -לא על פני הקרקע
אך גם לא עמוק כלל .בעומק זה הזרע יהיה מוגן מסכנות כמו טורפים והתייבשות,
וגם יוכל לשרוד ללא אור שמש באמצעות המאגרים שלו ,כיוון שהמרחק שלו עד
לפני הקרקע בו ייחשף לאור שמש ויוכל לקיים פוטוסינתזה יהיה קטן והמאגרים
יספיקו לו.
ג .תוצאות הניסוי אכן מאששות את ההשערה -הן מראות כי עומק הזריעה
האופטימלי עבור זרעי חיטה מזן גליל הוא  2ס"מ .עומק זה מאשש את ההשערות-
הוא לא  0ס"מ ,כלומר פני האדמה ,אך הוא עומק קטן ולא עמוק כלל.
 .2א .המשתנה התלוי בניסוי הוא שיעור נביטת זרעי חיטה מזן גליל.
ב .דרך המדידה של המשתנה הבלתי תלוי בניסוי היא ספירת הזרעים שנבטו בכל
עציץ ובכל טיפול ,תוך ידיעה כמה זרעים זרענו .כך חישבנו את אחוזי הנביטה בכל
עציץ ובכל טיפול.
 .3המשתנה הבלתי תלוי בניסוי הוא עומק זריעת זרעי חיטה מזן גליל .אופן השינוי
שלו הוא זריעת זרעי חיטה בחמישה עומקים שונים המהווים חמישה טיפולים
שונים .הטיפולים השונים ,כלומר עומקי הזריעה השונים הם  0ס"מ 2 ,ס"מ4 ,
ס"מ 6 ,ס"מ ו 8-ס"מ.
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 .4הבקרה בניסוי הינה בקרה פנימית השוואתית ,בה השווינו בין  5טיפולים שונים.
חשיבות הבקרה היא לוודא כי תוצאות הנסוי אכן נגרמו על ידי השפעת המשתנה
הבלתי תלוי על המשתנה התלוי .לכן יש לבדוק את המשתנה התלוי ללא השפעת
המשתנה הבלתי תלוי ,כדי לוודא שהתוצאות אכן לא היו נגרמות ללא המשתנה
הבלתי תלוי .במקרה שלנו ,חשיבות הבקרה היא לוודא כי תוצאות הניסוי אכן
נגרמו על ידי השפעת עומק זריעת זרעי החיטה על שיעור הנביטה ,ולא על ידי כל
השפעה אחרת .מכיוון שבניסוי שלנו המשתנה הבלתי תלוי הוא עומק הזריעה וזהו
לא משתנה שאפשר לבדוק את ההשפעה איתו ובלעדיו (אי אפשר לבטל את עומק
הזריעה) ,הבקרה בניסוי היא בקרה פנימית השוואתית ,בה אנו משווים בין רמות
שונות של המשתנה הבלתי תלוי ,כלומר עומקי זריעה שונים ,וכך אנו משווים בין
הטיפולים ובודקים את השפעת המשתנה הבלתי תלוי על המשתנה התלוי ,כלומר
את השפעת עומק זריעת זרעי חיטה מזן גליל על שיעור הנביטה.
 .5הגורמים הקבועים בניסוי שלנו הם:
סוג האדמה (אדמה גננית)
כמות מים
עוצמת אור
טמפרטורה
מספר הזרעים בכל עציץ ובכל טיפול ( 5זרעים בכל עציץ 5 ,עציצים בכל טיפול-
 5x5= 25זרעים בכל טיפול)
גודל העציצים
כמות האדמה בכל עציץ
אורגניזם -זרעי חיטה מזן גליל
אתאר כיצד סוג האדמה הוא גורם שחשוב לשמור קבוע בניסוי שערכנו .כידוע,
הניסוי השני שערכנו ,חקר בדיוק את השפעת סוג מצע הגידול ,כלומר סוג
האדמה ,על נביטת זרעי חיטה .בתוצאות הניסוי ראינו כי לסוג האדמה בה זרענו
את הזרעים ,יש השפעה משמעותית מאוד על אחוז נביטת זרעי החיטה -יש
סוגי אדמה בהם נביטת הזרעים רבה ,וישנם סוגים בהם אין נביטה או שהנביטה
פחותה .בניסוי שערכנו רצינו לבדוק את השפעת עומק הזריעה על אחוזי
הנביטה ,ולא את השפעת סוג האדמה .לכן ,חשוב לשמור על סוג האדמה זהה
בכל הטיפולים ובכל העציצים ,כי אחרת ,כפי שציינתי ,התוצאות ישתנו ולא יהוו
מדד להשפעת המשתנה הבלתי תלוי (עומק הזריעה) על המשתנה התלוי (אחוזי
נביטה).
