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המרכז לבחינות בגרות המזכירות הפדגוגית 

הפיקוח על הוראת החקלאות   
דגם תשובות לשאלון

חקלאות / תחום צומח
מס' 046205, קיץ תשע"ב

דגם זה מציג את התשובות לשאלות המבחן וקריטריונים למתן הציון.
לחלק מהשאלות מפורטים כאן רק חלק מרכיבי התשובה האפשריים. אם התלמיד כלל בתשובתו רכיב שאינו מוזכר 

בדגם, יש לבדוק אם הוא נכון.

הוראות להקלדת הציונים למחשב
בשאלה 1, שיש בה תת־שאלות רב־בֵררתיות, על המעריך להקליד ציון אחד לכל השאלה.

כדי לחשב את הציון הזה, על המעריך לספור את מספר התת–שאלות שעליהן ניתנה תשובה נכונה ולהכפיל מספר זה ב–2.
בשאלות הפתוחות )שאלות 2-82( על המעריך להקליד ציון נפרד לכל סעיף. הציון שיש להקליד הוא באחוזים ויכול לנוע

בין 0 ל–001. )את הציון שהוקלד יתרגם המחשב למספר הנקודות המתאים לכל סעיף, על פי הניקוד שבשאלון.(

פרק ראשון

בפרק זה על התלמיד לענות בגיליון התשובות על שאלה 1, ובמחברת הבחינה על אחת משתי השאלות 3-2.

שאלת חובה  .1
בשאלה זו יש להקליד למחשב את מספר התשובות הנכונות, מוכפל ב־2. אם התוצאה היא 20 או יותר, יש להקליד 20.   

לספירת התשובות הנכונות היעזר בפירוט שלפניך.
התשובה הנכונה התת–שאלה   התשובה הנכונה  התת–שאלה   התשובה הנכונה  התת–שאלה    
   1  — יא   1  — ו   4  — א   

3  — יב   2  — ז   2  — ב 
3  — ח   2  — ג   
4  — ט   1  — ד   
2  — י   3  — ה   

להזכירך, החל משאלה 2 יש להקליד למחשב ציון נפרד לכל סעיף. הציון הוא באחוזים, ויכול לנוע בין 0 ל־100.
על התלמיד לענות על אחת מהשאלות 3-2.

זבל אורגני משפר את מרקם הקרקע. / זבל אורגני אינו פוגע בקרקע או במי התהום. א.   .2
בשימוש בזבל אורגני 1 הושגו היבולים הגבוהים ביותר )30%(, בשימוש בקומפוסט ובדשן כימי מורכב הושגו יבולים  ב. 

דומים )10%( ומעט נמוכים מהיבולים שהושגו בשימוש בזבל אורגני 1 )30%(. בשימוש בזבל אורגני 2 הושגו היבולים 
הנמוכים ביותר )30%(.

מרכיבים במערך הניסוי שחסרים תיאור הניסוי)על התלמיד לציין שניים, ולהסביר את החשיבות של כל אחד מהם  ג. 
לניסוי — 15% לציון ו־35% להסבר(:

לא צוינו גורמים קבועים, למשל: 
שהתנאים בכל החלקות שווים — אם אינם שווים ייתכן שההבדלים בתוצאות אינם תוצאה של הטיפול, אלא למשל

שאחת החלקות קיבלה יותר מים, הייתה יותר מוארת, הקרקע הייתה פורייה יותר.
גודל החלקה — ייתכן שהיבול הרב ביותר התקבל מחלקה גדולה מאוד, שהיו בה יותר צמחים יחסית לאחרות ולא

בגלל הטיפול.
אם כתב רק: צריך לשמור גורמים קבועים, לתת 15%.

אין חזרות — אי־אפשר להסיק מסקנות תקפות מניסוי חד־פעמי.
 

הקרקעות נבדלות בתאחיזת המים שלהן, ואת משטר ההשקיה קובעים על פי תאחיזת המים של הקרקע. ככל    א.   .3
שתאחיזת המים גבוהה יותר, הרווחים בין השקיה להשקיה גדולים יותר.   

