
 



 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

חקרו את עולמם המופלא  

 בעזרת חוקר עכבישיםשל 

 ! Nick Bakerהטבע 

עכבישים ידידותי וצפו  הרכיבו בית 

 ישירות לתוך עולמם המרתק! 



 

 אזהרה! 

 בלבד.  5מיועד לילדים מעל גיל  

לשימוש תחת השגחה של אדם מבוגר. קראו  

את ההוראות לפני השימוש. נהגו בהתאם  

בעתיד.  לעיון  להוראות ושמרו אותן אצלכם

מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים  

חודשים היות שמוצר זה   36מתחת לגיל 

מעודד ילדים לאסוף פריטים קטנים שעשויים  

להוות סכנה לחנק. אין לעשות שימוש  

בזכוכית מגדלת על מנת להביט ישירות  

לשמש או למקורות תאורה בהירה אחרים 

 כם.  ניים שלהיות שהדבר עלול לגרום נזק לעי

   זהירות!

חל איסור על יצירת מגע ישיר בין האבזרים  

הכלולים בערכה זו למוצרי מזון. הרחיקו 

חרקים וידיים מלוכלכות מהפה! שטפו ידיים  

צוע  לאחר השימוש בערכה זו או לאחר בי

 פעילויות המתוארות בחוברת זו.  

ילדים צעירים יזדקקו  

לעזרה ולסיוע של אדם  

 מבוגר. 

 



 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

ם המופלא של  ת עולמחקרו א

בעזרת חוקר הטבע   חלזונות

Nick Baker ! 

 תכולת הערכה 

 ( Tegenariumמיכל לעכבישים ) •

 כדור צמר כותנה  •

 טפטפת  •

 צינור לדגימות  •

 פינצטה  •

 מברשת צבע •

 עדשת שדה  •

 עמודים  24מדריך הוראות הכולל  •

 

"אני קורא   !מיכל העכביש

  ’Tegenarium‘לזה בשם  

על השם הלטיני עכבישים 

ביתיים שנראה  

 שמסתדרים היטב בתוכם. 



 

 ערכה זו!  אודות

ערכה זו מהווה מדריך מעשי לחוקרי טבע 

על  ים ומכילה את הציוד לו אתם זקוקים מתחיל

ור את סגנון החיים של  קמנת לערוך תצפיות ולח

. הערכה נועדה להיות מהנה ומספקת  עכבישים

מידע לילדים בכל הגילאים. אולם, ילדים קטנים  

ראשית כל, אני בוגר. יזדקקו לסיוע של אדם מ

תצפו.  עכביש אחד עליו תשגיחו וממליץ לאסוף 

לא אמור להיגרם להם שום נזק אם שומרים  

אותם כמו חיות מחמד למשך מספר ימים  

אותם חזרה לטבע משם באו.   ולאחר משחררים

דם  סוים, תוכלו להתקברגע שרכשתם ניסיון מ

רק זמן ארוך יותר אם  ולשמור אותם למשך פ

 תרצו.

, למרות  פעילים במהלך כל השנה  עכבישים

שיתכן וקשה למצוא אותם )ואת המזון שלהם(  

בעונת החורף. לכן, הזמנים הטובים ביותר  

  חודשיבשנה לעשות שימוש בערכה זו הם  

 כאשר קל למצוא אותם.  האביב, הקיץ או הסתיו

י מקווה שתיהנו עם ערכה זו ותגלו  לבסוף, אנ

תובנות מרתקות בחייהם של יצורים מדהימים  

    אלה.

 

  עכביש גינה



 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

של עכביש שעיר בעל שמונה  המראה  –  מבוא

לפחות   יכניסרגליים בתוך הכיור ללא ספק  

לבהלה, דבר שאני   את אחד מבני הבית

   חושב שהוא ממש חבל שיקרה.

עכבישים נחשבים  מסיבות לא מוסברות 

 לקבוצה

מאוד לא מובנת וחלק מהבעיה היא   של יצורים

שנראה שבני אדם לא נותנים להם הזדמנות  

 ולומדים להכיר אותם כנדרש.

פולטים את הצליל "איכס", אנחנו מהר מדי 

מורידים כף רגל למטה או מובילים אותם לקצה  

השואב של שואב האבק ובכך נשארים בורים  

 ור לחייהם המופלאים. בכל מה שקש

ערכה זו היא השלב הראשון בהכרת העכבישים  

שלכם בצורה טובה יותר, ומסייע לכם לראות  

פילו אם  חיה מאחורי הספה ואאת "האישיות" ש 

בסוף לא תצליחו לאהוב אותם כמו שאתם  

ת הכלב או את החתול שלכם לפחות  אוהבים א 

מהי מידת  והם מטפסים  התדעו מי הם, על מ 

 החשיבות שיש להם עבור כולנו.