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 .6בניסוי שערכנו היו  5טיפולים כשבכל טיפול  5עציצים ובכל עציץ  5זרעים .כלומר
בסך הכל מספר החזרות (הזרעים) בכל טיפול בניסוי שערכנו הוא 5X5= 25
זרעים ,ובסך הכל מספר הזרעים בהם השתמשנו בניסוי כולו הוא 5X25= 125
זרעים.
חשיבות החזרות בניסוי היא לוודא כי התוצאות מעידות על מגמה ולא על מקרה
פרטי שאולי קרה במקרה ולא מעיד על כלל.
 .7סטיית התקן מציגה את חישוב הערך היחסי של מידת הפיזור של סטיית התקן.
ככל שסטיית התקן גדולה יותר ,השוני שבין התוצאות שהתקבלו עבור אותו טיפול
גדול יותר ,וככל שסטיית התקן קטנה יותר ,כך התוצאות מעידות על מגמתיות
וכך המסקנות המוסקות מתוצאות הניסוי בטוחות יותר .לכן חשוב לצרף לנתוני
תוצאות הניסוי את סטיית התקן .בניסוי שלנו אלו הן סטיות התקן (אחוז נביטה):
בעומק זריעה של  0ס"מ10.95 -
בעומק זריעה של  2ס"מ0 -
בעומק זריעה של  4ס"מ20 -
בעומק זריעה של  6ס"מ10.95 -
בעומק זריעה של  8ס"מ8.94 -
 .8שאלת המשך החקר שהצענו ,היא:
"מהי השפעת עומק זריעת זרעי החיטה על אורך הנצרון?"
בניסוי שלנו חקרנו את השפעת עומק הזריעה על היבט אחד של נביטת זרעי
חיטה -אחוז הנביטה .אך היבט נוסף של נביטת זרעי החיטה ,הוא גם אורכם ולא
רק אחוזם .כלומר יכול להיות שבניסוי שלנו גילינו שאחוז הנביטה הוא גבוה יותר
בעומק זריעה מסויים ( 2ס"מ) ,אך הנצרון אולי ארוך יותר דווקא בעומק זריעה
אחר ,וזהו היבט שלא התייחסנו אליו בניסויינו .שאלת חקר זו ,בדומה לשאלת
החקר המקורית שלנו ,תסייע לנו גם היא להבין מהו העומק האופטימלי לזריעת
זרעי חיטה -הן בהיבט אחוז הנביטה והן בהיבט אורך הנצרון.
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 .9בחרתי במושג "חומרי תשמורת" .בניסוי שערכנו בדקנו את השפעת עומק הזריעה
על אחוז נביטת זרעי חיטה .התוצאות שהתקבלו מאששות את ההשערה שלנו כי
אחוזי הנביטה בקרב זרעים שנזרעו בעומק רב יהיו נמוכים ,זאת כיוון שיהיה להם
קשה לנבוט .המושג "חומרי תשמורת" מתקשר לניסוי שלנו כיוון שחומרי תשמורת
הם המאגרים הפנימיים המאפשרים לזרע לקבל מזון ללא פוטוסינתזה ולשרוד
לפני שהוא נובט החוצה .הם מתקשרים לניסוי שלנו כיוון שבניסוי שערכנו הזרעים
שנשתלו בעומק  2ס"מ ,שהוא עומק קטן ,נבטו באופן האופטימלי כיוון שחומרי
התשמורת שלהם הספיקו להם בשביל לשרוד על לפני האדמה .לעומת זאת,
הזרעים שנזרעו בעומק רב פחות הצליחו לנבוט כיוון שמרחקם מפני האדמה היה
רב וחומרי התשמורת שלהם לא הספיקו בשביל שישרדו ללא פוטוסינתזה עד פני
האדמה.
 .10הרעיון המרכזי בביולוגיה אותו בחרתי לקשר לניסוי שערכנו ,הוא גדילה
והתפתחות .רעיון זה אומר כי יצורים חיים גדלים ומתפתחים תוך תהליכי
התמיינות של תאיהם ,על פי המידע הגנטי שלהם ובשילוב השפעת הסביבה.
