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 איורים, טבלאות וגרפים:

 

: מערך ניסוי בחינת השפעת מיקוריזה על התפתחות שתילי אבוקדו בתנאי מליחות 1איור מס' 

 שונים בקרקע

 זמן לאורך ממוצע קור אורך על ההשקיה במי מלח ריכוז השפעת של ממוצע: 1' מס טבלה

 . הניסוי מתחילת

 . 1: סטיית תקן של הנתונים מהטבלה מס' 2טבלה מס' 

: ממוצע של השפעת ריכוז מלח במי ההשקיה על מספר נבגים לאורך זמן מתחילת 3טבלה מס' 

 הניסוי.

 .3: סטיית תקן של הנתונים מטבלה מס' 4טבלה מס' 

מספר שלחופיות לאורך זמן : ממוצע של השפעת ריכוז מלח במי ההשקיה על  5טבלה מס' 

 מתחילת הניסוי.

 .5: סטיית תקן של הנתונים מטבלה מס' 6טבלה מס' 

: ממוצע של השפעת ריכוז מלח במי ההשקיה וסימביוזה עם מיקוריזה על מספר 7טבלה מס' 

 עלים של עץ אבוקדו  לאורך זמן מתחילת הניסוי.

 .7טיית תקן של הנתונים מטבלה מס' : ס8טבלה מס' 
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: ממוצע של השפעת ריכוז מלח במי ההשקיה וסימביוזה עם מיקוריזה על עובי 9לה מס' טב

  .אבוקדו  לאורך זמן מתחילת הניסויגזע של עץ 

 .9טיית תקן של הנתונים מטבלה מס' : ס10טבלה מס' 

: השתנות אורך קור ממוצע בהתאמה לריכוז מלח במי ההשקיה לאורך זמן 1רף מספר ג

 מתחילת הניסוי.

: השתנות במספר נבגים בהתאמה לריכוז מלח במי ההשקיה והזמן מתחילת 2רף מספר ג

 הניסוי.

: השתנות במספר שלחופיות בהתאמה לריכוז מלח במי ההשקיה והזמן מתחילת 3גרף מספר 

 הניסוי.

ץ אבוקדו בהתאמה לריכוז מלח במי ההשקיה, ע: השתנות במספר עלים של 4גרף מספר 

 קוריזה בתוך הקרקע למספר שבועות מתחילת הניסוי.  המצאות של פטריית מי
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 תקציר:

יה ולחקלאות. לכן, הוקמו בישראל יבישראל מיעוט מקורות מים טבעיים, וחסרים מים לשת

מתקנים לטיהור מים, והשבתם לחקלאות. המים מהבתים, ממפעלים, בתי ספר וכו' 

ומזרימים אותם אל השדות והמטעים, גם  מוזרמים למתקן הניקוי, שם מנקים את המים

 למטעי האבוקדו.

נוצר במתקנים מנקים את החומר האורגני )"הלכלוך"( מהמים, אך לא מוציאים את המלח. 

מצב, שבו מטעי האבוקדו מושקים במים שיש בהם יחסית הרבה מלח. האבוקדו רגיש 

ולה עם "אבוקדו למלח, ולכן נוצרת בעיה לעצי האבוקדו במטעים. כחלק משיתוף פע

גרנות", עלה הצורך לחפש דרכים לעזור לעצים לגדול בתנאים שבהם יש יחסית הרבה 

מלח במים. מחקרים הראו, שיתכן שפטריית המיקוריזה יכולה לסייע לעצי האבוקדו לגדול 

גם בתנאים של השקיה במים מליחים. חסר מידע, בנוגע להשפעת המים המליחים עצמם, 

 יזה והתפתחותה בקרקע.על פטריית המיקור

שקיה במים מליחים בריכוזים שונים על מופע והרכב השפעת ההאת  תיבחנ במחקר זה

בחממה. בנוסף,  גידול שתילי אבוקדוב ,פטריית המיקוריזהשל )כמות נבגים, אורך קורים( 

 התייחסתי במסגרת העבודה, גם להתפתחות השתילים עצמם.

 את הממצאים הבאים: המחקר הראה

הזמן משפיע באופן חיובי על אורך קור ממוצע, מספר נבגים וכמות שלחופיות של . 1

 המיקוריזה. עם הזמן המדדים הנ"ל עולים.

, מספר נבגים, כמות אורך קור ממוצע –מלח במי ההשקיה נמוך יותר הכאשר ריכוז . 2

כאשר . זאת אומרת שהתפתחות של פטריית מיקוריזה טובה יותר יותר יםגדול שלחופיות

 ריכוז מלח במי ההשקיה נמוך יותר.

. ריכוז מלח במי ההשקיה וסימביוזה עם מיקוריזה לא משפיעים על התפתחות של עץ 3

 אבוקדו אטינגר באופן ניכר, מבחינת מספר העלים ועובי הגזע. 

מ"ג  300 –ל  0במחקר המשך, אני ממליצה לבצע ניסוי הכולל טיפולים בריכוז מלח בין 

מ"ג מזיק לפטריה ולעץ בצורה  600ון שבניסוי הזה הראינו שטיפול של לליטר, מכיו

 משמעותית. 

 

 

 

 



 

5 

 :וסקירת ספרות מבוא .1

  מטרות העבודה: 

לבחון את השפעת פטריית המיקורזיה ארץ ישראלית על התפתחות שתילי אבוקדו 

המושקים במים מליחים והשפעת ריכוז מליחים במי ההשקיה על התפתחות של פטריית 

 מיקוריזה לאורך זמן של הניסוי.  

 

 :עץ האבוקדו

שמוצאו בהרים ובאזורי השפלה של אמריקה  ,הוא עץ סובטרופי ירוק (1 )תמונה מס' האבוקדו

כאשר קיימים הבדלים בין זני האבוקדו השונים בגודל  ,המרכזית. עץ האבוקדו צומח לגובה רב יחסית

 .1העץ כמו גם בצורת הפרי, גודלו, טעמו ותחומים נוספים

עצי אבוקדו  בעולם נודעו כמות הפרי על העץ רבה וניתן להבחין בו בקלות על פי הקליפה המחוספסת.

מטר. זני האבוקדו הקיימים בארץ מתפתחים לגבהים  5מטר והיקף גזע של  30אשר הגיעו לגבהים של 

 25עלי עץ האבוקדו בעלי צבע ירוק כהה, גודלם נע מסנטימטרים ספורים ועד  צנועים בהרבה.

חדש בעלווה סנטימטרים, בהתאם לזן ואזור הגידול. עץ אבוקדו משיר את עליו מידי שנה ומתכסה מ

 אך עדיין תדיר ירוק. מבנה העלים יכול להיות עגול או צר ומוארך.

חשב לאחד הפירות שנה יבול מלא ושנה יבול חסר. האבוקדו נ –אבוקדו מניב פרי לסירוגין העץ 

-ו Bרכיבי תזונה חיוניים כולל סיבים תזונתיים, אשלגן, ויטמינים  20-האבוקדו מכיל כהבריאים ביותר. 

E כאשר אוכלים מזון בצרוף אבוקדו הוא מאפשר לגוף לספוג ביעילות רכיבים מסיסים צה פוליתוחומ .

 .  A)קרוטן )נגזרות של ויטמין-בשומן המצויים במזון כמו אלפא ובטא

בעשור האחרון גדל הביקוש לאבוקדו, הצריכה לנפש בעולם גדלה וגם המחירים עלו. במקביל גדל גם 

. הצריכה לנפש  5 %-הייצור בעולם גדלו באופן עקבי בקצב שנתי של כ ההיצע. שטח המטעים וכמות

ק"ג לנפש  8.0באירופה, שוק היעד של ישראל, הכפילה את עצמה בעשר השנים האחרונות והגיעה ל 

 (.1לשנה )

                                                           
 http://www.avocado.com.משתלה  מתוך אוחזר. האבוקדו עץ. ויניק משתלת 1

 

http://www.avocado.com/
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 (.  מקור: אתר "אגרונט" אבוקדו: 1' תמונה מס)

 

 :אבוקדו בישראל

אלף טון בשנה. אזורי הגידול הבולטים  100 -מהם מייצרים כדונם מטעים מניבים,  64,000 -בישראל כ

מיועדת לשוק מקומי.  45% ,מהייצור מיועד ליצוא והיתר 55% -הם במרכז הארץ ובגליל המערבי. כ

בעשור האחרון, הכמות לשוק המקומי יציבה עם עליה מתונה והכמות המיועדת ליצוא כמעט והכפילה 

אחוז  15 -)צרפת, אנגליה, גרמניה ועוד( וכ ינות מערב אירופהאת עצמה. מרבית היצוא מופנה למד

מופנה לרוסיה. בעשור האחרון, ניכרת עלייה בשטחי מטעי האבוקדו בישראל. קצב הנטיעות החדשות 

 2. דונם בשנה    4000 – 3000ומד על,ע

 

 :אטינגר מזן אבוקדו

צבעו החיצוני ירוק מבריק. צורתו הזן המקדים להבשיל מבין זני האבוקדו בארץ. -אבוקדו אטינגר 

אגסית. הפרי מגיע לבשלות החל מחודש ספטמבר והפרי נשמר על העץ לכל המאוחר עד מחצית 

מטרים. לא תמיד ניתן לקטוף את הפרי  10-אבוקדו אטינגר הנו עץ זקוף המגיע עד גובה של כ דצמבר.