שוות )30%(. על פי הטבלה כמות המים הממוצעת ליום בכל משטרי ההשקיה היא 4 ליטר )35%( ולכן במשך 10 ימים   ב. 
כל סוג קרקע קיבל 40 ליטר )35%(.   

גורמים )מלבד לסוג הקרקע( המשפיעים על קביעת משטר ההשקיה )על התלמיד לציין ולהסביר שניים — 15% לציון   ג. 
ו־35% להסבר(:  

עונת הגידול — יש הבדל בין עונות השנה בהיקף איבוד המים מהקרקע ומהצמחים.  —  
היקף הנוף של הצמח — ככל שהנוף רחב יותר, שיעור התאדות המים מהצמח רב יותר.  —  
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סוג הצמח — לצמחים מסוגים שונים דרישה שונה למים.  —   
גיל הצמח — כמות המים שצמח צעיר זקוק לה שונה מכמות המים שצמח בוגר זקוק לו.  — 

שלב הגידול — צמחים בשלבים שונים למשל גידול וגטטיבי / פריחה / הבשלת פירות זקוקים לכמויות מים    —
שונות.  

פרק שני

בפרק זה על התלמיד לענות על שלוש שאלות מענף אחד.
גידולי ירקות

בזן א גם נביטת גרגרי האבקה וגם החנטה היו נמוכות בשיעור ניכר בתנאי קור מאשר בתנאים נוחים )50%(. א.   .4

בזן ב גם נביטת גרגרי האבקה וגם החנטה היו מעט טובות יותר בתנאי קור מאשר בתנאים נוחים )50%(.    

זן ב )30%( כי איכות גרגרי האבקה ויכולת החנטה טובים מעט יותר בתנאי קור )70%(. ב. 

ככל שאיכות האבקה טובה יותר, יכולת החנטה גבוהה יותר )30%(.  )1( ג.   

כדי שתהיה חנטה צריכה להיות הפריה )40%(. ככל שאיכות האבקה טובה יותר, שיעור ההפריה גבוה יותר   )2(

)15%(, ולכן גם שיעור החנטה גבוה יותר )15%(.

סיבות המצדיקות גידול חסוי )על התלמיד לציין ולהסביר שלוש — 13% לציון ו־ 20% להסבר(; א.   .5 

בבתי צמיחה אפשר לווסת את האקלים.  —   

אפשר לגדל גם בתנאי אקלים קשים.  —   

ניתן לגדל במצעים מנותקים.  —   

אפשר לשלוט בקלות רבה יותר במחלות ובמזיקים.  —   

ניתן לשלוט ביתר קלות בהשקיה ובדישון.  —   

ירקות שנהוג לגדלם בבית צמיחה סגור )על התלמיד לציין שלושה משלוש משפחות שונות — 28% לציון הירק  ב. 

ו־5% לציון המשפחה(:    
מלפפון — משפחת הדלועיים   
קישוא — משפחת הסולניים   

פלפל — משפחת הסולניים   
חציל — משפחת הסולניים   

תות שדה — משפחת הוורדניים   
כל תשובה נכונה תתקבל. הערה:    

בבית צמיחה סגור כמעט שאין חרקים היכולים לבצע את האבקה / דבורים רגילות אינן מסוגלות לחיות  )1( ג. 
ולהאריך ימים בבית צמיחה סגור / אין רוח בבית הצמיחה.     

שימוש בדבורי בומבוס המסוגלות לחיות בבית צמיחה סגור ולבצע האבקה בצורה יעילה / שימוש בדבורה    )2(  
מלאכותית / פתיחת מנהרות בתנאי אקלים מתאימים.   

תהליכים בצמח המושפעים מאורך היום )על התלמיד לציין שניים — 35% לכל אחד(:  א.   .6 
מועד הפריחה )השראה לפריחה(, כניסה לתרדמה, הבשלת פרות, פוטוסינתזה.  

עונת הגידול תיקבע על פי מטרת הגידול והתנאים המתאימים לה )30%(.   
גידולים שיום ארוך פוגע בהם ולא מושגת התוצרת החקלאית הרצויה )על התלמיד לתת דוגמה אחת, ולתאר    )1( ב.   