בניסוי שערכנו התבוננו בנביטת זרעי חיטה (כחלק מהבנת ההשפעה של עומק
הזריעה על אחוזי הנביטה) .נביטה היא למעשה תהליך של גדילה והתפתחות-
הזרע גדל ומתפתח לנבט ,שהוא גדול יותר ,צורתו וצבעיו שונים והוא יכול לייצר
לעצמו מזון ואנרגיה באמצעות תהליכי הפוטוסינתזה והנשימה התאית .בתהליך
הנביטה ,הזרעים גדלים ומתפתחים תוך תהליכי התמיינות של תאיהם ,על פי
המידע הגנטי שלהם ובשילוב השפעת הסביבה .לכן הניסוי שערכנו בו חקרנו
השפעת משתנה מסוים על נביטה של זרעי חיטה ,מתקשר לנושא של גדילה
והתפתחות ,אותו אני רואה כמתקשר ישירות לנושא של נביטה.
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דף אישי  -תומר דופלט
 .1שאלת החקר שלנו הייתה השפעת עומק הזריעה על אחוז נביטת זרעי החיטה?
ו-שאלה משנית -מהי השפעת סוג מצע הגידול על נביטת זרעי חיטה בעומק
האופטימלי שבשאלה הראשונה?
ב .אנו שיערנו כי עומק הזריעה האופטימלי יהיה לא בעומק גובה מידי שקרוב לפני
הקרקע ויהיה חשוף למזיקים או להתייבש מהשמש אך גם לא בעומק נמוך מידי
היכול למנוע מזרע לקבל חמצן או שהוא עלול לסיים את כל חומרי בתשמורת שלו
לפני שיספיק לבצבץ על פני הקרקע.
ג .התוצאות אכן מאששות את ההשערה מכיוון שלפי תוצאות הניסוי עומק הזריעה
האופטימלי -העומק בו יש את אחוז הנביטה הכי גבוה -הוא  2ס"מ אשר הוא עומק
לא על פני הקרקע וכלל לא עמוק מידי.
 .2המשתנה התלוי בניסוי הוא שיעור נביטת זרעי החיטה מזן גליל.
ב .דרך מדידת משתנה הייתה ספירת הזרעים שנזרעו ולפי כמה שנבטו מתוכם
חישבנו את אחוז הנביטה
.3
המשתנה הבלתי תלוי הוא עומק זירעת זרעי החיטה ושינינו אותו על ידי זריעת
הזרעים בחמישה עומקים שונים הגדלים בקפיצות של  2ס"מ 0 :ס"מ 2 ,ס"מ4 ,
 .4ס"מ 6 ,ס"מ 8 ,ס"מ.
הבקרות בניסוי הן בקרות פנימיות השוואתיות וחשיבותן ולוודא כי תוצאות הניסוי
 .5אינן מושפעות משום גורמים שונים מלבד המשתנה הבלתי תלוי .השתמשנו
בבקרה פנימית השוואתית מכיוון שלא ניתן לבדוק את הניסוי ללא עומק זריעה.
הגורמים הקבועים בניסוי הם :סוג האדמה (אדמה גננית(  ,כמות מים ,עוצמת
אור ,טמפרטורה ,מספר הזרעים בכל עציץ ובכל טיפול  ) 5זרעים בכל עציץ 5
עציצים בכל טיפול 5x5 =25 -זרעים בכל טיפול( גודל העציצים ,כמות האדמה
בכל עציץ.
כמות רבה יותר או מופחתת יותר של מים הייתה יכולה להשפיע על אחוז הנביטה
בעציצים והייתה מונעת מאיתנו לבדוק המשתנה הבלתי תלוי שזה הוא הגורם
אותו אנו חיפשנו לבדוק.
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שאלת החקר שלנו הייתה השפעת עומק הזריעה על אחוז נביטת זרעי החיטה?
ו-שאלה משנית -מהי השפעת סוג מצע הגידול על נביטת זרעי חיטה בעומק
האופטימלי שבשאלה הראשונה?
ב .אנו שיערנו כי עומק הזריעה האופטימלי יהיה לא בעומק גובה מידי שקרוב לפני
הקרקע ויהיה חשוף למזיקים או להתייבש מהשמש אך גם לא בעומק נמוך מידי
היכול למנוע מזרע לקבל חמצן או שהוא עלול לסיים את כל חומרי בתשמורת שלו
לפני שיספיק לבצבץ על פני הקרקע.
ג .התוצאות אכן מאששות את ההשערה מכיוון שלפי תוצאות הניסוי עומק הזריעה
האופטימלי -העומק בו יש את אחוז הנביטה הכי גבוה -הוא  2ס"מ אשר הוא עומק
לא על פני הקרקע וכלל לא עמוק מידי.
המשתנה התלוי בניסוי הוא שיעור נביטת זרעי החיטה מזן גליל.