 עכביש חלון 



 

 כיצד נתחיל  .1

עכבישים בריטיים רבים ניתן 

לשמור בעולם העכבישים  

שלכם ובאמצעות החלפת  

המבנה ואספקת ריהוט 

שונה באפשרותכם לייצר 

בתי גידול למגוון ענק של 

 סוגי עכבישים שונים. 

על שני  יכול להמליץ  אולם בתור התחלה אני

בביתם של רוב   זנים מאוד שכיחים המצויים

האנשים. מדובר בעכביש המרתף או בעכביש  

ארוך רגליים )אל תתבלבלו עם הזבוב  אבא 

העכביש  בעל שם זהה!( ו Harvestman -ועם ה

הביתי )ישנם זנים מאוד דומים האחד לשני  

וכולם נחשבים לעכבישים מתחילים מצוינים(.  

אצלכם היות שהם כבר    הם גאוניים גם להחזיק

חיים בבית שלכם ויכולים להתמודד עם תנאים  

 מעט יותר חמים ויבשים. 

ראשית תבנו את מיכל העכביש   .1

שלכם. יישרו את החלק התחתון  

בעזרת חול דק או פיסת נייר מגבת.  

הדבר לא רק גורם לו להראות טוב  

)עניין מאוד חשוב לשומר גן חיות  

מיותרת.  מזערי( אלא גם יספוג לחות 

להימנע מכך   חשוב אם אתם רוצים

שחיידקים ועובד יהרגו את  

   העכבישים שלכם.

 

 ריפוד המיכל 

 מרתף עכביש 

 ים( ביתי )אוכל צהרעכביש  



 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

. במידה ואתם מתחילים עם  2 בתחום הטבע 

אחד מעכבישי הבית שהמלצתי  

עליהם אני ממליץ לעשות שימוש  

מקל מסתעף  אולי  – בריהוט יפה 

בי או עלה מת מסולסל  אטרקטי

שמעניק לעכבישים משהו עליו הם  

    -יכולים לבנות את הכורים שלהם  

אבל שוב, אני כנה, זה נראה נחמד  

ימשיכו  העכבישים   –לכם וגם לי  

בדרכם ויבנו את הכורים שלהם  

     בכל מקרה! 

 

. חשוב לספק מים  3 

בדרך כלשהי. הדרך 

הפשוטה ביותר היא   

לסתום את החור  

במכסה בעזרת צמר  ש

פק לכם,  המסו הכותנה

לאחר מכן שמרו אותו  

לח בעזרת הטפטפת  

להוספת טיפות של  

מים עליו בכל יומיים  

 בערך.

. כעת זה רק עניין של הוספת העכביש  4

היות   – שלכם )רק אחד בכל פעם 

ם אלא אם  שעכבישים אוהבים לחיות בעצמ

נם  כן הגיע זמן הזיווג וגם אז הם אי

ידידותיים האחד עם השנייה!( והזמן לוודא  

שאתם מחזירים את המכסה כנדרש  

 למקומו.

 

 קישוט המיכל

 זברה עכביש 



 

. הרחיקו את העכבישים שלכם מאור שמש ישיר  5

ולעולם אין לעזוב את מיכל העכבישים שלכם ליד  

 יהרוג את השבויים שלכם. החום   –חלון עם שמש 

שמור בתוך  זנים רבים אחרים של עכבישים ניתן ל

"מיכל עכבישים" אולם יתכן שתצטרכו לבצע  

התאמות בבית הגידול כך שיעמוד בדרישות  

שלהם. במילים פשוטות, יהיה עליכם לייצר תנאים  

המתאימה לזנים  . הסביבה  דומים ככל הניתן לטבע 

הגדולים היא הסביבה הטובה ביותר שקיימת  

ד וכשהם  היותר שהם אינם יכולים ללכת לאיבו

ים תוכלו לראות מה הם עושים בצורה טובה  גדל

יותר מומחים,   למעטברגע שתהפכו יותר. 

לשמור עכבישים רבים קטנים    באפשרותכם

   כבישים היורקים ומיוחדים יותר כגון הע 

ותרצו למצוא מיכל קטן  ועכבישי הסרטן, אבל יתכן 

 יותר לשמור אותם בפנים. 