את האופן שנפגעת התוצרת — 15% לדוגמה ו־ 35% לתיאור(:    
כאשר היום ארוך החסה פורחת, וראש החסה אינו ראוי למאכל.  —   

יום ארוך מעכב התבצלות.  —    
גידולים שאורך היום תורם להם ומושגת התוצרת החקלאית הרצויה )על התלמיד לתת דוגמה אחת, ולתאר את   )2(    

אופן התרומה — 15% לציון ו־35% להסבר(:    
יום ארוך מעודד פריחה בקינרס / מעודד התבצלות  —   

יום קצר מעודד פריחה בתות.  —    
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תרדמת זרעים היא מצב שבו הזרע אינו נובט. א.   .7

דרכים שבהן קליפת הזרע משפיעה על תרדמת זרעים )על התלמיד לציין שתיים — 35% לכל אחת(:  )1( ב. 

מונעת חדירת מים.  —   

מונעת חדירת חמצן.  —   

בקליפה יש חומרים מעכבי נביטה.  —   

דרכים להתגבר על תרדמת זרעים הנגרמת על ידי הקליפה )על התלמיד לציין אחת — 30%(:  )2(  

שבירת הקליפה.  —   

טיפול בחומצה.  —   

שיוף של הקליפה.  —   

הכמנה.  —   

גורמים נוספים )מלבד הקליפה( לתרדמת זרעים )על התלמיד לציין אחד(: ג. 

חומרים מעכבי נביטה.  —  

צורך במנת קור.  —  

צורך במנת חום.  —  

צורך במנת מים מתאימה.  —  

תרדמה של העובר.    —  

מדדים שעל פיהם תפעל המכונה )על התלמיד לציין שלושה — 33% לכל אחד(: א.   .8

גודל הפרי  —   

צבע הפרי  —   

משקל הפרי  —   

מידת הרכות של הפרי  —   

יתרונות למיון פירות הפלפל באמצעות מכונה )על התלמיד לכתוב שניים — 35% לכל אחד(: ב.   

חיסכון בכוח אדם.  —   

קצב מהיר של המיון.  —   

מיון אחיד.  —   

חסרונות למיון פירות הפלפל באמצעות מכונה )על התלמיד לכתוב אחד — 30%(:   

פגיעה בפרי.  —   

המכונה מזהה פירות פגומים פחות טוב בהשוואה לאדם.  —   
השימוש במכונה יקר.  —   
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 גידולי שדה

סיבות המצדיקות גידול חסוי )על התלמיד לציין ולהסביר שלוש — 13% לציון ו־ 20% להסבר(; א.   .9 

בבתי צמיחה אפשר לווסת את האקלים.  —   

אפשר לגדל גם בתנאי אקלים קשים.  —   

ניתן לגדל במצעים מנותקים.  —   

אפשר לשלוט בקלות רבה יותר במחלות ובמזיקים.  —   

ניתן לשלוט ביתר קלות בהשקיה ובדישון.  —   

ירקות שנהוג לגדלם בבית צמיחה סגור )על התלמיד לציין שלושה משלוש משפחות שונות — 28% לציון הירק  ב. 

ו־5% לציון המשפחה(:    
מלפפון — משפחת הדלועיים   
קישוא — משפחת הסולניים   

פלפל — משפחת הסולניים   
חציל — משפחת הסולניים   

תות שדה — משפחת הוורדניים   
כל תשובה נכונה תתקבל. הערה:    

בבית צמיחה סגור כמעט שאין חרקים היכולים לבצע את האבקה / דבורים רגילות אינן מסוגלות לחיות  )1( ג. 
ולהאריך ימים בבית צמיחה סגור / אין רוח בבית הצמיחה.     

שימוש בדבורי בומבוס המסוגלות לחיות בבית צמיחה סגור ולבצע האבקה בצורה יעילה / שימוש בדבורה    )2(  

מלאכותית / פתיחת מנהרות בתנאי אקלים מתאימים.   

תהליכים בצמח המושפעים מאורך היום )על התלמיד לציין שניים — 35% לכל אחד(:  א.   .10 
מועד הפריחה )השראה לפריחה(, כניסה לתרדמה, הבשלת פרות, פוטוסינתזה.  

עונת הגידול תיקבע על פי מטרת הגידול והתנאים המתאימים לה )30%(.   