ב .דרך מדידת משתנה הייתה ספירת הזרעים שנזרעו ולפי כמה שנבטו מתוכם
חישבנו את אחוז הנביטה
המשתנה הבלתי תלוי הוא עומק זירעת זרעי החיטה ושינינו אותו על ידי זריעת
הזרעים בחמישה עומקים שונים הגדלים בקפיצות של  2ס"מ 0 :ס"מ 2 ,ס"מ4 ,
ס"מ 6 ,ס"מ 8 ,ס"מ.
הבקרות בניסוי הן בקרות פנימיות השוואתיות וחשיבותן ולוודא כי תוצאות הניסוי
אינן מושפעות משום גורמים שונים מלבד המשתנה הבלתי תלוי .השתמשנו
בבקרה פנימית השוואתית מכיוון שלא ניתן לבדוק את הניסוי ללא עומק זריעה.
הגורמים הקבועים בניסוי הם :סוג האדמה (אדמה גננית(  ,כמות מים ,עוצמת
אור ,טמפרטורה ,מספר הזרעים בכל עציץ ובכל טיפול  ) 5זרעים בכל עציץ 5
עציצים בכל טיפול 5x5 =25 -זרעים בכל טיפול( גודל העציצים ,כמות האדמה
בכל עציץ.
כמות רבה יותר או מופחתת יותר של מים הייתה יכולה להשפיע על אחוז הנביטה
בעציצים והייתה מונעת מאיתנו לבדוק המשתנה הבלתי תלוי שזה הוא הגורם
אותו אנו חיפשנו לבדוק.
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דף אישי  -רועי יעקובוביץ
 .1שאלת החקר  :מהי השפעת עומק הזריעה על נביטת זרעי חיטה ?
ההשערה והבסיס הביולוגי להשערה היא :אם זרעי החיטה  ,נזרעים עמוק יותר
באדמה ,כך נפגעת יכולתם לנבוט טוב יותר ואם הזרעים קרובים לפני הקרקע הם
עלולים להיות חשופים למזיקים וחרקים כלשהם.
הבסיס הביולוגי להשערתנו מבוססת על כך שבזריעה ,הקרובה לפני הקרקע,
לא יקלוט הזרע את כמות המים החיונית לנביטתו והוא יתייבש .בנוסף ,זרע הקרוב
לפני הקרקע חשוף למזיקים ולחרקים העלולים לפגוע בו.
תוצאות הניסוי מאששות את ההשערה :על פי תוצאות הניסוי ניתן לראות
בבירור כי בעציצים בהם עומק הזריעה היה  2ס"מ עומק ,ממוצע אחוז הנביטה
היה הגבוה ביותר ( 100%נביטה) לעומת שאר עומקי הזריעה אותם בדקנו,
שם אחוז הנביטה בבירור נמוך יותר .בעומק זריעה של  8ס"מ ,אחוז הנביטה היה
הנמוך ביותר (.)44%
 .2המשתנה התלוי בניסוי הוא אחוז נביטת זרעי החיטה.
אופן מדידת המשתנה התלוי בניסוי הוא התבוננות וספירת הזרעים שנבטו תוך
ידיעה כמה זרעים זרענו ,כך חישבנו את אחוז הנביטה.
 .3המשתנה הבלתי תלוי בניסוי הוא עומק הזריעה .כלומר עומק זריעת זרעי חיטה
בעומקים שונים :זריעה בעומק  0ס"מ 2 ,ס״מ ,4 ,ס״מ 6 ,ס״מ 8 ,ס״מ
בחרנו עומקים אלה מתוך המלצות ששמענו מפי חקלאים ,מורים המבינים בתחום
וממידע שקראנו באינטרנט.
 .4הבקרה בניסוי הייתה :בקרה פנימית השוואתית -השוואה בין עומקי זריעה שונים
בין הטיפולים 0 :ס"מ 2 ,ס"מ 4 ,ס"מ 6 ,ס"מ 8 ,ס"מ.
חשיבותן של הבקרות בניסוי הן בשביל להדגיש את המשמעות של המשתנה
הבלתי תלוי בניסוי.
 .5גורמים קבועים :הגורמים הקבועים בניסוי שערכנו הם :סוג האדמה (אדמה
גננית) ,כמות מים ,עוצמת אור ,טמפרטורה ,מספר הזרעים בכל עציץ ובכל טיפול,
גודל העציצים ,כמות האדמה בכל עציץ.
הגורם הקבוע הוא מים ,כמות מים חשוב לשמור על גורם זה קבוע מפני שאם
כמות ההשקייה לא תהיה שווה בכל הטיפולים תהליך הנביטה בכל טיפול תהיה
שונה כלומר כמות המים נחוצה מאוד כדי להתחיל את הנביטה של הזרעים לכן כל
שינוי בכמות המים עלולה לשנות את התוצאות.