מספר זנים מאוד דומים של  ישנם  –כבישי בית  ע

עכבישי בית ותוכלו למצוא אותם כמעט בכל ימות  

מועדפים עליי לשמירה  השנה. אלו הם הדיירים ה 

שלכם. יתכן והם אינם צבעוניים:   בעולם העכבישים 

לכולם יש גוון חום כהה עם צורות שחורות, אבל  

רים שלהם  הם גדולים, מרתקים וקלים לביות. הכו

ועד   מהכניסה  שמשתרעים הם גיליונות מט גדולים 

למסתור שלרוב כולל בקיע צר מרופד במשי.  

כשהם מתבגרים, הזכרים ניתנים לזיהוי בעזרת  

      המשושים הנפוחים הייחודיים מאוד שלהם. 

 

 ביתיעכביש 

. מדריך לחלק מהעכבישים  2

היותר שכיחים  

שבאפשרותכם לשמור בעולם  

 כבישים שלכם הע



 

 מרתף עכביש 

סוגים שונים רבים  ישנם  – עכבישי זאב 

של עכבישי זאב. אף אחד מהם אינו  

במטרה ללכוד את הטרף   מייצר כורי משי

שלהם, במקום זה הם מריצים את הטרף  

שלהם למטה. שלא כמו שמרמז על כך 

שמם הם אינם עובדים בלהקות אלא  

קיבלו את שמם מהעובדה שבמידה ואתם  

יוצאים ביום שמש חם לכל מקום שבו  

קיימת צמחייה ארוכה תראו מספרים 

גדולים של עכבישים אלה )השכיח ביותר  

 Pardosa   קרא בשם הוא הזן שנ

amentata  )פעילים   בורחים. עכבישי זאב

במידה ואתם מתכננים לשמור  באור יום. 

עכבישים אלה אצלכם, יהיה עליכם לשים  

שכבה של אדמה ומעט צמחייה )דשא מת  

נחשבים לטובים ביותר  וגבעולי צמחים 

עבורם כיוון שהם אינם נובלים והופכים  

( בתחתית ושומר אותם יחסית  למעופשים

 צב חם )טמפרטורת חדר(.במ

 

הם אויב  אלה  –עכבישי מרתף 

הבית היות שהם יוצרים קורי  

עכביש. עכבישים אלה ניתן  

למצוא בתוך בתים ומחוץ לבתים  

הזן השכיח ביותר  בכל העולם. 

הינו עכביש ארוך הרגליים  

הנקרא גם בשם עכביש  

הסימונים בצבע  בשל  הגולגולת

ם  חום כהה על הבטן )עליכ

מיון שלכם(.  לעשות שימוש בד

באופן ברור כמו שלעכביש יש  

מהגוף   4-5רגליים ארוכות פי 

שלו, ניתן למצוא אותם בכל  

ניתן   הנקבות את עונות השנה.  

מחזיקות את שקית  לראות 

ררת שלהן הביצים המשוח

ביצים גדולות.  20-40המכילה 

הן יאכלו כמעט כל דבר שנתפס  

הם בכורים המטונפים  ל

והמכוערים שלהם ואינם שוללים 

אכילה של עכבישים אחרים. יש  

להם מנגנון הגנה מעניין שהוא  

להרעיד את הגוף שלכם  

  באלימות מצד לצד כל כך מהר

 עד שהגוף נעשה מלוכלך.

         

 

 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

 זאב עכביש 



 

שווה לנסות כל סוג  שבעוד  –עכבישי חלון 

מספר  לשל עכביש בעולם העכבישים שלכם, 

קטן מהעכבישים טווי הכורים המעוגלים 

)אותם אלה שיוצרים את כור העכביש  

יש את  המעגלי הקלאסי( לעתים נדירות 

דמנות להראות את היכולות שלהם ההז

גורים של עולם העכבישים, אולם  בגבולות הס

מצליח לא רע הוא עכביש החלון אחד ש

(. הוא נקרא כך  zygiella x-notataהזעיר )

טווה את הכור וא לעתים קרובות כיוון שה

)כשמקטע גדול חסר(   שלוהייחודי המעוגל 

בפינות של חלונות וסביב האזורים החיצוניים 

   של שירותים חיצוניים. 

עכביש שכיח שחי  הו ז –עכביש כור תחרה 

בבקיעים שבפינות החלונות, הקירות וקליפות 

ץ. הוא חושף את נוכחותו באמצעות הכור  הע

את    רשת התחרה שסובבהמשוחרר דמוי 

משי עצמו  להכניסה למסתור מרופד במשי. 

יש צבע כחלחל עדין. הזמן  בתאורת פנס

הטוב ביותר לראות עכבישים אלה וגם ללכוד 

הוא בשעות הלילה כאשר הם עוברים  אותם 

לשטחים פתוחים, בהמתנה להסתערות על  

שד. זהו עכביש פרוותי כל חרק חולף ללא ח

בצבע אפור/חום כהה עם סימונים בצבע חום  

     בהיר יותר על הבטן. 