 . בגבהים אלו 

 

                                                           
 (. אבוקדו שיווק ותמחיר. אוחזר מתוך2015רוזנטל,ג., הוכברג,י., צבן,ש. )2 

http://shaham.moag.gov.il/professionalinformation/documents/avocado_marketing_and_pricing_rev
iew_2015.pdf 
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 :בעיית המים בישראל

מדבר. כמות הגשמים היורדת מדי חורף אינה גדולה, מקורות המים אינם ישראל היא מדינה שרובה 

)עוד לפני הקמפיין "ישראל מתייבשת" אפשר מיום הקמת המדינה רבים והדרישה לחסוך במים קיימת 

 להיזכר ב"חבל על כל טיפה" ו"בינתיים סוגרים את המים"(.

שאיבת מי תהום ומעיינות, מים עיליים )אגמים ונהרות(,  :עיקרייםמים בישראל קיימים ארבעה מקורות 

מיליארד קוב מים בשנה. מי התהום כוללים  1.8-2.1מי שיטפונות ומים טכנולוגיים, המספקים כמות של 

תנינים( ואקוויפר חרמון. אקוויפרים -שלושה אקוויפרים עיקריים: אקוויפר החוף, אקוויפר ההר )ירקון

קעיים של מי גשמים המחלחלים לאדמה ונתקלים בשכבת סלע בלתי הם למעשה מאגרים תת קר

 מצריכת המים של המדינה מדי שנה.  50%חדירה. אקוויפר החוף ואקוויפר ההר מספקים 

מים שפירים הם שם כולל למים באיכות גבוהה, אשר ראויים לשתייה על ידי האדם ונקיים מרעלים. 

הרות או מי תהום, אשר עוברים תהליכי סינון וטיהור טרם במרבית המקרים, המדובר הוא במי אגמים, נ

 הגעתם לצרכן, כך שטעמם עשיר ואין שום סכנה בצריכתם.

יפר והפקה מחדש. המים המושבים הם באיכות ומים מושבים הם מי קולחים שעברו החדרה לאקו

  3.מותרים בשימוש חקלאי בלתי מוגבל גבוהה מאד ו

ו שפכים( שעברו סדרת טיפולים כגון סינון וטיפול ביולוגי שבו חיידקים קולחים הם תוצר של מי ביוב )א

מפרקים את הרכיבים האורגניים של השפכים ומחסלים את מחוללי המחלות המצויים בהם. בתום 

הטיפול עוברים הקולחים בדיקות איכות לוודא את התאמתם לשימוש המיועד. רוב הקולחים מוחדר 

כותם גבוהה, קרויים מים תהום ייעודיים. המים הנשאבים מהם, שאידרך שכבות קרקע למאגרי מי 

והם משמשים בדרך כלל לחקלאות. מדינת ישראל הייתה למובילה עולמית בשימוש חוזר מושבים, 

 4במים ויותר ממחצית מי ההשקיה במדינת ישראל הם מי קולחים או מים מושבים באיכויות שונות.

 

 

 

 

                                                           
מים, פורטל המים של ישראל. אוחזר מתוך 3

http://www.water.org.il/05/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-
%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/ 

משאב או מטרד?. סיינטיפיק אמריקן ישראל. אחוזר מתוך  –. מים מושבים 2014רגר,ב ומינגלגרין,א. 4

http://www.sciam.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%9D-
%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91-

%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%93/ 
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 השקיה במים מליחים:התמודדות צמחי אבוקדו עם 

משבר המים הפוקד את ישראל אינו פוסח על האבוקדו. באזורים בארץ שבהם מתבצעת השקיה במים 

שפירים קיים איום מתמיד על הגידול. בתחום המים המושבים קיים שוני רב בין המאגרים ואיכויות 

 3ם ואף לקרקע. המים. איכות ירודה של מי השקיה תביא בעקבותיה נזק לאיכויות הפרי, לעצי

ישראל היא מהמובילות בעולם בשימוש במים באיכות נמוכה לחקלאות, כאשר מרבית שטחי המטעים 

כיום מושקים במים מושבים או מים מליחים. חשיפה ארוכת טווח של גדולי מטע למליחות גורמת 

קה אביוטית לפגיעה רבה בפוריות העצים, במשך חיי המטעים ובכלכליות הענף. מליחות היא גורם ע

 8לפי סקר של ארגון המזון של האו"ם,  .משמעותי האחראי לירידת יבולים באזורים רבים בעולם

מיליארד דונם צפויים להיות מושפעים ממליחות בעתיד הקרוב, מה שעושה אותו לגורם מגביל 

ם ואזורי בעיות המליחות מאפיינות אזורים מדבריי ר באספקת מזון לאוכלוסיית העולם.משמעותי ביות

מהשטחים המושקים  20% ,סף מדבר בהם רמת הדיות עולה על רמת המשקעים וההשקיה. כיום

כלומר היקף הבעיה  ,מדי שנה ים להיקף זהמיליון דונם מתווספ 20 -בעולם, מושפעים מתנאי מליחות וכ

 הולך ועולה בקצב מהיר.

אבל גם יונים נוספים,   (NaCl)כלורם בקרקע ובמים, בעיקר נתרן מגוון רחב של מלחים מסיסים נמצאי

עשויים להימצא בכמות משמעותית  ( (HCO3פחמה   -אשלגן ודו  (SO4דוגמת סידן, מגנזיום, גופרית )

  המליחות משפיעה על הגידולים בשני אופנים: . ולתרום למליחות

 

אוסמוטי. ריכוז גבוה של מלחים המומסים בתמיסת הקרקע גורמים ללחץ  –בדרך אוסמוטית  .1

ההשפעה האוסמוטית מורגשת על ידי הצמח בדומה ליובש ומתבטאת בירידה בקליטת מים, סגירת 

 פיוניות ולהפחתה של קצבי גידול ושל יבולים.

 

לריכוזים גבוהים של יונים בתמיסת הקרקע יש השפעות רעילות ישירות שמתרחשות  -רעילות יונים  .2

 עצמו.לאחר קליטת יוני המלחים בתוך הצמח 

 

 5.למיני צמחים שונים, רמת עמידות שונה למליחות. אבוקדו הינו גידול הידוע ברגישותו הגבוהה למלח

המפתח למטע מוצלח ומניב טמון בראש ובראשונה בהשקיה נכונה. עץ האבוקדו דורש כמות מים גבוהה 

טימאליים ורגישים יחסית לעצי פרי אחרים, אולם במקביל, שורשי האבוקדו דורשים תנאי אוורור אופ

לעודפי מים. עובדה זו מחייבת פיתוח מערכת שורשים מסועפת בשכבת הקרקע העליונה והמאווררת 

                                                           
http://avocado.granot.co.il/wp-אבוקדו גרנות, התמודדות עם בעיית המליחות בעצי פרי, אוחזר מתוך  5

content/uploads/2015/07/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA-
%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%99-
%D7%A4%D7%A8%D7%99.pdf 
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ומערכת השקיה שתוכל לספק את דרישות המים של העץ. השקיית אבוקדו מתבצעת בפולסים 

 )מרווחים קטנים( בטפטוף שיבטיח הרטבה של שכבת הקרקע העליונה וימנע הרטבה של השכבות

 העמוקות.

המעבר לשימוש במים מושבים מחייב מעקב שוטף אחרי הרכב המים. המעקב מתבצע על ידי בדיקות 

מעבדה אחת לשבוע )עד אחת לחודש(, ובדיקות על ידי סנסורים המעבירים באופן שוטף מידע על 

גר לגבי .רגישותו של עץ האבוקדו למליחות מהווה את6איכות המים ומאפשרים איתור בעיות בזמן אמת

שנים בגליל המערבי,  11תגובתו להשקיה בקולחים. בניסוי השקיית אבוקדו בקולחים, שנערך במשך 

נמצא עיכוב בגידול העץ בזנים "אטינגר" ו"האס". כמו כן נצפו צריבות עלים רבות יותר וכן כלורוזה 

מספר הפירות  והתייבשות ענפים בעצים המושקים בקולחים. בשני הזנים נמצאה השפעה מובהקת על

 7.בהאס  %42ומת פחיתה ביבול של ביבול לע %25הממוצע לעץ. באטינגר נמצאה פחיתה של 

 

 :פטריית מיקוריזה

טריות קרקע אשר נפוצות באדמה באופן טבעי. פטריית הינן פ (2 )תמונה מס' פטריות מיקוריזה

פעולה(. בעוד הצמח מעניק המיקוריזה מאכלסת שורשים של צמחים וחיה עמם בסימביוזה )שיתוף 

אורגניים והופכת אותם זמינים לצמח. -פחמן, מפרקת הפטרייה בקרקע חומרים אנ תרכובות לפטרייה

