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 תודות

, לעמית בן יצחק יו"ר גרנות, חזי מאור מנכ"ל אמבר, אמבר תאגידללקבוצת גרנות וברצוננו להודות 

 ליוויעל סמנכ"ל תזונה,  ,צורנמרוד ותזונאית בעלי כנף,  ,נוגה אסטרכןגל מוסיוב דוברת גרנות, 

  .והתקציבי , המעשיבצד החינוכיותמיכתם פרויקט ה

על עידוד התלמידים  ,המועצה האזורית מנשההמינהל לחינוך התישבותי,  ,לביה"ס "גוונים"

 ו בעניין רב. נלהשתתף בפרויקט ובמיוחד לעופר מוקדי ונעמי מיימון שליוו אות

למחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית על תמיכתם בפיתוח המודל של חיבור לאתגרי התעשיה 

 והמחקר.

( Fourierלחברת פּוריֶיה מערכות  )וליוויו את הפרויקט.  המועילות , עצותיוהנחייתולאיתי עברי על 

אבישי שליווה את  לאיתמרפרויקט. בעל תרומת מערכות "איינשטיין" שסייעו לנו מראש העין 

    ויקט מטעם החממה בשנתו הראשונה.רהפ
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 מבוא .א
 

 אצות 1א.
 

הן קבוצה רבגונית של יצורים שאחת התכונות המשותפות להם היא היכולת לבצע  אצות

פוטוסינתזה. האצות הן מעין "צמחי מים" חסרי שורש, הנבדלים מצמחים רגילים במנגנון הרבייה 

מהפוטוסינתזה בעולם נעשית  70% -לבצע פוטוסינתזה. למעלה מ םשלהם, אך דומים להם ביכולת

ולה מהחמצן באטמוספירה מיוצר על ידן. האצות הן אחד ממיני האורגניזמים בידי אצות, וכמות גד

מיליארד שנים(, והן נשמרו בצורתן הראשונית ללא שינוי  3 -העתיקים ביותר )הופיעו בערך לפני כ

תאיות גדולות, והן -עד אצות רבמיקרוסקופיות תאיות -מהותי. טווח הגדלים שלהן נע מאצות חד

חות אבולוציוניים שונים. כתוצאה מכך, האצות מוגדרות לרוב על פי תכונותיהן שייכות לקווי התפת

 האקולוגיות.

ובריכות. יש גם מיני מקומות לחים  ,בתי הגידול של האצות הם בעיקר ימים, מקווי מים מתוקים

אצות הגדלות על הקרקע ויש כאלה החיות בסימביוזה עם יצורים חיים אחרים, אך אין להן את 

 מייצגים התאמה לסביבה יבשתית.הגוף ואת מנגנוני הרבייה של צמחי יבשה מבנה ה

הכחוליות )המהוות חלק מהפלנקטון( בגלל מערכת האצות חשובות ביותר לביוספירה, ובייחוד 

חלקן העיקרי בפוטוסינתזה וכן בקיבוע חנקן. בנוסף, האצות הכחוליות משמשות מזון דשן ושופע 

 ים.למגוון בעלי חיים אחרים ב

 )שם מדעי: איקריוטיםממלכת ה-עללומיני האצות שייכים  םסוגיהמחלקות, ההמערכות, רוב 

Eukaryota, Eukarya, Eucarya אמיתי,  בעלי גרעין; "בעלי גרעין"(. אלו הם יצורים תאיים

תאיים כמו -ממלכה המגוונת ביותר במיון עולם הטבע. הם כוללים חד-ואברונים, המהווים את העל

תאיים: פטריות, צומח -תאיות, וכן את הממלכות של הרב-פרוטוזואה, ריריות, אצות ופטריות חד

 ובעלי חיים. 

; מיוונית: 'פרו' = קדום, Prokaryote: שם מדעי) פרוקריוטיםממלכת ה-עלחלק מהאצות שייך ל

לפני; 'קריון' = גרעין; פרוקריוט = 'לפני הגרעין'(.  אלו הם יצורים מיקרוסקופיים בעלי תא יחיד 

אמיתי. עם התאים הפרוקריוטים נמנים בעיקר יצורים פשוטים בעלי תא אחד, כמו  חסר גרעין

, שם המכיל יאנובקטריהצ)מערכת זו נקראת גם  כחוליותהאצות מערכת החיידקים או ממלכת ה

הם נחשבים פרימיטיביים מהאיקריוטים ומקובל לחשוב כי  לממלכת החיידקים(.שלה את השיוך 

צורות החיים הראשונות שהתפתחו בכדור הארץ היו תאים פרוקריוטיים, וכי רק אחר כך הופיעו 

דות רב וניתן גם תאים איקריוטיים. הודות לפשטותן של צורות חיים אלו, הן בעלות כושר הישר

למצוא אותן גם בסביבות עוינות. המאובן הקדום ביותר שנתגלה, באוסטרליה, הוא של מושבה של 

מיליארד שנה. הוא דומה מאוד למבנים המיוצרים  3.9 -שמעריכים את גילו כ -יצורים פרוקריוטיים 

 גם היום על ידי אצות כחוליות.
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 (Spirulina) ספירולינההכחולית האצה  2א.

. בנוסף לפיגמנט הפוטוסינתטי ספירלה -בעלת צורה של סליל  אצה כחולית חוטיתהיא ספירולינה 

אצה הכלורופיל, מכילה הספירולינה גם את הפיגמנט פיקוציאנין הנותן את הצבע הכחול לאצה זו. 

חיות במים. מיני ספירולינה חסרי בועות גז לה לצוף מאפשרות היא בעלת וואקואולות )בועות( גז ה

 100 -ליונית המטר( ואורכה כיממיקרון=מיקרון ) 6 -על קרקעית מקווי המים. רוחבה בדרך כלל כ

גבוה(. היא עמידה  pHמיקרון. היא מאכלסת מקווי מים מתוקים אלקליניים )יחסית בסיסיים, 

 לתחום טמפרטורות רחב יחסית ואפשר למצאה אפילו במעיינות חמים. 