 תחרה  כורעכביש 

 zygiella x-notata -חלון עכביש 



 

 . לכידת העכביש שלכם 3

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

הדרך שבה אתם מתעסקים עם הנושא תלויה  

ביותר ללכידה הם  הקלים  –וש שלכם בחיפ

עכבישי המרתף כיוון שיש להם נטייה להיות  

ות הוא לחפש  לאיתור. כל שעליכם לעשקלים 

את הסתבכות הכורים בפינות החדרים,  

מתחת למדרגות או בפינות חשוכות, ופשוט  

מקמו קערה מתחת תוך כדי הבאת המכסה  

בעדינה מלמעלה למטה. במידה והם  

תם מתרבים הם נופלים והקערה  מרגישים שא

מתחת תהיה ממוקמת בדיוק במקום על מנת  

לסגור את המכסה  הזדרזו  – לתפוס אותם 

כיוון שהם מסוגלים לנוע במהירות ברגע  

 שמפריעים להם.

עכבישי בית הם הזן שעדיף לשמור. הם  

אורבים במאורות המשי שלהם במקומות  

המוסכים הם המקום    חשוכים למדי: 

עדף עליהם כמו גם ארוניות לכלי ניקוי  המו

וחללים בעליית הגג )עליכם לבקש אישור  

מאדם מבוגר קודם או אף עדיף לבקש מהם  

 סייעו לכם!(שי

במידה ואתם חוקרים בלילה בעזרת פנס  

סביר להניח שתראו אותם יושבים בכניסה  

למקומות המסתור שלהם. הדבר המסובך  

עה  רביותר הוא ללכוד אותם היות שההפ

מרוגשת   זערית ביותר, אפילו רק נשימהמה

או ריצה של אחד מגדילי המשי והם ייעלמו 

במהירות הבזק! במידה ואתם גורמים  

  10להמתין לשיבוש הלכידה שלכם, עליכם 

דקות והעכביש שלכם אמור לחזור למיקום 

הקודם שלו. לעתים קרובות על ידי שימוש  

הם  ת ההימלטות שלבמברשת צבע לחסימ

ר מכן באפשרותכם  היא התשובה ולאח

לתוך קערת הדגימה  להכניס אותם במהירות 

שלכם ולסגור את המכסה. יתכן והם יקלו 

ופשוט להופיע בתוך האמבטיה או  עליכם 

יהיו בדרך כלל זכרים אלה  –הכיור 

המחפשים זיווג )עיינו בסעיף המדבר על  

telling Mr from Mrs Spiderועשויים שלא )  

היות שהם יחפשו זיווג וזו הסיבה   להתיישב

         לכך שהם נתקעים בכיור מלכתחילה.

 



 

  – לכידת חטיפי עכבישים 

נחשבים לטורפים )אין  עכבישים 

עכבישים צמחוניים( ולכן חלק 

מהעבודה שלכם תהיה לספק מזון  

חי שבויים שלכם בזמן שזה  

באפשרותכם    בטיפול שלכם.

לתפוס זבובים על חלונות במהלך  

חודשי הקיץ על ידי שימוש 

במבחנת הדגימה שלכם על מנת  

אותם כנגד החלון ושימוש ללכוד 

להחלקה מתחת.  בחתיכת נייר 

כמובן שבאפשרותכם לעשות  

שימוש באצבעות שלכם במידה  

ואינכם עדינים מדי )ואז אתם  

פשוט מקפיצים את הזבוב מבעד  

 ההזנה/ההשקיה היותר גדול  לחור

לגרום לזבוב  (. שבמכסה "מיכל העכבישים"

לצאת מהמבחנה מסובך יותר. באפשרותכם  

אחר מכן  קית ולאת המבחנה בתוך ש למקם

להכניס אותה לתוך המקפיא למשך מספר  

דקות להתקררות )אולם לא על מנת להרוג 

 אותו(. 

שדות   ם מקורות טובים אחרים של זבובים ה

זבובי הדשן   –בהם פרות מלחכות עשב 

צמרירי הינם רבים  הכתומים בעלי מראה 

יחסית   במספרם במקומות אלה וניתן לתפוס 

בקלות, במיוחד אם יש לכם רשת.  

באפשרותכם להשיג רימות מחנויות דייג  

ולגדל אותן עד שיהפכו לזבובים או שעם זנים  

כם  בית( באפשרותד עכבישי מסוימים )במיוח

להאכיל אותם גם ברימות. חנויות לחיות  

מחמד מספקות לעתים קרובות צרצרים 

חיות מחמד אקזוטיות, כגון  ותולעים עבור 

לטאות וטרנטולות אקזוטיות בין השאר. אלו 

מתקבלים גם כן מצוין לשימוש בעולם 

    העכבישים שלכם.