הפטרייה עוזרת לצמח להתקיים בתנאים בהם כמות המים והדשן לא מספיקות, על ידי החשת הולכת 

בכמות היבול )מה שיכול המים בצמח, בעזרת הקטנת צריכת המים שלו עד כדי שליש, מבלי לפגוע 

לגרום לחסכון משמעותי במים בחבל ארץ כמו הערבה, שרוב תוצרתו מופנית ליצוא ומקורות המים שלו 

מידלדלים( ועל ידי הגברת העמידות של הצמח בתנאי יובש ובקרקע מלוחה מאד. מחקרים שנערכו 

תחות הצמחים, לעמידותם בארצות שונות לרבות ישראל מצביעים על תרומת פטריית המיקוריזה להתפ

בתנאי עקה ולהקדמת הניבה בגידולים מגוונים. קורי פטריית המיקוריזה שנמצאים מחוץ לשורשי הצמח 

מהווים מערכת קליטה יעילה של מים ויסודות הזנה חיוניים מהקרקע )ובמיוחד זרחן( אותם הם 

, נוצר חיסכון בשימוש מעבירים לשורשי הצמח. כתוצאה מתרומה זו של פטריית המיקוריזה לצמח

עקב העיבוד האגרו מכאני, הטבעית בדשנים ובמים. באדמות חקלאיות נפגעת פטריית המיקוריזה 

לקרקעות חקלאיות לקבלת באופן מלאכותי חיטויי הקרקע, ההדברה והדישון, על כן נוצר צורך להוסיפה 

ים בשימוש בפטריות מיקוריזה תנאי גידול מיטביים. בשנים האחרונות נערכו בארץ ניסויי שדה מוצלח

בגידולים הבאים: כרמי גפן, שתילי זית, פרחים, צמחי אם של פלרגוניום, שתילי פלפל, טיפוח עצי נוי 

 8במרחב העירוני.

                                                           
ור האבוקדו הישראלי. אוחזר מתוך בר אילן, ר. סיפ 6

http://avocado.granot.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-
%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95-
%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99/ 

ת אבוקדו להשקיה בקןלחים (. תגוב2013להב,ע.,לוינגרס,ע.,רגב,י.,כהן,ה.,ישראלי,ט.,יחיאלי,נ.,...אבוהמס,י. ) 7

 .32-35בגליל המערבי. עלון הנוטע ס"ו, 
 .32-30כוח עולה בחקלאות. יבול שיא, ינואר,  –(. פטריות המיקוריזה 2009קולטאי,ח וקפולניק,י. ) 8
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 (. מקור: אתר "בידיים": פטריית מיקוריזה בקרקע של צמח2)תמונה מס' 

 

 

 המיקוריזה: סוגים שונים, מורפולוגיה וחלוקה סיסטמתית:

 מבחינה מבנית, קיימים שני סוגי מיקוריזה:

כאשר  תפטיר הפטרייה עוטף מבחוץ את שורשי הצמח שנמצאים קרוב לפני הקרקע אקטומיקוריזה:

עצמם. קורי  תאיים בקליפת השורש ללא חדירה לתוך בתאים-קורי הפטרייה חודרים לחללים הבין

אחידה בשכבות  צורה נרחבת ולאהפטרייה מתבססים על קצות שורשי הצמח השותף ומתפזרים ב

מודבקים בפטריות  העליונות של הקרקע בהן מרוכז חומר אורגני המועיל לצמח. כאשר שרשי הצמח

הפטרייה המיקוריטית, כאשר  האקטומיקוריטיות נוצרת הסתעפות רבה של השורשים הנגועים. קורי

ליליים. בצורה זו מתאפשרת למבנים ג הם חודרים לשטח תאי הצמח מבחוץ, משנים גם הם את צורתם

 9. העברת נוטריינטים למרחקים ארוכים יותר

השורש.  של (קורטקס) בצורה זו של מיקוריזה קורי הפטרייה חודרים לתוך תאי הליבה אנדומיקוריזה:

ורקמות  צמחים בעלי שורש, נוף) מהצמחים הווסקולריים %80-צורה זו שכיחה מאוד ומצויה בכ

השורש ויוצרים  המצויים בקרקע עוטפים את השורשים, חודרים לתאי הליבה של . קורי הפטרייה(הובלה

 VAMהמכונה האסוציאציה ידועה  בתוכם מבנים ייחודיים. מבין האסוציאציות האנדומיקוריטיות

                                                           
 .2002סופרנוב,  9
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(Vesicular Arbuscular Mycorrhiza)  אוAMF (Arbuscular Mycorrhizal Fungi, ) שבה עוסק

 תפטיר המיקוריזה ושורשי הצמח מורכב מיחסים הדוקים בו נוצרים מבנים הקשר בין המחקר הנוכחי.

 נבג פטרייתיים ייחודיים סביב ובתוך תאי הליבה בשורשי הצמחים. להלן תיאור המבנים העיקריים:

רב בקרקע זמן  גוף של הפטרייה הנוצר בסוף מחזור החיים אשר יכול להישאר - (3תמונה מס' )

לאורך זמן. נבגים אשר  דופן תא עבה ובלתי חדיר המאפשר את הישרדותםובתנאים קשים. לנבגים 

צמחים המובאים לאותו  נשארו בקרקע לאחר מות הצמח עליו נוצרו יכולים לנבוט מחדש על שורשי

קורי הפטרייה, רשת של קורים  - (4תמונה מס' ) תפטיר ידי בני אדם או בדרך טבעית.-איזור על

הקור מורכב מתאים מאורכים וגליליים, המחוברים זה לזה על מימד  המרכיבים את גוף הפטרייה.

מבנה מסועף ביותר. במקרים מסוימים הדופן שבין שני תאים שכנים קיימת . הרוחב שלהם והיוצרים

מבחינים בה יותר. התפטיר המצוי בקרקע דליל מרווח ומסועף ביותר כך שנוצרת רשת  ולפעמים לא

מסועף, כאשר הקורים נעים בין תאי  קרקע. התפטיר בתוך הצמח פחותפנים אדיר בתוך ה בעלת שטח

במיקוריזה  הם אף חודרים לתוכם. VAMובמקרה של המיקוריזה מסוג  (האפידרמיס והליבה) השורש

 קיימים שני מבנים נוספים הייחודיים לקבוצה זו: VAMמסוג 

Arbuscles  (מצצים )- גופי תפטיר דמויי עץ (עץ =Arburum ), חילוף החומרים בין  דרכם מתבצע

לתוך התא  (יד לתוך כפפה כמו כניסת)הפטרייה לתא השורש. מבנים מסועפים אלה יוצרים אינווגינציה 

יוצר מבנה המאפשר מגע  הנמצא בליבת השורש. מבנה זה אינו חודר את הממברנה של התא אלא

 10 .אלה בדרך כלל אינו ארוך בעל שטח אדיר בין תא הפטרייה לתא השורש. משך החיים של מבנים

 לגופים אלה מבנה עגול או סגלגל והם בעלי דופן עבה. גופים אלה - (3תמונה מס' ) שלחופיות

 11.מתפקדים או כאיברי אגירה או כאיברים שמהם מתפתחים נבגים

על  כאיברי אגירה, השלחופיות עשירות בחומרי תשמורת פחממניים או שומניים. השלחופיות נוצרות 

מגיע  גבי הקורים שבתוך השורש בשלב מאוחר יותר בהתפתחות הסימביוזה. גודלם של גופים אלה

 מיקרון. 100לסביבות 

להלן מוצגות  כאמור, המיקוריזה נוצרת בין שורשי צמחים עילאיים ובין פטריות קרקע ממחלקות שונות.

( (Zygomycetesפטריות  המחלקות העיקריות בממלכת הפטריות שנציגים שלהן מקיימים מיקוריזה:

פטריות  קורים ליניאריים ומסולסלים. פטריות אלה מתפשטות בקרקע בין שורשי הצמח השותף בצורת -

Basidiomycetes)) - עצים ובו הפטרייה  סוג אחד מקיים לרוב קשר עם מיני: לפטרייה זו יש שני סוגים

רשתיים. על פטריות אלה נמנית  קרומיםגורמת להיווצרות שורשים צדדיים קצרים ומנופחים המכוסים ב

האורנית המקיימת סימביוזה עם שורשי עצי האורן. הסוג השני מקיים קשר סימביוטי עם צמחים 

הסחלב, הן לצמחים הצעירים והן לבוגרים  סחלביים. בקשר זה המיקוריזה היא אובליגטורית עבור

 לצורך הישרדות וקיום.