(. שם אספו את 15-16אנושי מתועד כבר מהתרבות האצטקית )במאות שימוש בספירולינה כמזון 

האצות מהאגמים ונהגו לאכול אותן. שימוש אחר ידוע מצ'אד, שם נהוג לייבש את האצות ולחתוך 

אפשר למצוא את הספירולינה כאבקה אותה ניתן להוסיף לתבשילים, כיום, אותן בצורת עוגות. 

 .ים כפי שהם, או בקוביות קפואותמרקים ושייקים, ככדורים אותם נוטל

חלבון בממוצע, ולא  60% -כ ההרכב שלה מאד עשיר בתוספי ומרכיבי מזון חשובים. היא מכילה

סתם חלבון אלא חלבון עשיר במגוון חומצות אמיניות הנחוצות לנו, חלבון הדומה להרכבו לחלבון 

 מהחי ולא לחלבון מהצומח, שהוא חלבון חסר.

)אחד המרכיבים החשובים  DHA -ו 3ינה חומצות שומן חיוניות, דוגמת אומגה בנוסף, יש בספירול

, ויטמין C, ויש בה הרבה מאוד ויטמינים ומינרלים, בראשם ברזל, מגנזיום, מנגן, ויטמין (3באומגה 

A  וכמעט כל ויטמיניB  .בספירולינה נמצא גם סידן וכמובן פחמימות . 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: האצה ספירולינה עם ווקואולות  1תמונה 
 )בועות( גז המאפשרות לה לצוף

: האצה ספירולינה ללא ווקואולות גז  2תמונה 
 במצב שבו היא גדלה על הקרקעית

 ווקואולות גז
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 . מפעל אמבר3א.

מייצר תערובות לענפי הפטם, ההודיים, ומכון תערובת אמבר הינו הגדול והמתקדם מסוגו בישראל 

אמבר, כמכון לייצור תערובת, רואה  הרבייה, ההטלה, פרות החלב, העגלים, הצאן, הדגים, ועוד.

מקורות  בדוקאה אמבר לנכון לוחשיבות רבה במעורבותו בכל מרכיבי התערובת. עקב כך ר

  המבטיחים איכות ואמינות.

אמבר לתמוך חברתית, החליט תאגיד אימוץ מדיניות של אחריות תאגידית במסגרת זו, ומתוך 

לפיתוח שיטה לגידול האצה הכחולית ספירולינה עד בחממה הלימודית בעין שמר,  ,חינוכי בפרויקט

ות תחליף ולהבה מאחר וספירולינה עשירה מאד בחלבון, עשוי השימוש  .לשלב הפקת אבקה

  למרכיב החלבוני בתערובת לאפרוחים.

 . תוכנית החממה ליצור ספירולינה 4א.

 -חברת "אמבר" אישרה עקרונית תקציב להקמת מתקן ניסיוני בחממה להפקת כ 2015בינואר 

 . אפרוחיםק"ג אבקת ספירולינה שתבחן כמרכיב מזון בתערובת ל 10

 בשיתוף פעולה עם ביה"ס "גוונים" הכינה החממה את התוכנית הבאה:

 :מטרות .א

 :מטרה ראשית .1

מחקריות ותוקנה להם הקמת קבוצת תלמידים שבמסגרתה יחשפו התלמידים לשאלות 

הבנה בגישה מדעית לתכנון ניסויים ולחיפוש תשובות לבעיות מורכבות הנוגעות למספר 

 תחומי מחקר.

 :מטרות משנה .2

 -בניית מתקן ניסיוני חצי חרושתי )"פיילוט"( בחממה הלימודית בעין שמר להפקת כ .א

בת ק"ג אבקת "ספירולינה" שתבחן ע"י חברת "אמבר" כמרכיב מזון בתערו 10

 לאפרוחים.

חשיפת התלמידים ליחסים שבין עולם המדע לעולם התעשייה ואיך האחד  .ב

 מאתגר/מפרה את השני.

חשיפת התלמידים לעקרונות התכנון ההנדסי ושיתופם בהתקנת מערכת "פיילוט"  .ג

 והפעלתה לקבלת תוצר בקנה מידה חצי חרושתי.

 תרומה חינוכית: .ב

 ב:תרומתו החינוכית של פרויקט אמבר מתבטאת 

ושוויונית של קבוצת תלמידים, משכבות גיל שונות, כל  משותפתפיתוח יכולת התמודדות  .1

אחד בהתאם ליכולותיו וידיעותיו, עם שאלות מחקריות )מעין קבוצת מחקר(. פיתוח יכולת 

 הקשבה והתייחסות לזולת.

ת )ניתוח רציונלי וניסוח שאלות, סקרנות, שיטתיות, בניי הנדסית-מדעיתפיתוח גישה  .2

 אפליקטיביים.-בסיס נתונים וכו'( לפתרון נושאים מעשיים

 דיון באתיקה של תזונה ומדע. .3

 הצגת מציאות מורכבת והצורך לשלב מידע קיים מתחומים שונים כדי ליצור ידע חדש. .4

 :כלכלית-המשמעות החקלאית .ג

אוכלוסיית בני האדם ההולכת וגדלה בכלל, ובארץ בפרט, מחייבת אספקת מזון בכמויות 

גדולות מאד ובזול. מקור מזון חשוב של חלבונים עבור האדם הם בע"ח. מכאן שעל החקלאים 
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לגדל בע"ח באופן הזול והכלכלי ביותר. המזון הניתן לבע"ח מורכב ממרכיבים שונים הנמצאים 

 ותם התזונתית אל מול עלותם.כל העת בבחינת איכ

במסגרת פרויקט אמבר נבחנת ההיתכנות של החלפת חלק מהחלבון המרכיב את התערובת 

לאפרוחים, שמפעל אמבר מייצר, בחלבון שמקורו באצה "ספירולינה" המהווה מקור עשיר 

 בחלבון. 

 המשמעות הסביבתית: .ד

ח דגים. מקור זה הינו בעייתי כיום, אחד ממקורות החלבון בתערובת מזון לאפרוחים הוא קמ

לסביבה משום שמכינים אותו מדגים שמקורם בטבע ולכן הוא מהווה מרכיב חשוב בלחץ הדיג 

 המופרז על אוכלוסיות הדגים בגופי המים הפנימיים, בימים ובאוקיאנוסים.

