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 על התרבות חיידקים מיצוי שוםהשפעת ניסוי: 

 דף עבודה לתלמיד

 מטרה

 . על התרבות חיידקיםמיצוי שום  תהשפעלבדוק 

מיועדים לעבודה במעבדת בית הספר, העבודה עם פילוקוקוס, החיידקים איתם תעבדו, מסוג סט

 .חיידקים מחייבת הקפדה על כללי הבטיחות ועבודה על פי ההנחיות

 

 הנחיות לפני תחילת העבודה

  00%חטאו את משטח העבודה בעזרת נייר מגבת ספוג באתנול  ●

 

 כלים וחומרים 

מבחנה המכילה , מקל דרגלסקי, פרופיפטהמ"ל חד פעמית,   1צלחות פטרי עם אגר מזין, פיפטה  2

מים מבחנה עם  ,)פינצטה( תמלקטדיסקיות נייר סינון,  8, מסוג סטפילוקוקוס תרחיף חיידקים

 , כלי לפסולתמיצוי שוםמבחנה עם ים, מזוקק

 

 שימו לב

 כל הציוד הינו סטרילי, על מנת לצמצם את הסיכוי לזיהום התרבית שתכינו, עבדו על פי הכללים:

 והכלים המכילים חומרים )מבחנה עם תרחיף  בכל שלבי העבודה יש לפתוח את צלחת הפטרי

חיידקים ומיצוי שום( באופן חלקי, ולעבוד בזריזות על מנת להקטין אפשרות של זיהום שמקורו 

 .ירובאו

 פתחו את אריזת הכלי רק בזמן השימוש בכלי, אל תשאירו כלים חשופים לאוויר 

 או כלים על פי הנחיות  פסולת-כל כלי שסיימתם להשתמש בו העבירו לדלי האיסוף המתאים

 המורה

 

 ניסוימהלך ה

 רבעים  4כל צלחת ת סמנו על תחתי .א

 ואת התאריך.שם החיידקים  מים,", שמכם, 1" על תחתית צלחת רשמו את הפרטים הבאים:  .ב

 ואת התאריך.שם החיידקים  ,שוםשמכם, ", 2"  על תחתית צלחת השנייה רשמו:

 :בצעו זריעת דשא על פי ההוראות האלה .ג

צלחת כל אחת ממ"ל תרחיף חיידקים ממבחנת התרחיף ל 0.1העבירו  ,פיפטה בעזרת ●

 העבירו את הפיפטה לדלי הפסולת פטריה

 בעזרת מקל דריגלסקי, מרחו את החיידקים באופן אחיד תוך כדי סיבוב הצלחת  ●

https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
https://www.instagram.com/explore/locations/491671972/
https://twitter.com/barilanu?lang=en
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 לי הפסולתכהעבירו את המקל דריגלסקי ל 

 

 .2חיזרו על זריעת הדשא גם בצלחת פטרי מספר  .ד

 , כך:1י בצלחת פטרהניחו דיסקיות נייר הספוגות במים  .ה

 הרימו דסקית נייר סינון, טבלו את הדסקית במים שבמבחנה, ו מלקטתהיעזרו ב 

 מים, פטר מעודפי ההיל הצמידו את הדיסקית לשולי המבחנה על מנת

  והצמידו את הדיסקית לקרקע המזון באחד הרבעים.הצלחת פיתחו באופן חלקי את 

  הדיסקיות הנותרות. 3חיזרו על הפעולה עם  

 לאחר הנחת כל דיסקית כסו את הצלחת עם המכסה

 , כך:2י בצלחת פטר צוי שוםהניחו דיסקיות נייר הספוגות במי .ו

 שבמבחנה,  צוי השוםהרימו דסקית נייר סינון, טבלו את הדסקית במיו מלקטתהיעזרו ב 

 , צוימיפטר מעודפי ההיל הצמידו את הדיסקית לשולי המבחנה על מנת

  והצמידו את הדיסקית לקרקע המזון באחד הרבעים.הצלחת פיתחו באופן חלקי את 

  הדיסקיות הנותרות. 3חיזרו על הפעולה עם  

 לאחר הנחת כל דיסקית כסו את הצלחת עם המכסה

 כשהן הפוכות,  ,הניחו את צלחות הפטרי על מגש המיועד לכך .ז

 או בטמפרטורת החדר,  C° 30באינקובטור בטמפרטורה  המורה יכניס את צלחות הפטרי

 שעות. 48-24למשך 

 