גידלו חיטה לתחמיץ בו החקלאי צריך את העלווה ואין לגדול בתנאי יום ארוך כי בתנאים אלה הוא פורח.  )1( ב.   

חיטה לזרעים מגדלים כך שהפריחה תהיה בתנאי יום ארוך, מה שמבטיח קבלת גרגרי חיטה.  )2(   

תרדמת זרעים היא מצב שבו הזרע אינו נובט. א.   .11

דרכים שבהן קליפת הזרע משפיעה על תרדמת זרעים )על התלמיד לציין שתיים — 35% לכל אחת(:  )1( ב. 

מונעת חדירת מים.  —   

מונעת חדירת חמצן.  —   

בקליפה יש חומרים מעכבי נביטה.  —   

דרכים להתגבר על תרדמת זרעים הנגרמת על ידי הקליפה )על התלמיד לציין אחת — 30%(:  )2(  

שבירת הקליפה.  —   

טיפול בחומצה.  —   

שיוף של הקליפה.  —   

הכמנה.  —   

גורמים נוספים )מלבד הקליפה( לתרדמת זרעים )על התלמיד לציין אחד(: ג. 

חומרים מעכבי נביטה.  —  

צורך במנת קור.  —  

צורך במנת חום.  —  

צורך במנת מים מתאימה.  —  

תרדמה של העובר.  —   
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מדדים שעל פיהם תפעל המכונה )על התלמיד לציין שלושה — 33% לכל אחד(: א.   .12

גודל הפרי  —   

צבע הפרי  —   

משקל הפרי  —   

מידת הרכות של הפרי  —   

יתרונות למיון פירות הפלפל באמצעות מכונה )על התלמיד לכתוב שניים — 35% לכל אחד(: ב.   

חיסכון בכוח אדם.  —   

קצב מהיר של המיון.  —   

מיון אחיד.  —   

חסרונות למיון פירות הפלפל באמצעות מכונה )על התלמיד לכתוב אחד — 30%(:   

פגיעה בפרי.  —   

המכונה מזהה פירות פגומים פחות טוב בהשוואה לאדם.  —   
השימוש במכונה יקר.  —   

זן מכלוא הוא זן הנוצר מהכלאה של שני צמחים בעלי תכונות ידועות ורצויות. א.   .13

יתרון שיש לחקלאי בזני מכלוא )15% לציון ו־35% להסבר(: ב.   

לזנים אלה יש און כלאיים — הם עמידים יותר מזנים שאינם זני מכלוא / לרוב היבול גבוה יותר ובאיכות טובה יותר.   

כל יתרון נכון של און כלאיים יתקבל. הערה:    

יתרון שיש ליצרן הזרעים בזני מכלוא )15% לציון ו־35% להסבר(:

החקלאי המעוניין בתכונות של זני המכלוא צריך לקנות אותם כל שנה מחדש, ואינו יכול להשתמש בזרעי הצמחים

שמתקבלים בגידול כי הם לא יהיו מזן המכלוא. אם החקלאי ישתמש בזרע ובאלה יתקבלו צמחים שאין להם 

און כלאיים.

מטעים

מסנן — למנוע הגעה של גרגרי חול ומוצקים אחרים אל מערכת ההשקיה )25%(. א.   .14

מחשב השקיה — קוצב את כמות המים בהתאם לצורכי הצמחים )25%(.   

וסת לחץ — שומר על לחץ מים קבוע בכל חלקי מערכת ההשקיה )25%(.    

אביזרי דישון — מאפשרים פיזור הדשן עם ההשקיה )25%(. אם התלמיד פרט שמות של אביזרי דישון, לקבל.  

מתקן אל־חזור )מז"ח( )30%( למנוע חדירת דשן לצנרת המרכזית שאינה קשורה למערכת ההשקיה )70%(.  ב.   

יתרונות לעצים נמוכים במטע )על התלמיד להסביר שניים — 50% לכל אחד(: א.   .15

קטיף קל יותר/קטיף מכני.  —   

טיפולים קלים יותר.  —   

יותר אור חודר לעצים ומאפשר הגדלת יבול.  —   

דרכים לקבלת עצים נמוכים )על התלמיד לציין שתיים ולהסביר כיצד כל אחת מהן תורמת לקבלת עצים נמוכים —  ב. 