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 .6בניסוי שערכנו היו  5טיפולים כשבכל טיפול  5עציצים ובכל עציץ  5זרעים .כלומר
בסך הכל מספר החזרות (הזרעים) בכל טיפול בניסוי שערכנו הוא 5X5= 25
זרעים ,ובסך הכל מספר הזרעים בהם השתמשנו בניסוי כולו הוא 5X25= 125
זרעים.
חשיבות החזרות בניסוי היא לוודא כי התוצאות מעידות על מגמה ולא על מקרה
פרטי שאולי קרה במקרה.
 .7סטיית התקן מציגה את חשיוב הנתונים החורגים לכאן או לכאן מן הממוצע .ככל
שסטיית התקן גדולה יותר ,השוני שבין התוצאות שהתקבלו עבור אותו טיפול גדול
יותר ,וככל שסטיית התקן קטנה יותר ,כך התוצאות מעידות על מגמה קבועה
והשוני בין התוצאות קטן יותר .חשוב לצרף את סטיית התקן על מנת לדייק את
התוצאות.
 .8שאלת המשך :השפעת עומק זריעת זרעי החיטה על כמות החיטה שתופק מן
הצמח? המענה לה יכול לקדם את התופעה אותה בדקנו בניסוי מכיוון שאם יתגלה
כי העומק ישפיע באותה מידה על כמות החיטה שהצמח יפיק נדע כי העומק
האופטימלי אותו גילנו בניסוי הוא אידאלי לעוד מתהליכי צמח החיטה מזן גליל.
 .9המושג אותו בחרתי הוא איכות הסביבה ,המסקנות והתוצאות של הניסוי שלנו
יכלות לעזור לחקלאים מתחילים אשר מגדלים חיט ותעזור לשמור על איכות
הסביבה ותמנע מבזבוז זרעים בכך שידעו מה העומק האופטימלי של זרעי החיטה
מזן גליל.
 .10הנושא שבחרתי הוא יחסי גומלין שיווי משקל :נושא זה מתקשר לניסוי שלנו
בכך יחסי הגומלין מתבצעים גם עם זרעי החיטה הסביבה מעניקה לזרעי החיטה
מים ,אור וכו ,וכאשר החיטה גדלה היא מעניקה לסביבה חיטה הפוקעת מן הצמח,
זרעי חיטה נוספים ופליטת חמצן לסביבה.
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נספח  – 5ביוסיור -סדנה סביבתית בכנרת בין חופים למים
 .1מבוא
סדנה סביבתית זו עוסקת בנושא הכנרת וחופיה .הכינרת הינה נכס לאומי
הן מבחינה היסטורית ודתית והן כמשאב מים ייחודי בו אנו משתמשים בשלל
תחומים .הכינרת וחופיה מהווים גם בית גידול ייחודי למגוון רחב של חי וצומח
היוצרים מערכת אקולוגית מורכבת .לאורך שנים הייתה מודעות ועניין גובר
ביחס למפלס מי הכנרת .כיום ,מדינת ישראל מתפילה מי ים ומשתמשת במים
מושבים לצרכי חקלאות ונסמכת פחות מבעבר על מי הכינרת ,אך עדיין מפלס
הכינרת הוא נושא קריטי שיש לו השלכות סביבתיות משמעותיות לציבור .בנוסף
לכנרת כמערכת אקולוגית ולמפלס המים ,נושאים רבים נוספים יכולים לבוא
לידי ביטוי בעיסוק בכנרת  -חוקים ותקנות ,ארגונים ומוסדות ,גורמי זיהום המים
והשלכותיהם ,ניטור איכות המים ,דיג בכנרת ,תיירות בחופי הכנרת ,ניקיון ברשות
הרבים ועוד.
הגורמים המזהמים את המים הם שפכים עירוניים ,שפכים תעשייתיים ושפכים
חקלאיים .במסגרת סיור זה ,אנו ,התלמידים ,איתרנו מידע ,סיכמנו ,תיארנו
נתונים ,פירשנו אותם ואף הסקנו מסקנות .בנוסף ,ערכנו תצפיות ,שרטטנו תרשים
של אזור הסיור והתנסנו בשימוש במכשירי מדידה שונים ובשיטות מדידה שונות
(מדד חוף נקי ,אחוז כיסוי צומח ועוד) .בסיכום ,הצגנו באופן גרפי את ממצאי
המדידות בשטח ,פירשנו והסברנו את תוצאות המדידות בהתבסס על ידע מדעי
קודם והסקנו מסקנות ,הצענו פתרונות למזעור הנזקים לסביבה.