התמרת קמח דגים באבקת "ספירולינה" תקטין את לחץ הדיג על אוכלוסיות דגי הבר, תיצור 

ר חלבון "ירוק" ופחות מזהם ותאפשר ייצור מקומי של מרכיב חלבוני במקום ייבוא יקר מקו

 ובעייתי.

הוחלט לנסות ולהתמודד עם האתגר בחזית רחבה שתכלול את כל האמצעים והיכולות העומדים 

לרשות החממה החל משלב התכנון, דרך לימוד תנאי הגידול, בניית המתקן והפקת אבקה וכלה 

 ה באפרוחים. בפועל, מסיבות טכניות וארגוניות, לא כל השלבים אכן בוצעו.בניסויי הזנ

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

הפרויקט הוגדר, מראשיתו, כפרויקט דו או תלת שנתי, רב שכבתי מבחינת התלמידים ושאינו כפוף 
 להנחיות משרד החינוך לעבודות חקר או גמר.

 

 

 

 

 

 

 

פרויקט  

 אמבר

 בניית מודל
תלת ממדי  

 )דניאל(
 

בניית המתקן  

 הסופי  

 )איתי עברי(

לימוד תנאי 

 גידול 

 )בני, גל(

לימוד תהליך  

 הייצור

 )איתי עברי( 

ניסויי הזנה  

בתרנגולות  

 )יעוץ אמבר(

הרכב   –ביוכימיה 

 )?( כימי של האצות

תכנון מתקן  

לגידול אצות  

 )איתי עברי(
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 שיטות וחומרים .ב
 

 .20.10.2015: בתשע"ו; 11.3.2015: הפרויקט בשנת הלימודים תשע"ה. תחילת 1ב.

 ;: רועי חריזי, אולי רפאלי, שחר סיני, הדס ישראל, נוגה סיני, עומר תלמיתשע"הב . משתתפים2ב.

: גור ספרים, אלון בן צור, אולי רפאלי, שונר ער, יותם ביכלר, יאמי בן עמוס, עידן בן שאנן, בתשע"ו

 .בן זכרימרום סגל ונועם 

: ציפי בתשע"ו: איתמר אבישי; בתשע"ה .מדריך מלווה/מקשר מהצוות הקבוע של החממה3ב.

 ברונשטיין.-הילמן

 : בני טלטש.. מרכז הפרויקט4ב.

 לשבוע למשך כשעתיים. 1: . תדירות המפגשים5ב.

 : גל דישון ואיתמר אבישי.. מקור תרבית האצות6ב.

 מתוכם .ללא כלור חנקן, זרחן, אשלגן ויסודות קורט מכיל דשןה :"3+7-3-7. הרכב דשן "שפר 7ב.

 תחמוצת זרחן %3, (4NH-Nחנקן אמוניקלי ) %2.8 -( ו3NO-Nחנקן חנקתי ) %4.2: ליטר דשן( 1 -)ב

(5O2P ,)%7 ( תחמוצת אשלגןO2K קורטין לפי ,)חל"מ מנגן,  150ברזל, )חלקים למיליון( חל"מ  300

 חל"מ מוליבדן.  8 -חל"מ נחושת ו 11חל"מ מנגן,  75

פלסטיק "קוקה קולה" מ: ניסוי בקבוקים אופייני הורכב משורת בקבוקי . ניסויי בקבוקים8ב.

 בקבוקים(.  3חזרות ) 3ליטר כאשר בכל טיפול היו  1.5של בנפח 

ביקרבונט נתרן גרם  150 -ו אצות מרוכזמ"ל תרחיף  1000 -ליטר מי ברז הוספו כ 15לתוך 

(3NaHCO). ( חומצה מלחיתHCL), ( בסיס הנתרןNaOH ) תאם הוספו בה( 7"שפר" )ראה ב.או דשן

 לתוכנית הניסוי הספציפית.

לכל בקבוק הוכנסה  ליטר מתמיסת הניסוי והועמד במתקן הבקבוקים. 1 -מולא בבקבוק כל 

 צינורית לבעבוע אויר.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 : ניסוי בקבוקים3תמונה 
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( בספקטופוטומטר O.D: באמצעות מדידת צפיפות אופטית )אצתית ביומסה. מדידת 9ב.

Spectronic 20 Genesys  באורך גל שלnm680. 

  Eutech Instruments, SyberScan 11, pH/mV/°C : מכשירpH -מדידת טמפרטורה ו.10ב.

 ,Eutech Instruments, SyberScan 11: מכשיר מדידת מליחות המים.11ב.

.conductivity/TDS/°C 

 למדידות שדה. DAPI : ערכותמדידת תרכובות חנקן וזרחן.12ב.

 .Extech easy view 31מכשיר .מדידת אור: 13ב.

)ראה  "איינשטיין"וטמפרטורה נמדדו ברציפות ע"י מערכת  PH: אור, מדידות רציפות.14ב.

 נספח א'(.

, תוכננה ע"י איתי עברי ונבנתה ע"י חברת מ.ד. : המשוטה)"משוטה"(ברכת הפיילוט .15ב.

, בציר הארוך, באמצעהלקת וסמ"ר. היא מח 46,938הינה ברכה אליפטית ששטחה  בע"מ,

 5המניע וואט(  750)לסחרר את המים במעגל. מורכב עליה מנוע חשמלי  תהמאפשר מחיצהב

 דוחפות את המים ומסחררות אותם.הכפות 

 
  

 

 

 

 

 

 

 . המשוטה4תמונה 
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 ויים מקדימיםסני .ג

 אופטימלי pHקביעת . 1ג.

 שבו יהיה כדאי לגדל את האצה. pH -: מה הוא תחום השאלת המחקר

 .pH :5 ,7 ,9 ,10 ,11 טיפולי pH .5 -ה בדקנו היה: שאת השפעתו המשתנה הבלתי תלוי

)צפיפות הוא הביומסה האצתית  pH -להסביר את השפעת הרצינו שבאמצעותו המשתנה התלוי: 

 שבועות.  2שהתפתחה בבקבוקים לאורך ( 9אופטית, ראה ב.