 



 

 . תחזוקה 4

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

אגו לספק לעכביש שלכם מים  ד .1

תשמרו את הצמר גפן  בכך ש

ם כל  עספוג במים נקיים. כמו 

, האויב  חסרי החוליותהחרקים ו

הגדול ביותר הוא התייבשות  

וזאת הסיבה לכך שהם פעילים  

אינה  כשהשמש הכי הרבה 

, במקומות בהם ישנה  זורחת

פינות חשוכות  לחות באוויר או ב

 ולחות של הבית. 

לא  זה  –שמרו אותם במצב נקי  .2

שעכבישים נחשבים ליצורים  

ם  מטונפים והם בוודאי אינם זקוקי

להיטהרות כמו חיית מחמד 

מזון  שאריות גדולה יותר. אולם ל

להצטבר אחרי   שלהם יש נטייה

     .פרק זמן מה

 

 

 

למרות שלעתים קרובות הם הופכים  

לפריכים טוב להסיר מזון מכל סוג שהוא  

 שנגמר בעזרת הפינצטה המסופקת לכם. 

בכל פעם שהם רעבים.  . האכילו אותם 3

להאכיל עכביש יתר על המידה  לא ניתן

ומה שבדרך כלל קורה הוא שהמזון העודף  

   אחר כך.נכרך בתוך משי ומאוחסן ל

עכבישים מסוגלים לחיות שבועות מבלי  

- לאכול דבר. אני אוהב להאכיל את שלי ב

 חרקים כגון זבובים בכל שבוע.  2-3

. לאחר שסיימתם לצפות בעכביש שלכם  4

יפה שלקחתם אותו )אם  החזירו אותו מא

זה היה מאחורי הספה או הטלוויזיה יתכן 

ותרצו למצוא מקום אחר חשוך ואפל  

"מיכל העכבישים" שלכם  -באותה מידה( ב

ניתן לעשות שימוש חוזר לאחר שטיפה  

צואה של עכבישים הם   –במי סבון חמים 

הכתמים שבצד. הם עשויים להיות 

בנוזל  להספגה  ויתכן ויזדקקועקשניים 

 ושפשוף עדין בעזרת מגבת נייר להסרתם. 



 

סוגים שונים של   640במדינה זו מצאנו 

  קיימים בצורות ובגדליםעכבישים והם 

שונים ורבים. החל מעכביש הבית הגדול  

עכבישי הגינה אוהבי  וארוך הרגליים, 

  הבשר ועד לעכבישי "הכסף" הקטנים

העדינים. הם יכולים להיות דקים וגבוהים 

כמו עכביש המרתף או קצרים וקומפקטיים  

כמו עכביש כור הארנק. חלקם מייצרים 

יים שנראים כמו כורים מעגליים יפהפ

סבך מבולגן  מפיות תחרה, חלקם יוצרים 

של חוטים בעוד שאחרים אפילו לא טורחים  

זנים  ליצור כור בכלל. מלבד למספר 

ממשפחת העכבישים, ניתן לזהות באופן  

מידי עכבישים בכך שגופם מורכב משני  

    חלקים ושמונה רגליים מהלכות.

אותן! אלא אם כן  ספרו   –שמונה רגליים 

העכביש שלכם עבר תאונה מצערת )הם  

יכולים להסתדר מצוין עם פחות מהמספר  

היות נולדו( לעכביש שלכם אמורות לתו א

שומע שאתם  ים. חכו רגע, אני שמונה רגלי

רגליים! אם אכן   10בוכים, לעכביש שלי יש 

זה המקרה אתם לבטח סופרים את צמד  

הגפיים הראשונות בכל צד של הראש,  

 אולם אלה למעשה משושים. 

נעשה בהם שימוש לשם  לא   –משושים 

וש  זה נעשה בהם שימהליכה, אלא במקום 

ישים  על מנת לחוש ולטעום ובקרב עכב

יש אבר מורכב   משושיםלזכרים בוגרים 

בקצה שלהם )זה נראה קצת כמו נפיחות  

או כפפת אגרוף בעינינו( בחלק הזה נעשה  

    גות.שימוש במהלך ההזדוו

 . הכירות את הדרך שלכם לעכביש 5

 גינהעכביש 

 מרתפים עכביש  מעוגל עכביש 



 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 
העכבישים יש  לרוב  –עיניים 