                                                           
 .2003טייז וזייגר,  10
 .2006קפולניק וחובריו,  11
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 פטרייה זו לרוב מתקיימת על צמחים אוסטרליים בעלי שורשים  -  Ascomycetesפטריות        

החיצוניות של  דקיקים. בקשר הסימביוטי עם פטרייה זו נוצרים קורים מסולסלים על הדפנות הדקיקות

 9 .היונקות

הבונים את  קבוצה זו מתאפיינת בפטריות חסרות דפנות רוחב בין התאים -  Phycomycetesפטריות 

 -למשפחת ה שייכות VAM-נמנות על חברי מחלקה זו. פטריות ה VAM-הקור. פטריות ה

Endogonacae  :הכוללת ארבעה סוגיםAculospora, Gigaspora, Glomus ו-.Sclerocystis 

 

 

  . מקור : אתר "גפן"(יםגבונקורים, שלחופיות  :3 תמונה מס')
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 (. מקור: אתר "בידיים": תפטיר4)תמונה מס' 

 

 

 :המיקוריזה ליכולתו של הצמח להתמודד עם עקותתרומת 

אחת מההשפעות שיש למיקוריזה ואשר תועדה בעבודות רבות היא הגברת יכולתו של הצמח 

וכו'. בפרק  בנוטריינטיםמחסור  מחסור במים, להתמודד עם עקות אביוטיות כגון: מליחות הקרקע,

 .להתמודד עם אותן עקותזה תפורטנה ההשפעות שיש למיקוריזה על יכולתו של הצמח 

 

 :סימביוזה ושמה מיקוריזה

 (מוטואליזם) של יחסים הדדיים (קשר בין שני אורגניזמים) מיקוריזה בא לתאר סימביוזה המונח

סימביוזה הדדית  המתקיימת בין פטריות קרקע שונות ובין שורשי צמחים עילאיים ממשפחות רבות.

המיקוריזה . ממשפחות שונות אופיינית לפטריות קרקעוהיא  זו הינה בעלת טווח פונדקאים רחב

לקשר הסימביוטי בין האורגניזמים  בקירוב. משפחות 200-נמצאה ביותר מאלף צמחים פונדקאים מ
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נהנים מהקשר, סימביוזה הדדית למחצה  ישנם שלושה סוגים: סימביוזה הדדית שבה שני הצדדים

מכך וסימביוזה טפילית שבה רק צד אחד  עשבה רק צד אחד נהנה מהקשר אך הצד השני לא נפג

. הסימביוזה ההדדית בין (המאכסן)ממנו  בעוד הצד השני ניזוק (הטפיל)נהנה מהקשר הסימביוטי 

יוצרת מגע פיזי עם השותף ליחסים, והדדיות  אורגניזמים מתחלקת לשתי צורות: הדדיות ישירה אשר

הדדיות ישירה מתחלקת לעוד  ביניהם. פיזי עקיפה בה השותפים מפיקים תועלת הדדית לא מגע

מעורבות קבועה בין השותפים תוך שילוב  שתי צורות: הדדיות אובליגטורית שלרוב מבוססת על

השותפים אינו תמידי ולכל אחד מהם קיום  פיזיולוגי הדוק, והדדיות פקולטטיבית שבה הקשר בין

בזה וקיומם תלוי ביחסים הדדיים  תלויים זה פיזיולוגי עצמאי. בהדדיות האובליגטורית השותפים

חלקי ולא קבוע ואפשר למצוא בטבע את שני  אלו. בהדדיות הפקולטטיבית הקשר בין השותפים

בסימביוזה  לשותף אחד ולפעמים לא לאף אחד מהם. השותפים לחוד. קשר זה יכול להיות הכרחי רק

ונוטריינטים מהקרקע  יםבין הצמח לפטרייה המיקוריטית מסייעת הפטרייה לצמח בספיחת מינרל

למיקוריזה מצע לגידול  ראה להלן. מאידך, הצמח מספק -וכן מסייעת לו להתגבר על עקות שונות

המיקוריזה לצמח המאכסן. למרות  . בהמשך יפורטו התכונות אשר מקנה(נוטריינטים)וחומרי מזון 

משפחות המצליבים, ובצמחי יבשה מ שכיחותה של המיקוריזה, נדיר למצוא מיקוריזה בצמחי מים

טווח הפונדקאי מוגדר על ידי מספר מיני הצמחים שאיתו יכולה הפטרייה  הסלקיים והפרוטאיים.

ואם טפילה. שלא כמו פטריות פתוגניות  (יחסים הדדיים)אם מטואליסטית  לקיים סימביוזה,

פר המינים טווח הפונדקאים של פטריות המיקוריזה הרבה יותר רחב דהינו, מס ,(מחוללות מחלות)

מסוים של פטריית מיקוריזה להדביק הוא רב. העובדה שהפטרייה יכולה להדביק  שאותם יכול מין

מיני צמחים רבים מאפשרת לה להתפשט בקרקע ביתר קלות תוך שהיא "מדלגת" בין  שורשים של

 של הצמחים השונים. יחד עם זאת שפטריית המיקוריזה יכולה להדביק מספר צמחים, גם השורשים

יכול לאכסן מספר פטריות. מבחינה אקולוגית, לעובדה זו חשיבות רבה עבור הפטרייה באשר  הצמח

 מקלה על התפשטות הפטרייה בקרקע. לעובדה זו חשיבות אקולוגית רבה גם לצמח הפונדקאי היא

 אשר נהנה משטח גדול יותר של פטרייה המספקת לו נוטריינטים משטח הרבה יותר רחב וביעילות

 , glomus intraradisesכדוגמא, פטריית המיקוריזה מסוג.(Smith&Read, 2002)יותר גדולה

יצירתה של  הפטרייה איתה אנחנו עובדים בעבודה זו, מדביקה מספר לא קטן של צמחי חקלאות.

כשהקרקע פורייה  המיקוריזה מעוכבת מאד כאשר הקרקע יבשה מאוד, מלוחה מאוד או מוצפת. גם

מחסור בנוטריינטים ותזונתו  וריזה אינה מתבססת. בתנאים בהם הצמח אינו חווהבאופן קיצוני המיק

מאוזנת ומלאה, הוא אינו "מאותת" לפטריית המיקוריזה ובכך נמנעת האסוציאציה שבין הפטרייה 

 המיקוריזה נוצרת לעיתים רחוקות בשורשי צמחים שגדלים במערכת הידרופונית וגם בצמחי לצמח.

 12ירה. חקלאות שצמיחתם מה

 

 

 

                                                           
 .2001פרובולוצקי ופולק,  12
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 :שלבי יצירת הסימביוזה המוטואליסטית

השלב  -שלבים יצירת האסוציאציה המוטואליסטית שבין קורי הפטרייה לשורשי הצמח מחולקת לשני

 הפרה סימביוטי והשלב הסימביוטי:

הצמח הפונדקאי. כתוצאה מהמגע  בשלב זה הפטרייה נדבקת לשורשי -סימביונטי-השלב הפרה .1

מפתחים מבנים ייחודיים הנחוצים ליצירת  ופני השורש, שני הצדדים הפטרייהשנוצר בין קורי 

אשר בהמשך יעבירו את הנוטריינטים מהקרקע אל  הפטרייה יוצרת מצצים -היחסים ההדדיים

 13.לתוך השורש הפטרייהעל חדירת  הצמח והצמח מפתח מבנים המקלים

לאפידרמיס השורש, תפטיר הפטרייה  לאחר השלב הראשון בו הפטרייה נצמדה -השלב הסימביוטי .2

תוך שהוא יוצר את המבנים ( קורטקס)לליבת השורש  חודר את השכבה החיצונית של השורש ונכנס

דרך המבנים הייחודיים האלו מתבצעת העברה דו  . VAMבפטריות  arbuscules -הייחודיים ה

 פטרייה לשורש. חשוב לצייןמהשורש לפטרייה ומינרלים מה (סוכרים)מוטמעים  -חומרים כיוונית של

ארבוסקולארית -לציטופלזמת התא כיוון שישנה ממברנה פרה arbuscules-שאין מגע ישיר בין ה

הגידול, גם של קורי הפטרייה  המפרידה בין השניים וחילוף החומרים נעשה דרך ממברנה זו. מעתה,

הפטרייה לשורש. העברת האותות שבין  וגם של תאי השורש, נעשה בתאום הדוק המבוסס על

הפועלת כנגד גורמי מחלה המנסים לתקוף אותו,  מחקרים הראו כי מערכת ההגנה של הצמח

פטריית המיקוריזה. מעריכים כי פטריית המיקוריזה מפרישה  מושבתת ברמה מסוימת בנוכחות

 14 .להשבתה חלקית של מערכות ההגנה של הצמח תרכובות שונות הגורמות

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 nic, 2009Koltai&Kapul 
14 Cinzberg et al, 1998 
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 ושיטות:חומרים .2

 

 מבנה הניסוי:

 

 שאלות המחקר:

 

מהי השפעת השקיה במים מליחים בריכוזים שונים על מופע והרכב )כמות נבגים, אורך קורים(  .1

 פטריית המיקוריזה במהלך הגידול עם שתילי אבוקדו?

 

מהי מידת ההשפעה של פטריית המיקוריזה על התפתחות שתילי אבוקדו מושקים במים  .2

 שונים?מליחים בריכוזים 

 

 השערות:

 לזמן תהיה השפעה חיובית על התפתחות המיקוריזה. כלומר, עם הזמן תתפתח הפטריה. .1

להשקיה בריכוז מלח גבוה תהיה השפעה שלילית על כמות הנבגים ואורך הקורים של פטריית  .2

המיקוריזה בקרקע. השערת המחקר התבססה על כך שהפטריה צומחת בדרך כלל באזורים 

מומחים בתחום, מחברת "אבוקדו גרנות" ועמירם בן  –בעלי מליחות נמוכה )מקורות מידע 

 צבי(

על התפתחות שתילי אבוקדו מושקים במים מליחים בצורה חיובית  תשפיע פטריית המיקוריזה .3

עוזרת לצמחים  בדרך כלל השערת המחקר התבססה על כך שהפטריה. בריכוזים שונים

 להתמודדת עם בעית מליחות במי ההשקיה .  