15% לציון ו-35% להסבר(:

גיזום — מקטין את גובה העץ על ידי הורדת ענפים.  —  

הגבלת גידול בית השורשים — מצמצמת את ההתפתחות של נוף העץ.  —  

טיפוח — של זנים נמוכים.  —  

גידול בשיטת הדליה — מטים את ענפי העץ כך שיגדלו בצורה אופקית.  —  

הרכבה על כנה מננסת — אין התאמה בין הכנה והרוכב שגורמת לנינוס הרוכב.  —  
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" חיי מדף של פרי" — משך הזמן שהפרי נשמר בלי להתקלקל אחרי שנקטף. א.   .16
שיטות להארכת חיי המדף של פרי )על התלמיד לציין שתיים ולהסביר כיצד כל אחת תורמת להארכת חיי המדף של  ב. 

 הפרי – 15% לציון ו-35% להסבר(:
שמירה בקירור — מאטה תהליכי הזדקנות של תאי הפרי / מאטה התפתחות מזיקים שיכולים לפגוע בפרי.  — 

CO2 — מאטה את נשימת תאי הפרי ולכן מעכבת את הזדקנותם. שמירה באווירה עשירה ב־   —

מדדים שעל פיהם תפעל המכונה )על התלמיד לציין שלושה — 33% לכל אחד(: א.   .17

גודל הפרי  —   

צבע הפרי  —   

משקל הפרי  —   

מידת הרכות של הפרי  —   

יתרונות למיון פירות הפלפל באמצעות מכונה )על התלמיד לכתוב שניים — 35% לכל אחד(: ב.   

חיסכון בכוח אדם.  —   

קצב מהיר של המיון.  —   

מיון אחיד.  —   

חסרונות למיון פירות הפלפל באמצעות מכונה )על התלמיד לכתוב אחד — 30%(:   

פגיעה בפרי.  —   

המכונה מזהה פירות פגומים פחות טוב בהשוואה לאדם.  —   
השימוש במכונה יקר.  —   

בהשרת פרחים יהיו פחות חנטים ולעץ יהיו יותר משאבים לחנטה וכך יתקבלו פירות יותר גדולים )50%(. א.   .18

אפשר להשאיר על העץ את הפירות הטובים יותר )50%(.   

חומר מעודד נשירה גורם להזדקנות של רקמת החיבור של הפרח / הפרי לעץ ולניתוקה. ב.   

דוגמאות לעץ שהחקלאי אינו מעוניין בהשרת פירותיו )על התלמיד לתת דוגמה אחת(: אבוקדו, עצי הדר. ג.   

צמחי עציץ

)על התלמיד לקבוע לכל היגד אם הוא נכון או אינו נכון. אם ההיגד נכון עליו להסביר אותו. אם ההיגד אינו נכון, עליו לכתוב   .19
את ההיגד הנכון — 17% לכל היגד, עד למקסימום של 100%(: 

צמחי עציץ הגדלים בבית אינם זקוקים לאור – לא נכון. כל צמח זקוק לאור לפוטוסינתזה. א. 
בצמח הגדל בעציץ מטפלים אחרת מאשר בצמח הגדל בקרקע – נכון. השקיה ודישון בצמחי עציץ שונים מאשר  ב. 

בקרקע בגלל שבעציץ הגידול במצע מנותק.
צמחי עציץ מוגבלים בגודלם – נכון. גודל המכל מגביל את גודל בית השורשים ולכן את גודל הצמח. ג. 

לדישון צמחי עציץ הגדלים בבית משתמשים בדשן לשחרור אטי — נכון. כדי להמעיט בטיפול בעציץ )מרבית  ד. 
המגדלים אינם מומחים בגידול צמחים(. 

כל מצע גידול מתאים לגידול צמחי עציץ — לא נכון. המצע צריך להיות קל ומאוורר. ה. 
כל צמחי העציץ הם צמחים עונתיים, ויש להחליפם בחדשים כל שנה — לא נכון. צמחי עציץ רבים הם רב־שנתיים. ו. 