 .2רקע
הכנרת כמערכת טבעית
הכנרת הינה אגם טבעי ולפיכך מתקימות בה מערכות אקולוגיות טבעיות .חלק
מבתי הגידול בה טבעיים (חופים ,מעיינות ועוד) ,וחלקם נוצרו כתוצאה ממעורבות
האדם (מובילי מים ,מעגני דיג ועוד) .חלק מחופי הכינרת בעלי תשתית אבנים
וחלקם בעלי תשתית של חול וטין .בכינרת חיים צמחים שונים (רובם זעירים,
מבצעים פוטוסינתזה ומרחפים במים ומכאן שמם -פיטופלנקטון) ,בע"ח זעירים
שאוכלים את הצמחים (זואופלנקטון) ,בע"ח טורפים (דגים) וטורפי העל (עופות
וחתולי ביצות) .בנוסף יש להתייחס לדייגים .כאשר מארג המזון מאוזן ,כלומר,
מגוון המינים ,כמות היצורים והיחסים המספריים ביניהם קבועים ,המים צלולים
וראויים לשתיה לאורך שנים התאפיינה הכנרת בפריחת יתר של פיטופלנקטון
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 אצה בשם פרידניה .מאמצע שנות התשעים חל שינוי ונוכחות האצה פחתה.במקומה החלה פריחה של אצה כחולית (מיקרוציטיס) הצובעת את המים בשכבה
חומה .מחקר מתמשך עוסק בחקר הגורמים לפריחת האצות וההשערה הרווחת
היא שמין האצה מושפע ממועדי התחלת החורף – התחלה מוקדמת מאופיינת
בפריחת פרידניה ומאוחרת בפריחת מקרוציטיס .האקלים בחופי הכינרת
מושפע בעיקר מהרום הנמוך :הכינרת היא הימה המתוקה הנמוכה ביותר בעולם
(כמאתיים מטרים מתחת לפני הים) ,כמות הגשמים השנתית הממוצעת הינה
כ 450-מ"מ בשנה.
סוגי החופים בכנרת
בחופי הכנרת ניתן למצוא חופים בעלי תשתית שונה .חופים חוליים נוצרים מסחף
שמובא ע"י שפכי הנחלים )עמוד ,צלמוון וארבל בבקעת גינוסר ,או נחלי הגולן
בחופי הבטיחה) .חופים סלעיים נוצרים כתוצאה מבלייה ושחיקה של פני הקרקע
המקומית .יש להבחין בין חופים שבהם יש סלעים גדולים וחופים שבהם אבנים
בינוניות וקטנות כחלוקים (חוף חלוקים) .בחופים המזרחיים והצפוניים ובסמוך
לטבריה ניתן לראות חופים עם אבני בזלת שחורות ובחופים המערביים ניתן לראות
יותר אבני גיר .התשתית משפיעה על המערכת האקולוגית – בחופים בעלי תשתית
אבנית ניתן לראות יצורים שחיים על האבנים ובינהן :אצות ,חלזונות (שחריר,
סהרונית) ,סרטנים (שטצד) .בחופים בעלי תשתית של טין ישנם מינים אחרים –
חלזונות המתחפרים בטין וניזונים מהרקב שבו (צדפת נחלים ,מגדלן) .לעיתים
ניתן למצוא קונכיות של מינים שוכני אבן ושוכני טין זה לצד זה.
מליחות הכינרת
למליחות הכנרת השפעה הן על המערכת האקולוגית והן על משק המים בישראל.
מליחות המים בכנרת נובעת משלושה מקורות :
א .מליחות מי הנחלים שנכנסים לכנרת (נהר הירדן ונחלים מקומיים שמנקזים את
רמת הגולן ממזרח ,ואת הרי הגליל המזרחי ממערב) .מליחות הנחלים מוערכת ב
 10עד  30מיליגרם כלור לליטר (מגכ"ל)
ב .כניסת מעיינות מלוחים – מעיינות בחוף המערבי של אגם הכנרת (מעיינות
טבחה ,מעיינות פוליה וחמי טבריה) ממעיינות גופרה ובית צידה בחוף המזרחי וכן
מעיינות התת-ימיים .מליחות המעיינות נעה בין  300ל 18000 -מגכ"ל ומשתנה
לפי המקום ועונת השנה .החל משנת  1964מי המעיינות המלוחים בטבחה ובחמי
טבריה נאספים ומובלים בצינור המכונה המוביל המלוח עד למוצא הירדן הדרומי
בסכר אלומות .מוביל זה הוריד את מליחות הכינרת בכ. -%30
ג .דיפוזיה ומעבר של מלחים מקרקעית האגם למי הכנרת.