 

 המשתנים הבלתי תלויים בניסוי הם:

 

 רמת מליחות מי ההשקיה. .1

 ה.נוכחות פטריית המיקוריז .2

 

 

 המשתנים התלויים בניסוי:

 

 מופע והרכב פטריית המיקוריזה. –בשאלת החקר הראשונה 

 מידת התפתחות שתילי האבוקדו. –בשאלת החקר השנייה 
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 על פי המדדים הבאים: מידת התפתחות שתילי האבוקדו נבדקה

 

 התרחבות קוטר העץ .1

 מספר עלים  .2

 

 נבדק על פי המדדים הבאים:המשתנה התלוי הרכב ומופע פטריית המיקוריזה 

 

 אורך קור ממוצע .1

 מספר נבגים .2

 מספר שלחופיות .3

 

 

 הרכב ומופע פטריית המיקוריזה:, אופן בדיקת המשתנה התלוי

 

הרכב פטריית המיקוריזה, שכוללו המשתנה התלוי  של בזמן הניסוי התקיימו כמה בדיקות

בדיקת אורך קור ממוצע, רוחב קור ממוצע, מספר נבגים, מספר שלחופיות. כדי לקבל כל 

 צביעת שורשים לבדיקת נוכחות פטריית המיקוריזה: עשיתיהתוצאות האלו 

 

 דיגום :     

 דגימת שורש נלקחה מהחלק הלבן של השורש. .1

 הדגימה נשטפה במים והוכנסה למבחנה )מסומנת(. ,לאחר ההוצאה מהאדמה

 שעות במקרר (. 24את השורשים דגמנו בסמוך לבדיקה ככל הניתן ) עד 

  

 C° 80לאמבט מים בטמפ' של  KOH 10%.  דגימות שורשים טריות הוכנסו לתמיסת 2   

 למשך שעות.

   

 והוספתי KOH -את תמיסה ההוצאתי  את המבחנות מהחימום,הוצאתי  .לאחר ההשריה3 

 .דקות 10למשך  HCL (Hydrochloric acid) 2%תמיסת 

 

    

 G, 20%תמיסת צבע המכילה והוספתי  HCL -ה תאת תמיס הוצאתי .4   

 

 .מים מזוקקים  פתיהוסוהצבע  תאת תמיס תי.הוצא5               
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 נעשתה(. אנליזה  5תמונות מכל דוגמא ) תמונה מס'  3-5.בדיקה במיקרוסקופ וצילום 6    

 . ImageJבתוכנת 

את הנבגים, שלחופיות ואורך הקורים ספרתי על גבי תמונות שצילמתי במיקרוסקופ )המחשה 

 (3-4 תמונות –10לתמונות מצילום במיקרוסקופ מוצגות בעמוד 

 

 התלוי התפתחות שתילי האבוקדו: אופן בדיקת המשתנה       

 

 עובי הגזע .1

 מספר עלים .2

 

 

 שתילי האבוקדו  תהתפתחו :בדיקת המשתנה התלוי

 

ללה בדיקת , שכהתפתחות שתילי האבוקדו -לוי פעם בשבוע התקיימה בדיקת המשתנה הת

 . מספר העליםועובי הגזע 

ביצענו באופן ידני,  את ספירת העלים. , פעם בשבועידהדאת עובי הגזע בדקנו בעזרת סרט מ

 פעם בחודש.

 

 בכל טיפול היו חמישה עצי אבוקדו. כלומר, חמש חזרות. – חזרות

 

. בלי מיקוריזהבקרקע עצים  –ראשונה . קבוצה הקבוצות בקר שתיבעבודה שלנו היו   : בקרות

קבוצה זו הוותה בקרה / השוואה לעומת קבוצת השתילים שנשתלו בקרקע עם מיקוריזה. 

קבוצה זו הוותה בקרה עבור קבוצות העצים  .עצים שהשקו אותם במים שפירים - ייהקבוצה שנ

 מ"ג לליטר. 600מ"ג לליטר /  300 –שהושקו במים המליחים 

 

פרט לנוכחות פטריית המיקוריזה וריכוזי המלח במי ההשקיה, כל הגורמים  – גורמים קבועים

והתנאים השונים בניסוי נשארו קבועים. לדוגמה: סוג העצים אבוקדו אטינגר, סוג הקרקע, 

 .שקיה ותנאי הסביבה השוניםההכמות של מי 

 

עצים ללא מיקוריזה  5 עצי אבוקדו. 5טיפולים בכל טיפול   6בניסוי יצרנו אופן העמדת הניסוי: 

עצים עם  5-עצים ללא מיקוריזה ו 5עצים עם מיקוריזה קבלו השקיה במים שפירים, עוד  5-ו

 5-עצים ללא מיקוריזה ו 5מ"ג כלור לליטר, עוד  300מיקוריזה קבלו השקיה במים מליחים 

 מ"ג כלור לליטר. 600עצים עם מיקוריזה קבלו השקיה במים מליחים 

    

 

 1דרגה 
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 הניסוי:תיאור .3

 צב על פי התרשים הבא:הוהניסוי 

 

 אתינגר. שתילי אבוקדו מסוג 30 בניסוי הצבנו

 שתילים: 5שלושה טיפולי מלח, ושני טיפולי מיקוריזה. בכל קבוצה  -השתילים חולקו לשש קבוצות 

 

 .השקיה במים שפורים :1טיפול מלח 

 מ"ג לליטר. 300השקיה במים עם ריכוז מליחים : 2טיפול מלח 

 מ"ג לליטר. 600השקיה במים עם ריכוז מליחים :3טיפול מלח 

 

 ללא תוספת מיקוריזה בקרקע. טיפול מיקוריזה ראשון:

 בתוספת מיקוריזה בקרקע. טיפול מיקוריזה שני:

 

גדלו  25-30, 15-10, 6-10גדלו ללא תוספת מיקוריזה, עצים מספר  20-25, 10-15, 1-5עצים מספר 

 עם תוספת מיקוריזה.

 

דיגום של מי הנזק ומי מיכל ההזנה ובדיקת רמת  -מהלך הניסוי התבצע ניתור רציף של מי ההשקיה ב

במי  מוליכות )מליחות( בנקז ותמיסת הטפטוף. ההשקיה התבצעה פעמיים ביום עד נגר. הקפדנו על כך
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אזי הנגר צריך להיות   EC=1.0mSמעל מי ההשקיה. כלומר אם מי ההשקיה הם  0.5הנקז לא יעלו ב 

 ECציוד נדרש: מד   *EC= 1.5msמקסימום 

 לקחו המדידות הבאות:נבסוף הניסוי 

  –אחוז חומר יבש בחלקי הצמח השונים 

 ימים. 3מעלות במשך  60שקילת ביומסה רטובה, שטיפה במים, ייבוש ב  -א.ביומסת שורשים

 *  )יבשה ביומסה(/)רטובה יבשה(100חישוב אחוז החומר היבש יתבצע על פי הנוסחה הבאה: 

 ימים. 2כנ"ל, ייבוש במשך  -ב.ביומסת עלווה 

 כנ"ל, ייבוש במשך שבוע. -ג.ביומסת ענפים וגזע 

 ציוד נדרש: משקל, תנור ייבוש•  

הכנה של דוגמאות עלים  -בדיקת % כלור ונתרן בשורשים ובעלים -תכולת כלור ונתרן בעלים ובשורש 

 דוגמאות יועברו למעבדת שירות שדהוטחונות, הושורש מיובשות 

 בחינת שטח העלים, במידה ונראה הבדל בעין בין הטיפולים השונים. –בדיקת שטח עלים 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

צילום בחממה אקולוגית "עין . תמונות מכל דוגמא 3-5: בדיקה במיקרוסקופ וצילום 5  תמונה מס')

 ( שמר".
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 :ודיון תוצאות .4

מתחילת  בחנו את השפעת ריכוז מלח במי שקיה על גדילת פטריית מיקוריזה לאורך זמן בעבודה זו

מ"ג כלור  300מליחות  םמים שפירים, מים ע  -נבחנה בשלושה משטרי השקיה  המערכת .הניסוי

 –במהלך הניסוי התקיימו שני בדיקות ) ראשונה מ"ג כלור לליטר.  600לליטר, מים עם מליחות 

(  ובכל אחת מכן בדקנו אורך קור ממוצע, כמות שלחופיות ומספר  18.10.17ושניה ב 14.02.17ב

 יזה.נבגים של מיקור

 

 ממוצע )ס"ם( קור אורך על ההשקיה במי מלח ריכוז השפעת של ממוצע: 1' מס טבלה 

 . הניסוי מתחילת זמן לאורך

 