 בתום העבודה: 

 העבירו את כל הכלים והחומרים בהם השתמשתם לדליי איסוף הכלים ולדלי איסוף הפסולת  ●

 .    00%שהספגתם באתנול מגבת חטאו את משטח העבודה בנייר  ●

 אותן בחומר חיטוי כמו ג'ל אלכוהול.רחצו היטב את הידיים במים ובסבון או חטאו  ●

 )שימו לב לשים את הכפפות בדלי המיועד לאיסוף הפסולת של הניסוי(

 

 

 תוצאות הניסוי

 

 , תוכלו להיעזר בזכוכית מגדלתהתבוננו בתרבית החיידקים בצלחת הסגורה .1

 שימו לב!

 אין לפתוח את צלחת הפטרי, או לגעת בתרבית ביד או באמצעות חפץ
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https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
https://www.instagram.com/explore/locations/491671972/
https://twitter.com/barilanu?lang=en


משרד החינוך, המזכירות 
 הפדגוגית

הפיקוח על הוראת הביולוגיה   
המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות 

 הספרבתי הביולוגיה ב

 הפקולטה למדעי החברה
 בית הספר לחינוך

פרופ' פ. חורגיןע"ש   

Faculty of Social Sciences 

The Pinchas Churgin 
School of Education 

 

      3 
 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8518 | F: 03 738 4061 |  5250002אילן )ע״ר(, רמת גן אוניברסיטת בר   

 

www.biu.ac.il                                                                            

 
 
 
 
 
 

 2-ו 1תרביות בצלחות את התארו א.  .2

 ( ולהתרבות החיידקים על פני הצלחתמיצוי שוםהתייחסו לטיפול )מים או     

 ., 2. לבין מידת הכיסוי בצלחת 1ב. מה ההבדל בין מידת הכיסוי בצלחת 

 הדיסקיות. התמקדו באזור סביב    

  מבלי לפתוח את הצלחת! .3

 התוצאותהציגו את חיידקים,  רבו שבה לא הת את הקוטר סביב כל דיסקיתבסרגל מדדו 

 בטבלה.

 

 ובנוכחות מיםשום טבלה: ממוצע קוטר עיכוב התרבות החיידקים בנוכחות 

 הקוטר של האזור בו חל עיכוב בהתרבות החיידקים הטיפול

 "מ(ס)

ממוצע 
הקוטר 

 "מ(ס)

 4דיסקית  3דיסקית  2דיסקית  1דיסקית 

       מיצוי שום

      מים

 

 מסקנות

 על סמך התוצאות שקיבלתם בניסוי. מנומקת נסחו מסקנה  .1

. טפילי-פטרייתי ואנטי-חיידקי, אנטי-שהוא חומר אנטי ,(Allicin) שום, נוצר אליציןאשר כותשים כ .2

של אנזימים החיוניים לתיפקוד התקין של תאי חיידקים, פטריות  האליצין מעכב את פעילותם

 .וטפילים

מנטרלת  (gluthatione) בתאי האדם, אך מולקולה הנקראת גלותתיון גםאנזימים אלה קיימים 

ולכן חשוב האליצין מתפרק במהירות בבישול ובנוכחות חמצן,  .את האליצין החודר אליהם

 .חשוף לאוויר זמן ממושך במיצוי שום שהיהבשום טרי, ולא בשום מבושל, או  להשתמש

 את המסקנה שניסחתם? חזקהאם המידע הזה מ .א

 התוצאות? בעקבותאיך המידע המוצג בשאלה מסביר את המסקנה שניסחתם  .ב

 מה היתרון שיש לשימוש בשום נגד חיידקים מחוללי מחלה בבני אדם? .ג

 הציעו ניסוי המשך לבדיקת השפעת מיצוי שום על התרבות חיידקים .ד

 

https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
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