: אור )אור טבעי בחממה(, מינרלים חיוניים להתפתחות האצה כגון זרחן, חנקן, אחידיםמשתנים 

 7נתנו באופן אחיד לכל הבקבוקים באמצעות תמיסת דשן מסחרית )ראה ב.שאשלגן ויסודות קורט 

( וערבול באמצעות בעבוע אויר בכל 8(, מקור פחמן )מלח המכיל פחמן, ביקרבונט, ראה ב.8ב. -ו

 בקבוק. 

 .בקבוקים 15 –בקבוקים. סה"כ  3 –מספר חזרות בכל טיפול 

ה מלחית או בסיס הנתרן צבאמצעות הוספת חומיצרנו  , בתחילת הניסוי,השונות pH -את רמות ה

 (.8)ראה ב.

 

 
 pH -. גידול האצה ספירולינה במערכת בקבוקים כתלות ב1תרשים 

שנבחן בניסוי. הצמיחה הטובה ביותר הייתה  pH -ערכי התחום : האצה גדלה בכל מסקנה

נמוכות  pH( וברמות 11גבוהה יותר ) pHברמת  בסיסי )אלקליני(. pHשהוא  pH 10 -ב

הבריכה  pHבפועל, מסיבות טכניות הוחלט לנסות לשמור את יותר, עוצמת הגידול פחתה. 

 .9-10בתחום 
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 . קביעת תחום האור האופטימלי2ג. 

 השפעת האור על גידול האצה ספירולינה.א י: מה השאלת המחקר

 :האור הם טיפולי 6. ת השפעתו אנו רוצים לבדוק הוא האור: שאהמשתנה הבלתי תלוי

אור  0%, )רשת צל מתאימה( אור 30%, )רשת צל מתאימה( אור 70%אור מלא בחממה, 

 שעות אור בעוצמה נמוכה. 24 -אור מחוץ לחממה ו 100%)חושך(, 

( שהתפתחה 9הביומסה האצתית )צפיפות אופטית, ראה ב. יהההמשתנה התלוי: 

 שבועות.  3בבקבוקים לאורך 

מינרלים חיוניים להתפתחות האצה כגון זרחן, , הניסויבתחילת  pH משתנים אחידים:

נתנו באופן אחיד לכל הבקבוקים באמצעות תמיסת דשן שחנקן, אשלגן ויסודות קורט 

( וערבול 8(, מקור פחמן )מלח המכיל פחמן, ביקרבונט, ראה ב.8ב. -ו 7מסחרית )ראה ב.

 באמצעות בעבוע אויר בכל בקבוק. 

 בקבוקים. 18 –בקבוקים. סה"כ  3 –מספר חזרות בכל טיפול 

 
 האור שנמדדוועוצמות  ם. טיפולי1טבלה 

 
מס'  שם הטיפול

 חזרות
עוצמת אור  אמצעי/מיקום

 (lux) 
 12,500 העמדה רגילה על מדף בחממה 3 בחממה 100%
 8,750 מהאור 70%בקבוקים ברשת צל המעבירה הכיסוי  3  70%
 3,750 מהאור 30% בקבוקים ברשת צל המעבירההכיסוי  3  30%
 0 בקבוקים ברדיד אלומיניום אטום לאורהכיסוי  3 )חושך( 0%

 20,000 העמדה על מדף מחוץ לחממה  3 בחוץ 100%

שעות אור  24
 רצוף

 2,000  פהרצי יםד  ת לֶ העמדה בתוך המעבדה במתקן תאור 3

 האצות בהם. דילתשלושת הבקבוקים בחוץ נפלו ולא היה ניתן למדוד את ג 

  א יחידת מידה של שטף האור, בתחום הנראה, המגיע למ"ר של פני שטחילּוְקס ה 
 

 

 . גידול האצה ספירולינה במערכת בקבוקים כתלות באור2תרשים 
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האצה ספירולינה אינה "מפונקת" מבחינת דרישותיה לאור. הגדילה הטובה  :מסקנה

. חשיפה לאור רציף Klux 12.5 -ל 8.75בתחום שבין ביותר הייתה בעוצמות אור בינוניות 

 ,כנראה .אור בחממה 30% -דומה לזו של חשיפה לנמוכה יחסית השעות נתנה תוצאה  24

כצפוי, בחושך מוחלט,  ים במעבדה.ד  יחסית מתאורת מתקן הלֶ  הבגלל עוצמת האור הנמוכ

 האצות לא התפתחו. 

 . קביעת מנת הדשן האופטימלית3ג.

 הדשן על גידול האצה ספירולינה.: מה היא השפעת שאלת המחקר

, 0בריכוזים של  םטיפולי 6לבדוק הוא הדשן. רצינו : שאת השפעתו המשתנה הבלתי תלוי

 .(7)ראה ב. מ"ל דשן לליטר 5 -ו 3, 2, 1, 0.5

( שהתפתחה 9הביומסה האצתית )צפיפות אופטית, ראה ב.היה המשתנה התלוי: 

 שבועות.  2בבקבוקים לאורך 

מקור פחמן )מלח המכיל פחמן, ביקרבונט, ראה ו בתחילת הניסוי pH: אחידיםמשתנים 

 ( וערבול באמצעות בעבוע אויר בכל בקבוק. 8ב.

 בקבוקים. 18 –בקבוקים. סה"כ  3 –מספר חזרות בכל טיפול 
 

 

 בריכוז הדשן גידול האצה ספירולינה במערכת בקבוקים כתלות. 3תרשים 

לאחר  ,מ"ל לליטר דשן התקבל 0.5בריכוז של  .גדלוללא דשן האצות כמעט ולא : מסקנה

גידול  ,מ"ל לליטר 5 -ו 3, 2, 1 -ככל שריכוז הדשן עלה ל הגידול הנמרץ ביותר.כשבועיים, 

רמת דשן אופטימלית  נמצאההאצות פחת ואף ירד אל מתחת לרמתו התחלתית. כלומר, 

בפועל, הוחלט שרמת הדשן בברכת גידול  ות פחות טוב.לשמעליה ומתחתיה האצות גד

 מ"ל לליטר מים בברכה. 1.0 – 0.5האצות יהיה בין 
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 גידול האצה ספירולינה במתקן חצי חרושתי )"המשוטה"( .ד
 
. למשוטה הוכנסו 15.12.2015 -( הופעלה לראשונה ב15: המשוטה )ראה ב.התנעת הגידול 1ד.