עיניים, אולם לחלקם יש שש  

עיניים או פחות ולעולם לא יותר  

העיניים, ראות  משש. חרף מספר 

   העכבישים נוראית למדי. למרות

מספר קטן של זנים כגון  שישנם 

עכבישים קופצים ועכבישי זאב  

בעלי ראייה סבירה ויכולים לראות 

 ס"מ לפניהם.  30למרחק של 

Cephalothorax –  זו  מילה

בית חזה"  - מתרגמת ל"ראש

נת את החלק של הראש ושל ומציי

וכים יחד.  בית החזה של הגוף מע

מבין שני החלקים  זה הראשון 

המרכזיים של גוף העכביש והוא  

כולל את אברי החישה )עיניים  

 ומשושים( כמו גם חדר המנועים, 

המפעילים את  ם נמצאים כל השרירים ש

 הלסת והקיבה. הרגליים, 

מרבית העכבישים זוהי שקית  בקרב  –בטן 

לב  לאה בכל המעיים, הריאות, המעוותת מ

 וויית המשי.ואברי הרבייה כמו גם אברי ט

 

 עכביש כור ארנק  זאב עכביש   עכביש כור תחרה 

  -חלון  עכביש 

zygiella x-

notata 



 

בסביבת העכביש  הכירו את דרככם 

 שלכם 

 ( X8רגליים )

 מלתעות 

 עיניים
 גומה 

 חזה   ראש בית

 ימון של הלב ס

 חותם 

 בטן

 ספינרטים 

 צבת 

 זיפים, שערות וקוצים 

ריאות ספר  

 )בחלק התחתון( 

 רךעצם הי

 משושים

לראות אותו ניתן  –סימון של הלב  
בקרב מרבית הזנים ומציין את מיקום  

מקרוב ותוכלו לראות  הסתכלו  –הלב 
 אותו פועם! 

צא  הזה המשי יובמקום  –ספינרטים 
החוצה ובהתאם לזנים המספר משתנה 

 .8-ל 6בין 

זה ניתן לראות בקרב  את  –חותם  
הקטנים  השקעים  –מרבית העכבישים 

ה מסמנים מקומות בהם השרירים האל
 מתחברים לחלק הפנימי של דופן הגוף. 

זנים בעלי צמד של ישנם  –ריאות ספר 
טלאים חלשים בחלק התחתון של  

הבטן שהינם למעשה כיסי אוויר  
הנקראים בשם ריאות ספר. זאת כיוון  

ומעליהם  קצוות הכלולים בתוכן שה
העכביש נושם, מסודרים כמו דפים של  

 ספר.
 



 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

ן נקראות בשם  ה – מלתעות

"כליצרה" בקרב העכבישים ותוכלו 

ן בקלות למדי אצל רוב  לראות אות

העכבישים. הן ממוקמות מתחת  

"אוגן" המוקשה  -לעיניים, וה

לעתים קרובות תחוב, מקופל  

מתחת לגוף, בדרך כלל מכוון 

לעבר הפה. נעשה בהן שימוש  

  : הזרקת רעל לטרף אשרלאכילה

מוסס אותו. זה גם  אותו וממשתק 

הדבר הקרוב ביותר שיש לעכביש  

ונעשה בהן שימוש לתמרון של  

, לביצים ולחפצים  מזון, להזדווגות

 אחרים. 

הם המקטעים  אלו   –צם הירך ע

 הראשונים של הרגליים. 

אזור  הגומה שאמצע שוהי  –גומה 

בית חזה ושם מחוברים  -הראש

אוכל  . כאשר עכביש הבטןשרירי 

את הטרף שלו, הוא יונק את  

 המיצים כמו שהייתם שותים שייק.

Epigyne –   אברי הרוויה של אלה

   הנקבה. 

בקצה של כל רגל ישנן צבתות.   -   -צבת 

בדרך ישנן שלוש צבתות בקרב אותם  

אלה שצדים על  לעכבישים שטווים כורים, 

ד מהם  יה להחליף לפחות אחיש נטיהקרקע 

שנקראת   מיוחדת שטוחותבכרית של שערות 

"המסייעת לעכביש לתפוס  ’scopulaeבשם "

 משטחים חלקים יותר. 