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טמפרטורת המים וריכוז החמצן
בקיץ השמש מחממת את המים עד לעומק של כ 12-מטר ויוצרת שכבה של מים
חמים וקלים .מתחתיה נוצרת שכבה של מים עמוקים וקרים ובמעבר ביניהם
הטמפרטורה משתנה במהירות (תרמוקלינה) .תופעה זו מכונה שיכוב תרמי
כלומר שכבות שנוצרו בהשפעת החום .השכבה העליונה עשירה בחמצן ,שמפעפע
מהאוויר ומוחדר עם תנועות הגלים ובחמצן שמקורו בפוטוסינתזה של האצות.
לעומתה ,השכבה העמוקה ענייה בחמצן – תופעה זו הפוכה למצב הצפוי הרגיל
שבו ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה ,כושר המסיסות של החמצן במים יורד .עיקר
הפעילות הביולוגית מתבצעת בשכבה העליונה ובשכבה התחתונה יש פעילות
אנארובית .לעיתים דגים המתרכזים בשכבה התחתונה מתים מחוסר חמצן ,על
אף שאין מקור זיהום .בסתיו ובחורף יש ערבול של השכבות ואז נעלמת תופעת
השיכוב התרמי.
שימושי הכינרת לאדם והשלכותיהם על המערכת הטבעית
אספקת מי שתיה  -לרוב ,איכות מי הכינרת טובה לשתיה ודי בטיפול שטחי -
סינון וחיטוי ,לפני שהמים מוזרמים אל הצרכנים .עד שנת  2013הכנרת סיפקה
כשליש מתצרוכת המים של מדינת ישראל .משנת  ,2017בעקבות הקמת מתקני
ההתפלה בים התיכון ,הכינרת מספקת כ  30% -מתצרוכת המים בישראל ויש
כוונות להפחית אפילו את הכמות הזו .המים הנשאבים מהכינרת משמשים
לשתיה ליישובים ולתושבים באזור "סובב כינרת"; מספקים מים לירדנים ,כחלק
מהסכם השלום בין המדינות ,וכמות מינימלית נשאבת למוביל הארצי ,לשם שימור
מערכות המוביל .מים אלו נמהלים עם מי תהום ועם מים מותפלים ,ומועברים כמי
שתיה לכל חלקי הארץ .לשאיבת המים יש השפעה על מפלס הכינרת וכתוצאה
מכך על פריחת אצות ועל איכות המים (יחד עם גורמים נוספים המשפיעים על
כמות המים בכנרת :הירידה בכמות הגשמים ,ניצול מי תהום והנמכת מפלסי
המעיינות באגן הניקוז ועוד).
חקלאות  -שטחי חקלאות בקירבת האגם מושקים במים שמוזרמים מהכנרת.
חומרים שבהם משתמשים חקלאיים עלולים להתנקז אל הכנרת :דשנים
המשמשים את החקלאים עלולים להגביר את צמיחת האצות בכנרת .ריבוי אצות,
מקשה על הטיפול במים וחלקן מייצרות חומרים הפוגעים באיכות המים .עודפי
ריסוס והדברה נגד מזיקים ,עלולים לזרום אל הכנרת ולקטול את הזואופלנקטון.
במקרה כזה ,לא יהיה מי שיאכל את הפיטופלנקטון וכמותו תגדל .ולכך יהיו
השלכות על איכות המים והטיפול בהם .מערכות של נקזים שהוטמנו בקרקעות
הגובלות עם האגם ,אמורות להעביר את החומרים הכימיים המומסים במים
לטיפול במאגר ובכך לפתור בעיות אלה.
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דיג  -בכנרת חיים  27מיני דגים ,מהם  19טבעיים ו 8-מינים אוכלסו ע"י האדם
בכוונה או בשוגג .הכנרת היא מקור פרנסה לעשרות דייגים .הדג הנפוץ ביותר
בכינרת הוא הלבנון  -מין של סרדין ,חסר ערך כלכלי לדייגים .לאורך השנים
הוכנסו דגים שונים על מנת לתגבר את הדיג .כך למשל ,מוכנסים לכנרת דגיגונים
של קיפון (בורי) שמקורם בחוות רביה לחוף הכינרת .לכמות הדיג השפעה על
המערכת האקולוגית  -דיג יתר או דיג בחסר ,עלולים להפר את האיזון במערכת
האקולוגית ולהשפיע על איכות המים בכנרת .הדגים ניזונים מפיטופלנקטון או
זואופלנקטון וגם להם השפעה על המערכת האקולוגית ועל איכות המים .לאיגוד
ערים כינרת סירות אכיפה ופקחים שבוחנים את רשיונות הדיג (למניעת דיג
לא חוקי או שימוש בסירות לא תקינות או ללא רשיון) ,לפיקוח על תופעת הדיג
בהרעלה (ע"י ידע מודיעיני ,מארבים או קנסות למוכרים בשוק) ופיקוח על מכסות
הדיג המותרות.