 

 . 1טבלה מס' של הנתונים מה : סטיית תקן2 'טבלה מס

 

 

 

 

 

כמות המלח במי  

 ההשקיה

 (מ"ג/ליטר)

ממוצע )ס"מ( אורך קור 

 14.02.17בתאריך 

ממוצע )ס"מ( אורך קור 

 18.10.17בתאריך 

 1.5 0.9  0 1טיפול 

 1.4 0.7  300 2טיפול 

 1.1 0.6  600 3טיפול 

כמות המלח במי  

 (מ"ג/ליטר) ההשקיה

ממוצע )ס"מ( אורך קור 

 14.02.17בתאריך 

ממוצע )ס"מ( אורך קור 

 18.10.17בתאריך 

 1.5 0.94 0 1טיפול 

 1.43 0.78 300 2טיפול 

 1.14 0.66 600 3טיפול 
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ההשקיה לאורך זמן  ממוצע בהתאמה לריכוז מלח במי )ס"ם( אורך קור: השתנות 1גרף מספר 

 . מתחילת הניסוי

 

 

של פטריית המיקוריזה בקרקע, כפונקציה ור ממוצע באורך ק אר את ההשתנותמת 1 'גרף מס

כמות מלח  כיצדללמוד  ניתןמהגרף  .השקיה לאורך זמן מתחילת הניסויהמלח במי הריכוז של 

של פטריית  ממוצעהקור האורך זמן מתחילת הניסוי משפיעים על השקיה ואורך ההבמי 

אורך קור  –ריכוז מלח במי ההשקיה נמוך יותר שכאשר  ניתן לראותלכאורה  .בקרקע מיקוריזה

הבין שיתכן והבדלים אלו לא אך כאשר בוחנים את סטיות התקן, ניתן ל ממוצע גדול יותר

.  18.10.17-ו 14.02.17ממוצע בתאריכים קור  אורךאת ההבדל בין  מציג. הגרף משמעותיים

הראשונה, הזמן השפיע . לגבי ההשערה ת המחקרומחזקים את השערלכאורה אלו ממצאים 

קיימת השפעה שלילית  ,הבאופן חיובי על התפתחות המיקוריזה בקרקע. לגבי ההשערה השני

אך יש להתייחס למסקנות   של ריכוז המלח במים על התפתחות פטריית המיקוריזה בקרקע.

 אלו בזהירות עקב סטיות התקן הגדולות. 
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השתנות באורך קור ממוצע בהתאמה לריכוז מלח במי שקיה  
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אורך קור ממוצע בתאריך 
14.02.17

אורך קור ממוצע בתאריך 
18.10.17
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לאורך זמן מתחילת  מספר נבגים: ממוצע של השפעת ריכוז מלח במי ההשקיה על 3 טבלה מס'

 .הניסוי

 

 

 .3טבלה מס' הנתונים מ: סטיית תקן של 4 טבלה מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמות המלח במי  

 ההשקיה

 (מ"ג/ליטר)

בתאריך מספר נבגים 

14.02.17 

בתאריך מספר נבגים 

18.10.17 

 4.3 2.3  0 1טיפול 

 4.1 2.1  300 2טיפול 

 3.9 1.8 600 3טיפול 

כמות המלח במי  

 (מ"ג/ליטר) ההשקיה

בתאריך מספר נבגים 

14.02.17 

בתאריך מספר נבגים 

18.10.17 

 4.45 2.37 0 1טיפול 

 4.13 2.17 300 2טיפול 

 3.96 1.99 600 3טיפול 



 

24 

מתחילת : השתנות במספר נבגים בהתאמה לריכוז מלח במי ההשקיה והזמן 2גרף מספר 

 הניסוי.

 

 

כמות נבגים של פטריית המיקוריזה בקרקע, כפונקציה של ב מתאר את ההשתנות 2 'גרף מס

מהגרף ניתן ללמוד כיצד כמות מלח במי  השקיה לאורך זמן מתחילת הניסוי.המלח במי הריכוז 

של פטריית מיקוריזה בקרקע.  מספר נבגיםההשקיה ואורך הזמן מתחילת הניסוי משפיעים על 

ה יותר, אך סטיות נבגים גדולהכמות  –ניתן לראות שכאשר ריכוז מלח במי ההשקיה נמוך יותר 

הגרף מציג את ההבדל בין מספר נבגים  התקן מלמדות שייתכן שהבדלים אלו לא משמעותיים.

מחזקים קן, לכאורה, אם נתעלם מסטיות הת.  ממצאים אלו 18.10.17-ו 14.02.17בתאריכים 

את השערות המחקר. לגבי ההשערה הראשונה, הזמן השפיע באופן חיובי על התפתחות 

, קיימת השפעה שלילית של ריכוז המלח במים על ההמיקוריזה בקרקע. לגבי ההשערה השני

 התפתחות פטריית המיקוריזה בקרקע.  
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השתנות במספר נבגים בהתאמה לריכוז מלח במי שקיה והזמן  
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לאורך זמן  שלחופיות מספר: ממוצע של השפעת ריכוז מלח במי ההשקיה על  5 טבלה מס'

 מתחילת הניסוי.

 

 

 

 

 

 .5מס'  טבלה: סטיית תקן של הנתונים מ6 טבלה מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

כמות המלח במי  

 ההשקיה

 (מ"ג/ליטר)

בתאריך מספר שלחופיות 

14.02.17 

בתאריך  שלחופיות מספר 

18.10.17 

 6.5 4.2  0 1טיפול 

 4.2 2.9  300 2טיפול 

 2.9 4.2 600 3טיפול 

המלח במי כמות  

 (מ"ג/ליטר) ההשקיה

בתאריך מספר שלחופיות 

14.02.17 

בתאריך מספר שלחופיות 

18.10.17 

 7 3.61 0 1טיפול 

 4.49 3.08 300 2טיפול 

 3.11 4.49 600 3טיפול 



 

26 

: השתנות במספר שלחופיות בהתאמה לריכוז מלח במי ההשקיה והזמן מתחילת 3גרף מספר 

 הניסוי.

 

 

 

של פטריית המיקוריזה בקרקע, כפונקציה  שלחופיותמתאר את ההשתנות בכמות  3גרף מס' 

של ריכוז המלח במי ההשקיה לאורך זמן מתחילת הניסוי. מהגרף ניתן ללמוד כיצד כמות מלח 

של פטריית מיקוריזה שלחופיות במי ההשקיה ואורך הזמן מתחילת הניסוי משפיעים על מספר 

, גדול יותר שלחופיותכמות  –כוז מלח במי ההשקיה נמוך יותר בקרקע. ניתן לראות שכאשר רי

הגרף אך סטיות התקן הגדולות מעידות על כך שההבדל בין הטיפולים כנראה לא משמעותי. 

, אם נתעלם .  ממצאים אלו18.10.17-ו 14.02.17מציג את ההבדל בין מספר נבגים בתאריכים 

ההשערה הראשונה, הזמן השפיע באופן  מחזקים את השערות המחקר. לגבי מסטיות התקן,

, קיימת השפעה שלילית של החיובי על התפתחות המיקוריזה בקרקע. לגבי ההשערה השני

 ריכוז המלח במים על התפתחות פטריית המיקוריזה בקרקע.  
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הטבלאות והגרפים המוצגים בהמשך, מתייחסים למדידות של מדדים הקשורים לעצי האבוקדו. מדידות 

 ו חשובות למחקר שלי, כדי להבין כיצד המיקוריזה השפיעה על הצימוח בעצים. אל

של  מספר עלים על וסימביוזה עם מיקוריזה ,מלח במי ההשקיההריכוז במחקר, בדקנו כיצד משפיע 

 לאורך זמן מתחילת הניסוי.עץ אבוקדו 

מספר השפעת ריכוז מלח במי ההשקיה וסימביוזה עם מיקוריזה על  ממוצע של: 7 'טבלה מס

 :לאורך זמן מתחילת הניסוי של עץ אבוקדועלים 

 

 

 

 

 

 מספר העלים הממוצע
מספר העלים 

 הממוצע

מספר 

העלים 

 הממוצע

 

28/04/2017 07/03/17 31.1.17 
 

12 5 0 
מספר שבועות 

 מתחילת הניסוי

 הטיפול   

362.5 343.8 291 
בלי מ"ג מלח,  0

 מיקוריזה

396.4 344.4 295.6 
 מ"ג מלח, עם 0

 מיקוריזה

362 327.4 271.6 
מ"ג מלח   300

 בלי מיקוריזה

366 357.75 292 
 מ"ג מלח 300

 עם מיקוריזה

405.4 327.6 271.6 
מ"ג מלח  600

 בלי מיקוריזה

376.4 298.4 260.6 
מ"ג מלח  600

 עם מיקוריזה
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 :7: סטיית תקן של הנתונים מטבלה מס' 8טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –סטיית תקן ממוצעת 

 לקבוצה )מספר עלים(

 –סטיית תקן ממוצעת 

 לקבוצה )מספר עלים(

סטיית תקן 

 –ממוצעת 

לקבוצה 

)מספר 

 עלים(

 

28/04/2017 07/03/17 31.1.17  

מספר שבועות  0 5 12

 מתחילת הניסוי

 הטיפול   

מ"ג לליטר מלח,  0 1 1.18 1.245704467

 בלי מיקוריזה

, מ"ג לליטר מלח  0 1 1.16 1.341001353

 עם מיקוריזה

מ"ג לליטר  300 1 1.20544919 1.332842415

 בלי מיקוריזה ,מלח

מ"ג לליטר  300 1 1.225171233 1.253424658

 עם מיקוריזה ,מלח

מ"ג לליטר   600 1 1.206185567 1.49263623

 בלי מיקוריזה, מלח

מ"ג לליטר  600 1 1.145049885 1.444359171

 עם מיקוריזה, מלח
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ץ אבוקדו בהתאמה לריכוז מלח במי ההשקיה, ע: השתנות במספר עלים של 4גרף מספר 

 המצאות של פטריית מיקוריזה בתוך הקרקע למספר שבועות מתחילת הניסוי.  