ידועים עכבישים  –וקוצים זיפים, שערות 

  היותם שעירים ושערות אלהעצם היטב מ

נעשות שימושיות יותר מאשר רק להפחיד בני  

מסייעים להם  אדם. הן מוסיפות צבע ומרקם ה

השערות   רקע. על הרגלייםבלהתערבב 

 מסודרות כמו סוג של מסרק הנקרא בשם  

"  calamistrum   בו נעשה שימוש להברשת ,"

שרגישים לתנועת   trichobothriaהמשי. ישנם 

אוויר ולרטט, בעוד שרוב השערות האחרות  

מחוברות לקצוות עצבים מה שהופך אותן  

לרגישות במיוחד. שערות מיוחדות בקצוות  

זיפים  לקוצים הקשים ולמסוגלות אף לטעום! ו

 לעתים קרובות תפקיד בלכידת הטרף.  יש
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משי נחשב באמת לחומר מרשים ועכבישים  

שימוש בתכונות המדהימות שלו עושים 

לדברים רבים. בעוד שלא כל העכבישים  

,  עושים שימוש במשי ללכידת הטרף שלהם

רבים מהם עושים בהם שימוש לדברים  

שלהם, כריכת   אחרים לרבות ריפוד הבתים

הטרף שלהם, צניחה למטה והגנה על  

הביצים ועל הצאצאים שלהם. זוהי אחת  

הסיבות לכך שעכבישים כל כך מוצלחים.  

תדמיינו איך זה היה אם יכולתם לעשות  

שימוש בחומר בודד אחד לבניית הבית  

שלכם, לעטיפת המזון שלכם, להדבקת  

דברים יחד, לסייע לכם לעוף, לייצר את  

יטה שלכם ולעשות קניות! משי של  מצעי המ

 עכבישים באמת נחשב לחומר מדהים. 

עולם העכבישים שלכם מעניק לכם את  

ה את  הדרך המושלמת לצפות בעכביש טוו

הקסם שלו וכיוון שכל סוג של עכביש מאוד  

  –שונה בדרך שבה הוא עושה שימוש במשי 

 אינסופי! הקסם 

צפו בעכביש שלכם בקפידה ולאחר שהוא  

תראו אותו מתחיל להניח חוט משי   השתכן

גופו של העכביש  מאוד דק שעולה מתוך 

 בקצה הבטן, 

 עכביש מעוגל 



 

האוויר ועם מעט שינוי  עם יצירת המגע עם 

מצד העכביש הוא נמתח ומתקשה ויוצר 

  משי של עכבישיםאנו מתקשים לראות חוט.  

כיוון שהעיניים שלנו יכולות לתפוס רק 

מיקרונים  25-דברים שיותר גדולים מ

ל עכבישים דק  "מ. משי שס 10במרחק של 

מיקרונים. אם   0.15 - מפחות  –יותר מזה 

החוטים מוארים באמצעות תאורה בהירה  

, הם הופכים  וחזקה או שהם מכוסים במשהו

לנראים לעין, וזאת הסיבה לכך שאנחנו  

פתאום מבחינים בהם לאחר לילה של טל  

 כבד!  

סוגים מסוימים של עכבישים חזקים יותר  

  10ח אותם לפי מפלדה וניתן למתו 5מפי 

מאורכם המקורי מה שמאפשר לכור  

העכביש לספוג את אנרגיית החרק המעופף  

או להיאבק בטרף. חוט בודד של משי  

עכבישים עשוי למעשה ממשפר חוטים  

שזורים יחד. גם כך הוא עדיין מאוד דק:  

   מילימטרים בקוטרם.  0.00025-0.001

  spinnerets -שם ממוקמים ה

ממוקמים. לפעמים זה יותר מאשר  

קו גרירה, חוט שפועל קצת כמו קו  

יתכן וקשה לראות את  בטיחות. 

ם  המשי בתנאי תאורה מסוימים אול

מאחורי  אם תמקמו כרטיס שחור 

והאירו בעזרת  מיכל העכבישים

פנס קטן פנימה מהצד אתם  

אמורים להיות מסוגלים לראות את  

המבנה בצורה ברורה למדי. קיימים 

ששה סוגים שונים של משי  

עכבישים ובעוד שאין עכביש בודד 

אחד שיכול לייצר כל אחד מהם,  

מרביתם יעשו שימוש במספר  

 ם. סוגים שוני

דות מדהימות להלן מספר עוב

  בכל הנוגע למשי של עכבישים! 

חלק מהעכבישים הקטנים יטפסו  

לנקודה גבוהה ויתירו לחוט משי דק  

  spinnerets-ך מהמשלהי

)מהכורים( על ידי הבריזה. משי 

מגיע מבלוטות המשי שבבטן  

סוג מיוחד של נוזל,  זהו  –העכביש 

של  מרק חלבונים. הוא נמשך מגופו 

העכביש והחוצה באמצעות  

 המגופות הממוקמים על הכורים. 

 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

 

 חלון עכביש 
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בשנה לשמור  ש: מה הזמן הטוב ביותר 
 עכבישים? 