תיירות ,נופש וקיט  -לאורך הכנרת חופים רבים ,כפרי נופש ובתי מלון המספקים
שירותים לרבבות הבאים ,בעיקר בחופשים ובחגים .רשות הכינרת אחראית על
הסדרת החופים בראייה כוללת ואחידה (תכנון ופיתוח חופים ,הסדרת גישות
וחניות ,מערך הניהול ,טיפול בביוב וכו') ,כך שיתנו מענה לנופשים ללא פגיעה
במערכת האקולוגית .כך למשל ,עליה בכמות הנופשים עלולה לפגוע באיכות
המים ,הקמת חדרי אירוח תלויה בקיום תשתית ביוב מתאימה .חלק מהחופים
הם בניהול ישיר של איגוד ערים כנרת וחלקם מופעלים ע"י זכיין לפי נהלים
משותפים .בעקבות מאבק ציבורי וחקיקה ,התשלום הוא עבור חניה בלבד (לפי
תעריפים מקובלים בכל הארץ לשעת חניה) .בשנים האחרונות נערך מיפוי והוגדרו
חופים למשפחות בלבד לצד חופים פתוחים לכלל הציבור והושם דגש על הנגשת
החופים לבעלי מוגבלויות .יש תשומת לב רבה ואכיפה ולהסברה על מנת לצמצם
את התופעה של השלכת פסולת בחוף ,אשר גם לה השלכות מזיקות למערכת
האקולוגית .כל החופים מרושתים במצלמות המתעדות את התנהגות המבקרים
לשם מתן קנסות ובמקביל רשת של עובדים ומתנדבים מחלקים שקיות אשפה
ומעודדים את הנופשים לשמור על הניקיון .בימי מבצע "יצאת נקי" ,האוספים
שקיות אשפה זוכים לחניה חינם.
כלי שיט ,ספורט ימי  -לכלי השיט המונעים באמצעות דלקים עשויה להיות השפעה
על המערכת האקולוגית .תקלות עלולות להוביל לדליפה של דלק ולתמותה של
היצורים החיים באזור הדליפה" .רשות הכינרת" ,איגוד ערים כינרת ורשות המים
הם הגופים האמונים על ניהול ותיפעול האגם ועל פיקוח על המשתמשים השונים
בו ,על מנת לוודא שהאיזון האקולוגי של הכינרת לא יופר.
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לאורך שנים רבות הוזנחו חופי רחצה בכינרת .גורמים פרטיים השתלטו על חופים,
המעבר לאורך הכנרת נחסם בגלל גדרות ,חופים נסגרו ומחירים מופקעים נגבו
בכניסה לחופים ,גם מהולכי רגל .בשנת  2003נמצאו לאורך האגם למעלה מ120-
גדרות שהגיעו עד קו המים ,כולן נבנו בניגוד לחוק .על רקע מציאות קשה זו,
גיבשה החברה להגנת הטבע את חזון הכנרת ו'שביל סובב כנרת' שעיקרו החזרת
האגם להיותו נכס תרבותי וטבעי ,מוקד לבילוי זמן פנוי ,שמירה ופיתוח של האגם
וסביבתו ,הכשרת שביל הליכה רגלי לאורך האגם אשר יאפשר לציבור הרחב
הליכה חופשית לאורכו ויסייע בשימור הכנרת וסביבותיה כנכס טבע ,נוף ותיירות
לכלל הציבור .לאורך השנים הוכשר השביל באופן קהילתי ,ע"י קבוצות נוער,
מתנדבים ומבקרים .האחריות על פריצת השביל ותחזוקתו הועברה מהחברה
להגנת הטבע לרשות הכינרת אשר מזמינה מבקרים וקבוצות לסייע בפעילות
זו .העבודה הפיזית לאורך השביל מחברת אותם לעשייה חינוכית משמעותית
המשאירה חותם על הסביבה ומשפיעה על מציאות בה אנו חיים .הפעילות לאורך
השביל מהווה שילוב בין חינוך לאהבת הארץ לחינוך לעשייה ותרומה לקהילה.
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