 

 

, כפונקציה של ריכוז המלח במי עץ אבוקדושל  במספר עליםמתאר את ההשתנות  4גרף מס' 

, מתחילת הניסוי. מהגרף ניתן ללמוד כיצד כמות מלח במי ההשקיהלמספר שבועות ההשקיה 

.  עץ אבוקדושל  עליםואורך הזמן מתחילת הניסוי משפיעים על מספר  סימביוזה עם מיקוריזה

בקרקע מספר עם כל הריכוזים מלח במי ההשקיה, עם ובלי פטריית מיקוריזה ש ניתן לראות

כמו כן, סטיות התקן קטנות ומעידות על כך שההבדלים בין  .עלים של עץ אבוקדו עולה

מ"ג/ליטר מלח, בכל שאר הטיפולים  600הטיפולים השונים משמעותיים. פרט לטיפול עם 

 המיקוריזה תרמה להגדלת מספר העלים בעץ.
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מספר שבועות מתחילת הניסוי

השתנות במספר עלים בהתאמה לריכוז מלח  
המצאות של פטריית מיקוריזה , במי השקיה

בתוך הקרקע למספר שבועות מתחילת הניסוי

בלי מיקוריזה0 עם מיקוריזה0 בלי מיקוריזה300

עם מיקוריזה300 בלי מיקוריזה600 עם מיקוריזה600
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עובי  יוזה עם מיקוריזה על: ממוצע של השפעת ריכוז מלח במי ההשקיה וסימב9טבלה מס' 

 :אבוקדו  לאורך זמן מתחילת הניסוישל עץ  גזע

ממוצע של ריכוזי מלח במי השקיה ומיקוריזה : 1טבלה מס' 
 בשורשים על עובי הגזע 

 10דיגום  6דיגום  3דיגום  0דיגום   

  31.1.17 7.3.17 25.4.17 28.7.17 

 6.9 7.34 6.62 6.84 בלי מיקוריזה 0

 7.18 7.78 7.18 6.94 מיקוריזהעם  0

 6.5 7.714 6.82 6.8 בלי מיקוריזה 300

 6.94 7.28 6.88 6.76 עם מיקוריזה 300

 6.62 7.68 6.86 6.84 בלי מיקוריזה 600

 7.58 7.86 7.42 7.06 עם מיקוריזה 600

 

 

 :9: סטיית תקן של הנתונים מטבלה מס' 10טבלה מס' 

 10דיגום  6דיגום  3דיגום  0דיגום  

 28/07/17 25/04/17 07/03/17 31/01/17 תאריך: 

 0.04 0.21 0.16 0.32 בלי מיקוריזה 0

 0.88 0.74 0.56 0.51 עם מיקוריזה 0

 0.29 0.64 0.23 0.24 בלי מיקוריזה 300

 0.71 0.41 0.44 0.47 עם מיקוריזה 300

 0.40 0.49 0.42 0.42 בלי מיקוריזה 600

 0.66 0.59 0.54 0.48 עם מיקוריזה 600
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של אץ אבוקדו בהתאמה לריכוז מלח במי ההשקיה, המצאות  בעובי גזע: השתנות 5גרף מספר 

 של פטריית מיקוריזה בתוך הקרקע למספר שבועות מתחילת הניסוי.  

 

 

 בגרף ניתן לראות את הממצאים הבאים:

 בלי מיקוריזה ירד מהדיגום הראשון לשני, עלה בשלישי וירד ברביעי.  0עובי הגזע בטיפול 

 ריזה עלה מהדיגום הראשון עד לשלישי, וירד ברביעי.עם מיקו 0עובי הגזע בטיפול 

 בלי מיקוריזה עלה מהדיגום הראשון לשלישי, וירד ברביעי. 300עובי הגזע בטיפול 

 עם מיקוריזה עלה מהדיגום הראשון לשלישי, וירד קצת ברביעי. 300עובי הגזע בטיפול 

 שי, וירד חזק ברביעי.בלי מיקוריזה עלה מהדיגום הראשון לשלי 600עובי הגזע בטיפול 

 עם מיקוריזה עלה מהדיגום הראשון לשלישי, וירד קצת ברביעי. 600עובי הגזע בטיפול 

 

 עם מיקוריזה. 600בסה"כ הטיפול המוצלח ביותר מבחינת עובי גזע היה 
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4ממוצע עובי גזע בטיפולים השונים לאורך : 1גרף מספר 
דיגומים

בלי מיקוריזה0 עם מיקוריזה0 בלי מיקוריזה300

עם מיקוריזה300 בלי מיקוריזה600 עם מיקוריזה600
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עם  300בלי מיקוריזה,  0עם מיקוריזה,  0לאחר מכן, מבחינת מצב עובי גזע בסיום הניסוי, בסדר יורד: 

 בלי מיקוריזה 300בלי מיקוריזה,  600מיקוריזה, 

 

 

 צפייה בגרף מראה שהטיפולים אין השפעה מובהקת על עובי גזע  האבוקדו בעציץ .
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 נות: קומס דיון .5

 :בדקתי אותן החקר שאלות

 אורך, נבגים כמות) והרכב מופע על שונים בריכוזים מליחים במים השקיה השפעת מהי

 ?אבוקדו שתילי עם הגידול במהלך המיקוריזה פטריית( קורים

 במים מושקים אבוקדו שתילי התפתחות על המיקוריזה פטריית של ההשפעה מידת מהי

 ?שונים בריכוזים מליחים

 והרכב מופע על שונים בריכוזים מליחים במים השקיה ההשפעת את בחנו זו בעבודה

 אבוקדו שתילי עם הגידול במהלך המיקוריזה פטריית( קורים אורך, נבגים כמות)

 מליחים במים מושקים אבוקדו שתילי התפתחות על המיקוריזה פטריית של וההשפעה

 ריכוז עם מים, לליטר ג"מ 300 מליחים ריכוז עם מים, שפירים מים) שונים בריכוזים

 פטריית השפעת את לבחון היו העבודה של המטרות(. לליטר ג"מ 600 מליחים

 והשפעת מליחים במים המושקים אבוקדו שתילי התפתחות על ישראלית ארץ המיקורזיה

 .  הניסוי של זמן לאורך מיקוריזה פטריית של התפתחות על ההשקיה במי מליחים ריכוז

. המיקוריזה התפתחות על חיובית השפעה תהיה לזמןש הייתה הראשונית השערתי

קולטת מים ומינרלים מהסביבה וחומרים אורגניים מצמחי הפטרייה  הזמן עם, כלומר

 האבוקדו, בונה תאים ומתפתחת . 

 כמות על שלילית השפעה תהיה גבוה מלח בריכוז שלהשקיה הייתהיה ישנה שערההה

 כך על התבססה המחקר השערת. בקרקע המיקוריזה פטריית של הקורים ואורך הנבגים

 מומחים – מידע מקורות) נמוכה מליחות בעלי באזורים כלל בדרך צומחת הישהפטרי

ורמות גבוהות של מלח יפגעו בתאי  (צבי בן ועמירם" גרנות אבוקדו" מחברת, בתחום

 מים ומינרלים מהקרקע באוסמוזה.הפטרייה או בקליטת 

 התפתחות על חיובית בצורה שפיעת המיקוריזה פטרייתש הייתהשלישית ה השערה

 כך על התבססה המחקר השערת. שונים בריכוזים מליחים במים מושקים אבוקדו שתילי

שאופן קליטת החומרים בעצי אבוקדו ייחודי ושונה משאר העצים. השורשים שלהם חסרי 

יונקות השורש ולתכונה זו משמעות פוטנציאלית שלילית לגבי קליטת מים וחומרי הזנה, 

 15מכיוון ששטח השורש הפעיל בקליטה מצומצם. 