שיקולים לבחירת צמח עציץ שמתאים לגידול בבית )על התלמיד לציין שניים — 50% לכל אחד(: א.   .20

גודל העציץ.  —   
גודל הצמח.  —   

המחיר.  —   
עמידות במחלות.  —   

כמות/סוג הטיפול הדרוש.  —   
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התנאים במקום שהעציץ יעמוד בו.  —   
צמח לא רעיל.  —   

צמח שלא מושך חרקים.  —   
סיבות לתמותת צמחי עציץ בבית )על התלמיד להסביר שתיים — 50% לכל אחת(: ב.   

השקיה ממושכת מדי במים – גורמת לריקבון של בית השורשים.  —   
חוסר השקייה — אינו מאפשר קיום הצמח.  —   

מחסור בחומרי הזנה / מינרלים — אינו מאפשר את קיום הצמח.  —   
עודף של חומרי הזנה — יצירת לחץ אוסמוטי בקרקע / שינו ה־pH במצע.  —   

מחסור באויר / עודף קרינה — פגיעה בפוטוסינתזה.  —   
לחות נמוכה באוויר — לא מתאימה לרוב צמחי הבית.  —   

שימוש בארוסולים — עלולים להיות רעילים לצמח.  —   

ייחור עלים הוא אמצעי לריבוי — משתמשים בעלים שלמים או בחלקי עלים שתוחבים למצע ומהם מתפתחים שורשים.   א.   .21
.)25%(  

שמות של צמחי עציץ שאפשר לרבות בייחורי עלים — על התלמיד לציין שלושה — 25% לכל אחד(:   
יהודי נודד, סיגל, ביגוניה.   

לקבל גם: פוטוס, סינגלניום.   
יתרונות של ייחורי עלים בהשוואה לייחורי ענף )על התלמיד להסביר שניים — 50% לכל אחד(: ב.   

קל לקבל את  הייחור כי לצמח יש יותר עלים מאשר ענפים.  —    
התפתחות ייחור ְמעלה היא מהירה יותר.  —   

העלה משמש מקור מזון לייחור.  —  

צמחים חד־שנתיים: א.   .22
לוע הארי הקטן, מנתור, טגטס, אמנון ותמר.

צמחים רב־שנתיים:

ביגוניה, ורד, גרניום, בוגנוויליה, ציפורן ננסית.

צמחים חד־שנתיים )על התלמיד לתאר את הצמח )45%(, לכתוב את המשפחה שלו )5%( ולציין שני תנאי גידול —  ב. 
25% לכל תנאי(:

לוע הארי הקטן: משפחת הלועניתיים. עשבוני, פורח באשכולות של פרחים דו־שפתניים גדולים וצבעוניים. גדל בחורף   
ועמיד לקור.

מנתור: משפחת המצליבים. עשבוני זקוף עלים מסורגים מכוסים שערות אפורות, פורח באשכולות צפופים. 
גדל בחורף, מעדיף קור ולחות. זקוק לאדמה דשנה.

טגטס: משפחת המורכבים. עשבוני, פורח בקרקפות מגוונות. העלים משוננים  ובעלי בלוטות של שמן אתרי הנותן ריח
חריף. אוהב חום והרבה אור. גדל בכל קרקע.

אמנון ותמר: משפחת הסגליים. עשבוני, גבעולים קצרים מאוד. בעל קנה שורש. עלים דמויי לב. פורח בחורף ובאביב.
גדל טוב בכל קרקע. השקיה תחתית. יש להימנע מהרטבת עלים. צורך הרבה מים.

צמחים רב־שנתיים )על התלמיד לתאר את הצמח )45%(, לכתוב את המשפחה שלו )5%( ולציין שני תנאי גידול —  ג. 
25% לכל תנאי(:

ביגוניה: משפחת בגוניים. שיח נמוך, עלים בעלי פטוטרת דמוית ביצה, פורח עד, פרחים חד־מיניים, חד־ביתי.  
טמפרטורה 27-16. לחות גבוהה. אור שמש מלא.
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יתרונות של גידול צמחים בבתי צמיחה )על התלמיד לציין שלושה — 33% לכל אחד(: א.   .23 
שליטה בתנאי האקלים.  —  

