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 המורה לטבע

תשנ"ג אני רוצה לספר על מורה ששינה את כל חיי.  שנת הלימודיםעם פתיחת 

שמו היה יעקוב איצקוביץ, והוא לימד בבית הספר לנערים עובדים בחיפה 

. הוא היה המורה לטבע, אבל שנה שלמה  (3491בכיתה גימל בשנת תש"ג )

לו מימוזה  צמח אחד: הילדים קראו לו " אל תיגע בי", והמורה קראעסקנו רק ב

 ביישנית.

הוא הביא כמה עציצים של הצמח לכיתה וכולנו בדקנו אותו מכל צדדיו. עלי 

הצמח ריתקו אותנו: כשנוגעים בהם הם נסגרים במהירות מבהילה ותפקידם 

 אומנם להבהיל את הפרה הרוצה לנגוס בהם.

גילינו כי הם נסגרים גם אם מקרבים אליהם גפרור בוער, כך הם שומרים על 

. הופתענו שגם בשעות הלילה הם נסגרים כדי לשמור על לחות גם בזמן חמסין

העלים מפני קור הלילה. היינו משקים את הצמחים בנאמנות ושמחים על כל 

 ענף חדש שצמח.

לפני אהבנו להביט בצמחים, היינו הולכים בשיעורי הטבע על מורדות הכרמל )

שנית וגם חוזים בפרחיה שהפכו לשיכונים(, ומחפשים את המימוזה הביי

היו אלפי הצהובים של הסירה הקוצנית, ומריחים את ריחו המשכר של הנרקיס )

 רקיסים על הכרמל(.נ

לילה אחד הייתי תורן הלילה שתפקידו היה לכבות את האורות במעבדת 

בדקנו שם אם האור של המנורה משפיע כמו אור השמש על גידול הצמחים )

וראיתי את כל העלים סגורים היטב כל אחד בדיוק מול באתי לכיתה הצמחים(. 

 חברו. השיח נראה אז קטן יותר מאשר ביום, כאשר עליו סגורים בגלל נגיעה.

למחרת סיפרתי על כך למורה לטבע. הוא לא האמין שקיים הבדל בין סגירת 

היינו  ינונם בלילה. הוא בא איתי בלילה הבא, ושהעלים ביום לעומת סגירת

 תופעה מעניינת.עדים ל

כדי להבהיל( ולכן אינם נסגרים בדיוק גילינו שהעלים ביום נסגרים במהירות )

אחד מול השני. לעומת זאת, בלילה הם נסגרים לאט לאט ומצליחים להיסגר 

בדיוק נמרץ אחד מול רעהו. המורה בדק בספרים העבים שבחדרו ומצא שאף 

 אחד לא גילה זאת לפנינו.



ה, והכיתה כולה ציירה את ההבדל בין היום והלילה. הציור הוא צילם את התופע

 ארץ". כולנוה" הטבע ו לעיתוןהטוב ביותר יחד עם דברי ההסבר נשלחו 

 גאווה על התגלית. התמלאנו

יעקוב איצקוביץ פוטר בשנה שאחרי כן בידי מנהל בית הספר ששמע תלונת 

 כל השנה רק על צמח אחד. ההורים שהוא לא "הספיק" את החומר, ולימד

רק שמונה( נעשו שניים  נוהיי ,כן) מכל שמונת התלמידים שלמדו איתי בכיתה

מצוינות( פרופסורים באוניברסיטה, שלושה מהנדסים בכירים, שתי מורות )

   קורה(.עורך דין אחד )ו
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      ,ברשת בשער -סגירת העלים של המימוזה הביישניתמנגנון  :הלהרחב

מדעי החקלאות, המכון  13.4.1112מומחים באקדמיה, ד"ר נאוה מורן  מענה

 האוניברסיטה העברית למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

 קטנים( התנועה מתבצעת באברים המוטוריים )גלילים ,בעיקרון

 .pulvinus, וביחיד pulviniפולביני,  הנקראים -שבבסיס כל עלה וכל עלעל 

 חלקו התחתון -הגלילי מתנפח, ובו בזמן חציו העליון של הפולבינוס

מתכווץ, ואז הפולבינוס מתכופף כלפי מטה. ולהיפך, הפולבינוס מתרומם ופורש 

 .הפוך כשחלקי הגליל מתנהגים - את העלעל או העלה

 ?מה גורם להתנפחות

)בעיקר אשלגן  קליטת מלחים לתוך התאים ברקמת הפולבינוס בחלק המתנפח

 מים. -כלורי( ואחריו, בכוח האוסמוזה 

 ?ולבינוס מתכווצתהפ כשרקמתמה קורה 
 מים. - כך ובעקבותכל תא מאבד את המלחים )כנ"ל(. 

 אנחנו קוראים לכך " מנוע אוסמוטי." -המכאניקה זאת

                                                 ו גרשעריכה והדפסה: מילכה ברק                                                             