ת: עכבישים פעילים במהלך כל השנה,  
  בחודשיאולם הכי טוב לשמור אותם 

הסתיו כאשר פשוט וקל   האביב. הקיץ או
   למצוא את המזון שלהם.

 : מה אוכלים עכבישים? ש
רקים  ת: כל העכבישים בבריטניה אוכלים ח

אולם הם לא באמת אוכלים  כגון זבובי בית.
: הם יונקים מתוכם את המיצים  את החרקים

 שלהם. 
 

ש: מהם הזנים הטובים ביותר של  
 ם לשמור בעולם העבידים? עכבישי

ת: העכבישים המועדפים עליי לשמירה הם  
העכבישים הביתיים או עכבישי המרתף  

 הרגילים לתנאי עולם העכבישים. 

כיל את  אש: באיזו תדירות עליי לה
 העכביש שלי? 

ם יכולים לעבור ת: ככל שתרצו. עכבישי
ימים רבים ללא אוכל, או לחלופין, אם הם  

אוכלים יותר מדי הם עוטפים את המזון 
 המיותר ושומרים אותו למועד מאוחר יותר. 

ש: האם אני יכול לשמור יותר מעכביש  
 אחד בעולם העכבישים שלי? 

ת: לא, עכבישים נחשבים ליצורים  
מתבודדים. הטוב ביותר הוא לשמור עכביש 

חד בכל פעם, אחרת הם יהרגו אחד את  א
 השני.

 ש: האם עליי לתת לעכביש שלי לשתות? 
ת: כן, תמיד הכי טוב לדאוג למקור לחות  

 בעולם העכבישים שלכם. 

ש: האם שמירה על עכבישים נחשב  
 אכזרי? למעשה 

ת: לא, לא אם אתם מטפלים בהם כנדרש 
כמתואר בחוברת זו. שמירה על עכבישים  

תלויים בכם  זכרו שהם  וכית אולם וחינ מהנה
שחררו אותם חזרה לטבע   לרווחתם.

קור אותם  כשאינכם מעוניינים יותר לח
   ולצפות בהם. 

 

 



 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

  הגדול ביותרהמקומי ש: מהו העכביש 

 בבריטניה? 

הוא אחד מזני   Fen Raftת: עכביש 

דה  העכבישים הנמצאים בסכנת ההכח

  10של  בוגר  הגדולה ביותר. עם אורך רגל

ם גם לעכביש המקומי הגדול ס"מ הם נחשבי

 ביותר בבריטניה.

האם קיימים זנים של עכבישים  ש: 

 בבריטניה שיכולים לנשוך או לעקוץ אותי? 

ארסיים מה שאומר שיש  ת: כל העכבישים 

להם רעל להזריק לטרף שלהם. אולם, רוב 

העכבישים בבריטניה קטנים מדי על מנת  

פגיעה כלשהי ם ללנקב את העור או לגרו

ונדיר מאוד שמישהו יינשך על ידי זנים 

של אנשים   מקומיים. אולם, ישנם סיפורים

שננשכו על ידי עכבישים זרים שמצאו את  

דרכם לבריטניה על גבי מטוסים וספינות וכו'. 

אני חושב שהכי טוב הוא להתייחס  

לעכבישים כאל יצורים שסביר הרבה יותר 

 עו בכם. גמה שהם יפשתפגעו בהם מלהניח 

 גינה עכביש 

 ביתעכביש  
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 זאב עכביש  

 ביתעכביש  



 

ן עבור  נתוכ

ילדים על ידי  

מומחים  

 בתחום הטבע 

הינו חוקר  Nick Baker אודות הסופר:

טבע מקצועי שהקריירה שלו לקחה 

ותו מלהיות אקולוג בשטח שעובד על א

ציפורים, פרפרים וגיריות לשדרן  

ידוע בעיקר  טלוויזיה מפורסם. הוא 

,  BBCמתוכניות הטבע המוקרנות בערוץ 

Animal Planet ,Discovery   וגם

National Geographic  היו חווה ,

הרפתקאות רבות עם זנים רבים של  

בעלי חיים החל מגורילות ועד לדובי  

פוני, אולם אהבתו האמיתית  הקוטב הצ

טבע שבגינה הפרטית שלו,  היא ל

הדברים הקטנים שגורמים לעולם  

וחסרי  החרקים  –להמשיך להסתובב  

החוליות האחרים הם שריתקו אותו  

בתור ילד ועד היום עדיין מסבים לו 

 אה מיוחדת. פלי

כוללות:   Nickתוכניות הטלוויזיה של 

The Really Wild Show 

 Nick Bakerים המוזרים של ורהיצ

 Nick Bakerהמוזרים היפים של  

 



 

 

 

 