הגנה מפגעי מזג האוויר כגון רוחות, ברד, קרה.  —
יצירת תנאים מתאימים לתכונות של כל צמח, לקבלת יבול מרבי.  —

גידול צמחים שלא בעונה.  —
הגנה מפני מזיקים ומחלות.  —   

שיקולים לבחירת כיסוי לבית צמיחה )על התלמיד לציין שלושה — 33% לכל אחד(: ב.   
חוזק הכיסוי  —   

מחיר  —   
קלות ההרכבה  —   

מידת העברת האור  —   

גננות נוי
סוגי חומרים המשמשים לדישון מדשאה )על התלמיד לציין שניים — 50% לכל אחד(: א.   .24

דישון בגבישי דשן חנקני / דשן נוזלי / בקומפוסט / בזבל אורגני /  גופרת אמון.   
אם כתב שמות מסחריים של חומרי דישון, לתת 50% לכל היותר.   

תרומות של הכיסוח למדשאה )על התלמיד לציין שתיים — 25% לכל אחת(:  )1( ב.   
חידוש הצמיחה.  —    

פגיעה בצמחי בר שאינם מתחדשים לאחר הכיסוח.  —    
שיפור החזות האסתטית של הדשא.  —    

מילוי קרחות במדשאה.  —    
החדרת אור לבסיס הדשא.  —    

מדדים לקביעת תדירות הכיסוח )על התלמיד לציין שניים ולהסביר את החשיבות של כל אחד מהם: 10% לציון    )2(   
ו־15% להסבר(:    

הכיסוח נעשה על פי קצב הגידול של הדשא.  —   
על פי עונות השנה.  —    

על פי סוג הדשא.  —    
 

)על התלמיד לבחור בשני גורמים מהפתיח, ולכל אחד לכתוב כיצד הוא משפיע על תכנית הגן — 50% לכל אחד(: א.   .25
תקציב —  ישפיע על בחירת החומרים ועל בחירת סוגי הצמחים וגידולים.  —   

אמצעים הנדרשים לתחזוקת הגן – ישפיע על בחירת הצמחים / שיעור האזורים ללא צמחים.  —   
האקלים — שילוב של שוברי רוחות. מתקני הצללה. היקף מערכת ההשקיה.  —   

צריכת המים — סוג הצנרת ומערכת ההשקיה. בחירת הצמחים / חסכוניים / דורשים כמות רבה של מים(.  —   
תשתיות — גידור / שבילים / הקטנת שיפועי הקרקע / תוספת קרקע.  —   

דוגמאות לשימוש הצמחים בגן בנוסף לנוי )על התלמיד לציין שלוש — 33% לכל אחת(: ב. 
סימון כניסה לחצר או לבית.  —  

גדר חיה.  —  
כיסוי מבנים.  —  

סימון שבילי הליכה.  —  
כיסוי פרגולה / סוכה  —  

יצירת פינת צל.  —  
דשא כמשטח למשחקים ולישיבה.  —  

ספיגת אבק.  —  
בלימת רעשים.  —  

יצירת אוויר נקי יותר.  —  
הערה: כל תשובה נכונה תתקבל.  
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)על התלמיד לכתוב לכל בעיה את הגורמים וטיפול מתאים לפתרון הבעיה )12.5% לגורמים ו־12.5% לטיפול(:  .26

הטיפול המתאים לפתרון הבעיהגורמים אפשריים ליצירת הבעיההבעיה

במהלך הכנת הקרקע התברר שהמים 
אינם חודרים לקרקע והם נשארים 

על פני הקרקע או זורמים למקומות 
אחרים

קרקע חרסיתית, מהודקת ואטומה.
שיפוע גדול של הקרקע.

שכבת נזז.

תוספת חומרים אורגניים כמו    —
קומפוסט.  

פתיחת הקרקע באמצעות כלי    —
עבודה.  

הקטנת השיפוע על ידי בניית    —
טרסות ועיבוד מתאים.  

שיפר הניקוז על ידי הטמנת    —
צינורות ניקוז בתוך האדמה.  

 הקרקע בסיסית — pH גבוה, 
ויש כוונה לגדל צמחים הדורשים 

קרקע חומצית לגידולם.