 170ליטר(,  170 ×גרם לליטר  15גרם ביקרבונט ) 2,500 -ליטר של מי ברז שלהם הוספו כ 170

ליטר(. למים אלו  170× מ"ל דשן  1.5מ"ל דשן ) 225 -ליטר( ו 170× גרם  1גרם מלח בישול )

וצעו ליטר. ב 340( בנפח כולל של 1:2ליטר של תרבית אצות צפופה )מיהול של  170הוספו 

נקודות במשוטה בהתאם לסכמה הבאה וחושב  3 -, טמפרטורה וצפיפות אופטית בpHמדידות 

 :(2)טבלה  ערך ממוצע

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העברת תרבית האצות  :5ה תמונ
 המרוכזת לדליים

מילוי המשוטה במזרע  :6תמונה 
 אצות התחלתי
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. 1:2כמות המים במשוטה נמהלה שוב ביחס   22.12.15 -ב: הראשון גידולמחזור המהלך  2ד.

כבעבר.  בונט, מלח בישול ודשן באותם יחסיםליטר. הוספו ביקר 520 -הנפח הכולל הגיע ל

 -, תוך מתן תוספי גידול בהתאם. ב29.12.15 -ב הליטר נעש 1,000 -מיהול נוסף והשלמה ל

לתית ה ההתחמהרמ 2.6, פי O.D0.450 -הגיעה רמת הצפיפות האופטית לכ 19.1.16

(O.D0.169.) מסכמים  4ותרשים  2טבלה הוחלט לסיים את מחזור הגידול הראשון.  ,בהתאם

 את תוצאות המעקב אחר מחזור הגידול הראשון.

 19.12.15 -סיכום נתונים עד ל. 2טבלה 

 

 צפיפות אופטית pH (C)°טמפ'  שעה נקודת דיגום  תאריך
15.12.15 1 14:30 22.4 9.06 0.176 
15.12.15 2 14:30 22.4 0.08 0.153 
15.12.15 3 14:30 22.4 9.08 0.178 
 0.169     ממוצע
16.12.15 1   9.34 0.34 
17.12.15 1   9.52 0.35 
22.12.15 1 14:00 17.8 9.60 0.622 
22.12.15 2 14:00 17.8 9.70 0.640 
22.12.15 3 14:00 17.8 9.66 0.620 
 0.627 9.65    ממוצע

 (1:2ל' )מיהול  520ל', סה"כ  260ל'. הוספנו  260 –נפח המים הקיים בברכה 
22.12.15 1 14:30 18.0 9.18 0.256 
22.12.15 2 14:30 18.0 9.21 0.321 
22.12.15 3 14:30 18.0 9.20 0.311 

 0.296 9.19    ממוצע
28.12.15 1 15:00  9.65 0.578 
28.12.15 2 15:00  9.65 0.567 
28.12.15 3 15:00  9.65 0.615 
 0.587 9.65    ממוצע
29.12.15 1 12:50 11.8 9.43 0.590 
29.12.15 2 12:50 11.8 9.53 0.620 
29.12.15 3 12:50 11.8 9.69 0.650 
 0.620 9.55    ממוצע

 (1:2.38ל' )מיהול  1000ל'. סה"כ  580ל'. הוספנו  420 –נפח המים הקיים בברכה 
29.12.15 1 14:30 18.5 9.05 0.315 
29.12.15 2 14:30 18.5 9.03 0.305 
29.12.15 3 14:30 18.5 9.04 0.310 
 0.310 9.04    ממוצע
5.1.16 1 13:50 15.5 9.41 0.380 
5.1.16 2 13:50 15.5 9.45 0.424 
5.1.16 3 13:50 15.5 9.51 0.440 
 0.415 9.45    ממוצע
12.1.16 1 10:30 12.9 9.73 0.480 
12.1.16 2 10:30 12.9 9.73 0.473 
12.1.16 3 10:30 12.9 9.74 0.470 
 0.474 9.73    ממוצע
19.1.16 1 14:00 11.8 9.69 0.450 
19.1.16 2 14:00 11.8 9.69 0.480 
19.1.16 3 14:00 11.8 9.70 0.430 
 0.453 9.69    ממוצע
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 מחזור ראשון –. גידול האצה ספירולינה 4תרשים 

: א. ניתן לגדל את האצה ספירולינה בברכה מטיפוס המשוטה; ב. לאורך כל תקופת ותמסקנ 
 . 9.00 – 9.75בברכה נשמר בתחום הבסיסי )אלקליני(  pH -ה ,הגידול

 pH. -בוחן את המתאם שבין גידול האצה לבין ה 5תרשים 

 

 pH -. המתאם שבין הביומסה האצתית לבין ה5תרשים 

  

( בין גידול האצה )התפתחות הביומסה האצתית( לבין 0.712R=מתאם טוב ) נמצא: מסקנה 

מתאם זה נובע מתהליך . R)12=ומתאם מלא כאשר  02R=)חוסר מתאם כאשר  pH -ה

הוא הבסיס לקיומם של רוב היצורים החיים על פני  תהליך הפוטוסינתזה. הפוטוסינתזה

)הניזונים מחומרים איאורגניים בלבד(  אוטוטרופיםמכיוון שהיצורים ה ,כדור הארץ, זאת



                                

  16 
 

-ת איו( מתרכוב6O12H6C, מסוגלים לייצר תרכובת אורגנית )גלוקוזההם היצורים היחידים 

א יפוטוסינתזה הה .)שמש( תוך ניצול אנרגיית האור חמצני ומים(-ת )פחמן דוואורגני

מגיעים אל והאצות התהליך העיקרי לשם כך. התרכובות האורגניות שמייצרים הצמחים 

כשאלו אוכלים  (שתזונתם חייבת לכלול חומרים אורגניים) הטרוטרופייםהיצורים ה

או אוכלים יצורים צמחוניים. יצורים המבצעים פוטוסינתזה הם, אם כן,  , אצותצמחים

 מקור המזון עבור רוב היצורים החיים.