                                                           
 2009ברנשטיין, זילברשטיין,  15
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נוספת  קליטה מערכת מהווים הצמח לשורשי מחוץ שנמצאים המיקוריזה פטריית קורי

 מעבירים הם אותם( זרחן ובמיוחד) מהקרקע חיוניים הזנה ויסודות מים של יעילהו

 המים כמות בהם בתנאים להתקיים לצמח עוזרת פטריית המיקוריזה .הצמח לשורשי

 המים צריכת הקטנת בעזרת, בצמח המים הולכת החשת ידי על רגילה לצמח, לא והדשן

 בתנאי הצמח של העמידות הגברת ידי ועל היבול בכמות לפגוע מבלי, שליש כדי עד שלו

 נוצר, לצמח המיקוריזה פטריית של זו מתרומה כתוצאה .מאד מלוחה ובקרקע יובש

 הטבעית המיקוריזה פטריית נפגעת חקלאיות באדמות. ובמים בדשנים בשימוש חיסכון

 להוסיפה צורך נוצר כן על, והדישון ההדברה, הקרקע חיטויי, מכאני האגרו העיבוד עקב

 .מיטביים גידול תנאי לקבלת חקלאיות לקרקעות מלאכותי באופן

 את הממצאים העיקריים הבאים: תיבעבודה זו מצא

 

הזמן משפיע באופן חיובי על אורך קור ממוצע, מספר נבגים וכמות שלחופיות נדמה ש.1

אך יש להתייחס  ( 1,2,3 מספר עם הזמן המדדים הנ"ל עולים )גרפים .ריזהשל המיקו

 שייתכן והבדלים אלו לא משמעותיים. לתוצאות אלו בזהירות מאחר וסטיות התקן הראו 

  אם נתעלם מסטיות התקן, ההשערה הראשונית שלנו אוששה.

כמות  , מספר נבגים,אורך קור ממוצע –מלח במי ההשקיה נמוך יותר הכאשר ריכוז .2

של פטריית מיקוריזה  התפתחות, ה. זאת אומרת(1,2,3גרפים ) יותר יםגדול שלחופיות

 הרגיש מיקוריזהה פטריית ,כי ר ריכוז מלח במי ההשקיה נמוך יותרשאטובה יותר כ

  .למליחות

עץ ל מספר עלים שריכוז מלח במי ההשקיה וסימביוזה עם מיקוריזה לא משפיעים על .3

 מספר העלים עלקטנה השפעה חיובית  למיקוריזה. באופן ניכרועל עובי הגזע אבוקדו 

על פי . (5פר מס)גרף  עובי הגזע עלמובהקת נמצאה השפעה לא ו( 4)גרף מספר 

בתנאי עקת מליחות, עקב הדיווח  להתקיים לצמח תעזור הפטרייההספרות ציפיתי ש

על ידי הגברת  מספיקים לא והדשן המים כמות בהם שהפטרייה עוזרת במקרים

לא רואים שהשערה הזו בעבודה  העמידות של הצמח בתנאי יובש ובקרקע מלוחה מאד.

 אוששה במלואה.

על עץ  מיקוריזההת פטריי םאת ההשפעה של סימביוזה ע ראינולא הזו שבעבודה  ייתכן

 הצימוח.הספיק בכדי לראות השפעה על לא  אורך הזמן שבו התקיים הניסויאבוקדו, כי ה

 

 על כללי ניסוי. השתדלתי להקפידעל מנת להגביר את מהימנות המחקר לאורך הניסוי  

  למנוע היוצרות גורם בלתי תלוי נוסף בניסויכדי שמירה על גורמים קבועים . 

 .חזרות כדי לוודא שהתוצאות אינן מקריות והן אמינות 
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  לתי תלוי בניסוי.שמוודאות שהגורם היחיד שמשפיע הוא הגורם הבבקרה קבוצות 

 אך תוצאות הניסוי מראות שניתן להמשיך ולשפר:

  .פיזור התוצאות סביב הממוצע גדול  ,כלומרסטיות התקן שהתקבלו בניסוי היו גדולות

יש חפיפה כמו כן גיליתי שייתכן שהממוצע לא מייצג את הקבוצה. ומעלה חשד שמאוד 

בין סטיות התקן של הטיפולים השונים כלומר, ייתכן שההבדלים בין הטיפולים אינם 

 משמעותיים. 

לדעתי, אפשר לפתור בעיה זו ע"י הגדלת מספר החזרות בניסוי והגדלת מספר 

מספר החזרות בניסוי היה קטן )בגלל בעיות טכניות(,  הדגימות שנעשו לאורך הניסוי.

לא הייתה משמעות כי לא ניתן לראות התפלגות נורמלית במספר  ולחישוב סטיית התקן

 כל כך קטן של חזרות.

  תוצאות התפתחות שתילי האבוקדו היו לא מובהקות. אני חושבת שכדי לראות השפעה

על  השפעה של עץ האבוקדויותר מבהקת של פיטריית המיקוריזה על עץ האבוקדו ו

ת יותר ארוך. התפתחות העץ הוא מדד שיש פטריית המיקוריזה, זמן הניסוי צריך להיו

 רך זמן של שנים בגלל קצב הגידול האיטי.למדוד אותו לאו

 

מ"ג לליטר,  300 –ל  0במחקר המשך, אני ממליצה לבצע ניסוי הכולל טיפולים בריכוז מלח בין 

ובמים  מ"ג מזיק לפטרייה ולעץ בצורה משמעותית. 600מכיוון שבניסוי הזה הראנו שטיפול של 

 מ"ג לליטר. 300 -ל 0מושבים ריכוז המלחים הוא בטווח שבין 

למרות הקשיים במהלך ביצוע המחקר וכתיבתו הפקתי ממנו מיומנויות רבות שיעזרו לי 

והפעלת כלים כתיבת עבודה לפי הכללים המקובלים באקדמיה  ,בניית מחקרדרך בעתיד כמו 

  .סטטיסטיים על נתונים
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 תודות:

אני רוצה להודות לריבי מרגלית, מורתי לביולוגיה מכפר הנוער אלוני יצחק, על העזרה, הליווי 

החממה בעין -והתמיכה. לאיתמר אבישי, אודי רם, נועם גבע ותמר ביאר בן ברית מצוות החווה

שמר, על ההדרכה והליווי. לעמירם בן צבי על תרומת המיקוריזה והתמיכה. לאבוקדו גרנות 

ל האתגר, הייעוץ וההכוונה, לחברות "פיטק" ולחברת "מוטס" על תרומת הציוד הטכנולוגי ע

לחישה מרחוק, שסייע במחקר. לחברה הכלכלית מנשה על התמיכה בפרויקט "אדם ומים 

 במנשה", שמחקר זה מהווה חלק ממנו. 
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http://www.avocado.com/
http://shaham.moag.gov.il/professionalinformation/documents/avocado_marketing_and_pricing_review_2015.pdf
http://shaham.moag.gov.il/professionalinformation/documents/avocado_marketing_and_pricing_review_2015.pdf
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EKJzuk#imgrc=Ynpe9l38KWBJEM-ab..0.0.0....0.SfoI: 
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D7%99%D7%A7%D7 https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%

%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=0ahUKEwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=

1920&bih=974#imgrc=p2Z3m_sbmVqzvM: 

 

 : קורים, שלחופיות ונבגים. מקור : אתר "גפן"3תמונה מס'  -3

 http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=212898 
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99%D7%A7%D7%95%D7https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%

%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

EwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=J

RaynlwCIfvrcM: 

 

https://www.google.co.il/search?biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=xvQbWoGkFcGjU4DIhNgG&q=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&oq=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&gs_l=psy-ab.3...4664.5832.0.7840.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.SfoI-EKJzuk#imgrc=Ynpe9l38KWBJEM
https://www.google.co.il/search?biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=xvQbWoGkFcGjU4DIhNgG&q=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&oq=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&gs_l=psy-ab.3...4664.5832.0.7840.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.SfoI-EKJzuk#imgrc=Ynpe9l38KWBJEM
https://www.google.co.il/search?biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=xvQbWoGkFcGjU4DIhNgG&q=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&oq=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&gs_l=psy-ab.3...4664.5832.0.7840.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.SfoI-EKJzuk#imgrc=Ynpe9l38KWBJEM
https://www.google.co.il/search?biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=xvQbWoGkFcGjU4DIhNgG&q=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&oq=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&gs_l=psy-ab.3...4664.5832.0.7840.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.SfoI-EKJzuk#imgrc=Ynpe9l38KWBJEM
https://www.google.co.il/search?biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=xvQbWoGkFcGjU4DIhNgG&q=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&oq=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&gs_l=psy-ab.3...4664.5832.0.7840.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.SfoI-EKJzuk#imgrc=Ynpe9l38KWBJEM
https://www.google.co.il/search?biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=xvQbWoGkFcGjU4DIhNgG&q=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&oq=%D7%A2%D7%A5+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95&gs_l=psy-ab.3...4664.5832.0.7840.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.SfoI-EKJzuk#imgrc=Ynpe9l38KWBJEM
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%20%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=p2Z3m_sbmVqzvM
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%20%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=p2Z3m_sbmVqzvM
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%20%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=p2Z3m_sbmVqzvM
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%20%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=p2Z3m_sbmVqzvM
http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=212898
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=JRaynlwCIfvrcM
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=JRaynlwCIfvrcM
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=JRaynlwCIfvrcM
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjezZfm0N7XAhWCtxQKHeqBBIEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=JRaynlwCIfvrcM
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