תוספת של חומרים אורגניים  אחוז גבוה של גיר בקרקע.  —
כמו זבל אורגני וקומפוסט    

לקרקע.  

בזמן הכנת הקרקע התברר שבקרקע  
יש הרבה עשבי בר

לא הקפידו על הדברת עשבי בר 
בעבר.

לא הקפידו על מחזור זרעים.
השתמשו בזבל אורגני נגוע בזרעי 

עשבי בר.

חיטוי סולרי של הקרקע.  —
השקיית הקרקע כדי להנביט    —

את עשבי הבר וטיפול בהם בכלי    
עיבוד.  

שימוש בחומרים מונעי נביטה.  —

צבע העלים הופך מירוק לירוק חיוור 
או לצהוב

ניקוז לקוי / מחסור במים.
מחסור במינרלים מסוימים.

גורמי מחלות. 
פסולת בנייה מתחת לשכבת הקרקע.

הקפדה על משטר השקיה נכון    —
בהתאם לסוגי הצמחים.  

דישון בדשנים המכילים מגוון    —
מינרלים.  

שימוש בזבל אורגני ואיכותי.  —

השפעות של חיפוי הקרקע על הקרקע ו / או על הצמחים )על התלמיד לכתוב שלוש — 33% לכל אחת(: א.    .27

מצמצם את כמות המים המתאדה מפני הקרקע.  —   

מצמצם את הפרשי הטמפרטורה בקרקע בין יום ללילה.  —   

מצמצם את הסכנה של סחף הקרקע.  —   

מונע יצירת קרום על פני הקרקע שאטום לחילופי גזים ולקליטת מים.  —   

מונע הצצה של עשבי בר.  —   

מונע בליה של החומר האורגני בקרקע.  —   

הבדלים בין חיפוי אורגני לחיפוי אנאורגני )על התלמיד להסביר אחד — 40%(:  )1( ב.   

צורת ההנחה — חיפוי אורגני מניחים ישירות על הקרקע. בחיפוי אנאורגני פורסים יריעת פלריג בין    —  

הקרקע ובין החיפוי.  

הימצאות חומרי הזנה — בחיפוי אורגני יש חומרי הזנה. בחיפוי אנאורגני  אין חומרי הזנה.  —  

שמות של חומרים אורגניים היכולים לשמש לחיפוי קרקע )על התלמיד לציין שלושה — 10% לכל אחד(:  )2(

עלי שלכת, רסק של גזם, קליפות עצים, קש, קליפות אגוזים, כסחת דשא.  

שמות של חומרים אנאורגניים היכולים לשמש לחיפוי קרקע )על התלמיד לציין שלושה — 10% לכל אחד(:  

חלוקי נחל, טוף, חצץ, שברי רעפים, צדפים, יריעות סינטטיות.  
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גובה הצמחשם הצמח
)ס"מ(

חד־שנתי / צבעי פריחה
רב־שנתי

צמח כיסוי /
מטפס

עונת גידול עיקרית

צהוב, כחול, לבן,15-10אמנון ותמר
סגול

לא משתרע, חד־שנתי
נראה היטב 

בקבוצה

חורף

כתום, ורוד, לבן 20-15אוזן הדב
ועוד

פורח כל השנה פרט משתרערב־שנתי
לחורף הקר

אשולציה 
קליפורנית

חורףזקוףחד־שנתיורוד, אדוםעד 50

כל השנה ובעיקר משתרערב־שנתיורוד, לבן, כתום20-15נציץ ורוד
בקיץ

פורחת כל השנה פרט משתרערב־שנתיכחול, תכלת60-20וינקה הדורה
לחורף, סובלת בחורף

בעיקר בחורף משתרעחד־שנתיצהוב, כתום, חום15-10כובע נזיר גדול
ובמקומות מוצלים 

וקרירים גם בקיץ

צהוב, כתום, 150-100חמנית מצויה
חום, ארגמן

בקיץגדל לגובהחד־שנתי

מטפס לגובה טופח ריחני
200

בעיקר בחורף. אוהב מטפסחד־שנתיכל צבעי הקשת
שמש מלאה, לא סובל 

בחורף קר.