 הבאה: נוסחהמבוטא בתהליך הפוטוסינתזה  

↑2+ 6O 6O12H6C →  + 2↓אורO + 6CO2H6 

פוטוסינתזה כתוצר לוואי. הצמחים מהלך הכפי שניתן לראות, מולקולות חמצן מיוצרות ב 

ולטים את החמצן אל הסביבה. לעובדה זו חשיבות אבולוציונית רבה: בזכות והאצות פ

היודעים לנצל את אנרגיית השמש כמקור לאנרגיה ) פוטוסינתטייםהופעת היצורים ה

( על פני כדור הארץ לפני כשלושה מיליארד שנה החל בהדרגה שיעור החמצן הנחוצה להם

התפתחו יצורים המסוגלים לנצל את החמצן עצמו באטמוספירה לעלות. במרוצת הדורות 

, הכוללים את היצורים המפותחים ביותר, ארובייםלשם הפקת אנרגיה; אלו הם היצורים ה

 ואת האדם.

הם ומהווה את מקור הפחמן הנחוץ ל  חמצני נצרך על ידי האצות והצמחים-הפחמן הדו 

חמצני במים מקורו -והדת הגלוקוז בתהליך הפוטוסינתזה. הפחמן ובניית מולקולל

מהאוויר או כתוצאה מהתפרקות מלחים קרבונטיים במים )לכן הוספנו מלח ביקרבונט, 

 . עם מים מתקבלת חומצה פחמתית 2COבתגובה של  (.1ד. -ו 8ראה ב.

3CO2H ↔ 2O + CO2H 

חמצני המומס במים נצרך כל הזמן ע"י האצות, החומצה הפחמתית -מאחר והפחמן הדו 

אם כן, ככל שהפעילות . וחומציות המים פוחתת, קרי בסיסיות המים גדלהרקת מתפ

(, כן חשיפה לאור רבה יותרהאו  הפוטוסינתטית נמרצת יותר )אוכלוסיית אצות גדולה יותר

 . 5ודגם יפה בתרשים תהליך זה ה עולה.  pH -ה

מהמים  שלב ראשון בהפרדת האצות: דול הראשוןי. הפרדת האצות מהמים במחזור הג3ד.  

עם  ליטר שהיו במשוטה לשני מכלי שיקוע כדוריים 855 -ליטר מתוך כ 525 -היה העברת כ

ליטר כל אחד. מאחר והאצות ששקעו החלו להתפרק  262 -בנפח של כ ברז ניקוז בתחתיתם

 באורח נמרץ על ידי מפוח גדול.  אל תוך המכלים וירואבועבע ולעלות ריח לא טוב, 

 100ס"מ שאליהם הוצמדו רשתות סינון  X 25ס"מ  40 -במקביל, הוכנו מסגרות בגודל של כ 

מ"מ((.  25.4לאורך אינצ' אחד )= ברשת ֶמש )מספר הֶמש הוא מספר החוטים )או החורים( 

 מיקרון 150 -מש המרחק בין זוג חוטים הוא כ 100ברשת 
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 באמצעות משאבה טבולה . מילוי מכלי השיקוע במים מהמשוטה7תמונה 
 

 

 ניתז החוצה  )חלק גדול מהמים . ערבול נמרץ של משקע האצות במכל השיקוע8תמונה 
 הלך לאיבוד(ו
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 . הכנת רשתות הסינון9תמונה 

 

 

 סינון האצות שחרור דרך ברז הניקוז של מיכל השיקוע ו. 10תמונה 
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 ואחר הסינון )כוס צלולה(אצות לפני הסינון )כוס ירוקה( מי ברכת ה. 11תמונה 

 

 

 . רשתות הסינון מונחות לייבוש12תמונה 

והוכנס לייבוש נוסף  , גורד מהם החומר שהצטברבאוויר הפתוח רשתות הסינוןהלאחר יבוש  
 . לאחר מכן האצות נכתשו לאבקה . C°50 -בקערות מכתש מחרסינה בתנור בכ
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 . גרוד האצות מרשתות הסינון13תמונה 

 . העברה למכלי השיקועא: לא יעילתהליך הפרדת האצות מהמים היה מאד  :מסקנות 

לחשש שהאצות יתפרקו, מצדם שהביאו  ,תנאים חסרי חמצן במשקעים ם שלוהיווצרות

הייתה לא יעילה שכן הרבה מאד אצות אבדו במים ש"השפריצו" אל מחוץ למיכל בשלב 

כל המים שנותרו  בסופו של דבר,ש משוםמיותרת הייתה ( וכן 8האוורור הנמרץ )ראה תמונה 

. הרבה מאד אצות אבדו בשלב הסינון משום ב; ולא רק אלו ששקעו במכלי השיקוע סוננו

 כיאות למסגרות והרבה מים עברו שלא דרך המסננות ותשרשתות הסינון לא היו מהודק

חזק ; ג. הרבה חומר נשאר על המסננות לאחר שלב הגרוד משום שהאצות נדבקו (10)תמונה 

 (.13ביעילות )תמונה  מאד אל הרשתות והיה קשה לגרדן

גרם  21: במחזור הגידול הראשון התקבלות במחזור הראשון . כמות ואיכות האצות4ד. 
 .2.6% –חלבונים; שמן  35.2% אבקת אצות בהרכב של 

ליטר  330 -: עם סיום מחזור הגידול הראשון, נותרו בבריכה כמהלך מחזור הגידול השני 5ד. 

( 1:3מיהול של ליטר,  1,000 -השלמה לליטר מים טריים ) 670 -נמהלו באלו  .מים עם אצות

 1,000 -גרם לליטר( ו 1גרם מלח בישול ) 670גרם לליטר(,  15גרם ביקרבונט ) 12,000בתוספת 

 אחר מחזור הגידול יכום המעקבמביאות את ס 6ותרשים  3טבלה מ"ל לליטר(.  1מ"ל דשן )

 השני.
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 8.3.16 -ועד ה 19.1.16 -. סיכום המעקב מה3 טבלה

 צפיפות אופטית pH (C)°טמפ'  שעה נקודת דיגום  תאריך
19.1.16 1  15.2 9.13 0.098 
19.1.16 2  15.2 9.13 0.073 
19.1.16 3  15.2 9.13 0.093 
 0.088 9.13    ממוצע
25.1.16 1    0.120 
25.1.16 2    0.190 
25.1.16 3    0.200 
 0.170     ממוצע
26.1.16 1 10:40 9.7 9.48 0.153 
26.1.16 2 10:40 9.8 9.51 0.144 
26.1.16 3 10:40 9.8 9.50 0.313 
 0.203 9.50    ממוצע
1.2.16 1    0.240 
1.2.16 2    0.235 
1.2.16 3    0.400 
 0.291     ממוצע
2.2.16 1 10:45 5.8 9.60 0.261 
2.2.16 2 10:45 6.1 9.60 0.250 
2.2.16 3 10:45 6.2 9.60 0.258 
    9.60 0.256 

8.2.16 1    0.300 
8.2.16 2    0.330 
8.2.16 3    0.315 
 0.315     ממוצע
9.2.16 1 10:30 12.7 9.62 0.295 
9.2.16 2 10:30 12.7 9.62 0.266 
9.2.16 3 10:30 12.7 9.62 0.355 
 0.305 9.62    ממוצע

 (1:1.2ל' )מיהול  1000ל', סה"כ  155ל'. הוספנו  845 –נפח המים הקיים בברכה 
9.2.16 1 10:50 13.5 9.62 0.220 
9.2.16 2 10:50 13.5 9.62 0.260 
9.2.16 3 10:50 13.5 9.62 0.250 
 0.243 9.62    ממוצע
15.2.16 1    0.310 
15.2.16 2    0.380 
15.2.16 3    0.310 
 0.333     ממוצע
16.2.16 1 10:20 15.3 9.62 0.340 
16.2.16 2 10:20 15.2 9.60 0.360 
16.2.16 3 10:20 15.2 9.60 0.335 
 0.345 9.61    ממוצע
22.2.16 1    0.520 
22.2.16 2    0.515 
22.2.16 3    0.477 
 0.504     ממוצע
23.2.16 1 11:00 15.5 9.78 0.400 
23.2.16 2 11:00 15.5 9.70 0.565 
23.2.16 3 11:00 15.5 9.73 0.480 
 0.482 9.74    ממוצע
29.2.16 1    0.595 
29.2.16 2    0.580 
29.2.16 3    0.590 
 0.580     ממוצע
1.3.16 1  19.4 9.67 0.493 
1.3.16 2  19.4 9.67 0.613 
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 .2מחזור  –. גידול האצה ספירולינה 6תרשים 

בשבוע האחרון של , במיוחד 9שבועות ביותר מפי  8: ביומסת האצות גדלה במשך מסקנה 
   ויר התחמם.ו, כאשר מזג האהגידול

במחזור  ,שופר על סמך לקחי המחזור הראשון: מחזור שני –. הפרדת האצות מהמים 6ד. 
האצות לא הועברו למכלי שיקוע אלא כל בהתאם,  .ך הפרדת האצות מהמיםתהלי ,השני
שהרשתות כך ליטר נשאב דרך רשתות הסינון. רשתות הסינון שופרו ב 750 -הברכה כנפח 

הסינון נעשה דרך מגדל הודבקו אל המסגרות באמצעות דבק חם ונאטמו מהצדדים. 
)קסקדה( של רשתות סינון כאשר אצות שעברו את הרשת הראשונה נעצרו בשניה וכן הלאה. 

 .כאשר עיסת האצות עדיין רטובה חר הסינוןהאצות מהרשת נעשה מיד לא איסוף ,כמו כן
 משחת האצות נמרחה על משטחי פוליגל לייבוש ולאחר מכן גורדה ונכתשה לאבקה.

 
 

1.3.16 3  19.4 9.67 0.569 
 0.558 9.67    ממוצע
7.3.16 1    0.643 
7.3.16 2    0.575 
7.3.16 3    0.555 
 0.591     ממוצע
8.3.16 1 12:30 16.5 9.79 0.810 
8.3.16 2 12:30 16.9 9.75 0.815 
8.3.16 3 12:30 16.9 9.79 0.820 
 0.815 9.78    ממוצע
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מסגרות רשת. המים נשאבו באמצעות משאבה טבולה של . סינון דרך קסקדה 14תמונה 
 כאשר המשוטה עובדת ומונעת שקיעת אצות

 

 

 . איסוף האצות ממסגרות הסינון 15תמונה 
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 ד האצות היבשות ממשטחי פוליגלרו. ג16תמונה 

 

 

 וד אצות יבשות ממשטחי פוליגלר. ג17תמונה 
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 . אבקת ספירולינה יבשה18תמונה 

גרם אבקת  460: במחזור הגידול השני התקבלות כמות ואיכות האצות במחזור השני 7ד.
 שמן.14.6% -חלבונים ו16.6%אצות בהרכב של 

 
  סיכום .ה

התגבשו שתי קבוצות תלמידים רב שכבתיות במהלך השנתיים שבהם פעל הפרויקט,  .1

י', ביה"ס "גוונים"(. האחת, פעלה בתשע"ה והשנייה בתשע"ו. הלימוד  -ו ', ט)כיתות ח'

יחד  והחקירה הביאו להצלחה בגידול האצה ספירולינה והפקת כחצי ק"ג אבקת אצות.

במחזור  16.6% -ו 35%עם זאת, תכולת החלבון באבקת הספירולינה הייתה נמוכה, 

 (. 7ד. -ו  4הראשון והשני בהתאמה )ראה ד.

 בוצעה רק באופן חלקי:( 4)ראה א.התוכנית המקורית  .2

 לא בנינו מודל תלת ממדי של המשוטה; .א

שהוקדש  עם איתי עברי, הזמן לימוד עקרונות תכנון מתקניםעסקנו בלמרות ש .ב

 ;היה מועט מדילכך 

 ההזנה באפרוחים; ילא ביצענו את ניסוי .ג

 תברר כשאפתני מדי.שהיעד , ק"ג אבקת ספירולינה 10 -לא הגענו להפקה של כ .ד

 לא קיימנו, כפי שהתכוונו, דיון על אתיקה מדע ומוסר. .ה

למדנו הרבה. יש מקום להניח שבמחזור גידול שלישי היינו מגיעים ליבולים יותר  .3

 טובים.

מסקנה עיקרית היא שיש להקדיש את מחזורי גידול הבאים ללימוד הגורמים  .4

 המשפיעים על תכולת החלבון באצה ולשפר את ההרכב התזונתי שלה.
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 יםנספח .ו
 

 מדידות רציפות עם מערכת איינשטיין -נספח א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 רנט(טהאינאתר )מתוך  טאבלט "איינשטיין" תוצרת חברת פורייה. 19תמונה 
 

( מראש Fourierחברת פּוריֶיה מערכות  )טבלט חינוכי ייעודי שפותח ע"י  נהמערכת "איינשטיין" הי

במשוטה, ברציפות במסגרת הפרויקט הנוכחי נמדדו  תרמה לחממה באדיבות חברה זו.נו העין

אקסל ועובדו . הנתונים הורדו לקובץ pH -וטמפ'  ,על פני המים אור :באמצעות חיישני "איינשטיין"

 .לתצוגה גרפית

 ים בבריכה.ישני התרשימים הבאים מציגים את הנתונים של חמישה ימים אופיינ

 

 
 

 ימים בברכת הפיילוט 5השתנות האור )מעל פני המים( וטמפרטורת המים במהלך . 7תרשים 
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דקות( מתחילת המדידה  30, הציר האופקי )ציר הזמן( מציג את הזמן שחלף )כל 7בתרשים 

ולכן לא ניתן לתרגם את  מה. שעת תחילת המדידה לא נרשהאיינשטייןהרציפה במכשיר 

 הזמן לשעות קונקרטיות ביממה. 

הציר האנכי השמאלי נותן את עוצמת האור המגיע אל פני מי הבריכה ביחידות של לוקס 

אור, בתחום הנראה, המגיע למ"ר של פני שטח(. ההוא יחידת מידה של שטף  )לּוְקס

לוקס ולכן עקומת האור )הקו הכחול( לא עוברת  6,000 -המכשיר מקבל עוצמות אור עד ל

. ניתן (1טבלה )ראה  מערך זהאף כפולות למרות שבפועל עוצמות האור היו  6,000את הערך 

ת עם זריחת השמש, שיא האור בצהריים ודעיכת לעקוב בבירור אחר עליית האור היומי

האור לקראת שקיעה. מעקומה זו ניתן לראות שהיו ימים מעוננים, למשל, הימים השני 

לוקס( וימי שמש כדוגמת הימים הרביעי והחמישי  6,000 -והשלישי משמאל )שלא הגיעו ל

 .  6,000חתכו בערך נמשמאל ש

לות צליוס. ניתן לראות שעקומת טמפרטורת הציר הימני מציג את טמפרטורת המים במע

לוקח מעט זמן ( עוקבת אחר עקומת האור היומי, אך אדום המקווקוהמים היומית )הקו ה

מתחילה לעלות מעט אחרי תחילת עד שהמים מתחילים להתחמם ולכן הטמפרטורה 

ה באור. שיא טמפרטורת המים נמצא אחרי נקודת השיא של האור שכבר מתחיל יהעלי

ניתן גם להיווכח שבימים המעוננים, טמפרטורת המים הייתה נמוכה מזו שבימי  .לרדת

 השמש.

 

 
 ימים בברכת הפיילוט 5במהלך  pH -. השתנות האור )מעל פני המים( וה8רשים ת
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 . 7, הציר האופקי, הציר האנכי השמאלי ועקומת האור זהים לאלו שבתרשים 8בתרשים 
פיזקאלי זה משתנה בתדירות -בבריכה. מדד כימי pH -הציר האנכי הימני נותן את ערכי ה

 -ל 8מאד גבוהה יחסית למדדים האחרים שנמדדו במהלך המעקב בתחום ערכים הנע בין 

הופעלה טכניקה . על מנת שניתן יהיה לזהות מגמה כל שהיא במדד זה, )הקו האדום( 9.5

. ממוצע pH -נע )הקו השחור( של סדרת ערכי ההוצע ממחישובית המאפשרת לחשב את ה

( כאשר 8שנקבע מראש )במקרה זה בסדרת ערכים גדולה,  ,נע הוא ממוצע של מספר ערכים

בכל פעם שהערך הבא בסדרה מתווסף לחישוב הממוצע, יורד הערך המרוחק וכך הממוצע 

מתנהג באופן  pH -ניתן להבחין שגם הבאמצעות טכניקה זו נע על פני כל סדרת הערכים. 

עולה.  pH -ה תחזקיורד וכאשר האור מ pH -מחזורי וכאשר האור פוחת ובשעות החשכה, ה

המנגנון המקשר בין . לגבי הגבוה ביותר הוא מעט אחרי שיא אור השמש pH -בדרך כלל ה

 .הסעיפים המתייחסים לפוטוסינתזה() 2ראה ד. לבין עוצמת האור pH -ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

  29 
 

 

 תמונות מהווי הפרויקט -נספח ב' 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אורי   . ביקור שר החקלאות22תמונה 
 אריאל וראש המועצה אילן שדה

 . החברים בפעולה20תמונה 

 –. בדיקה מיקרוסקופית 21תמונה 
 מה גדל?
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. ארוחת שחיתות  26תמונה 
 חגיגית )??( לסיום הפרויקט...

 . הכנת מצגת מסכמת25תמונה 

. קליטת נתונים ובניית מסד  24תמונה 
 נתונים ממוחשב

רשת סינון  . בדיקת23תמונה 
 בניסוי מקדים


