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■ כותרת הפרח פתוחה במשך הלילה וצבע עלי הכותרת בד"כ לבן )או בהיר מאוד( מפני 
שצבע זה בולט מאוד בחשכה.

■ למרבית פרחי הלילה ריח מתוק ועז המתחזק עוד יותר בשעות הלילה.
■ צורתם של מרבית פרחי הלילה דומה למשפך גדול שבבסיסו מצוי צוף מתוק. לרפרפים 

יש חדק מציצה ארוך במיוחד היכול להגיע לצוף שבעומק המשפך.
■ מרבית פרחי הלילה נפתחים בשעות בין הערביים וחיים רק יום אחד, למחרת

הם כבר נובלים.

פרחי לילה
לפרחי לילה יש כמה תכונות מיוחדות העוזרות 

להם למשוך את הרפרפים )פרפרי לילה(:

למתוח קו
הוראות הפעלה

לפניכם ציורים של 4 פרחי לילה הפורחים בישראל.
קראו בתשומת לב את תיאורי הפרחים ומתחו קו בין התיאור לציור המתאים לו.

צלף קוצני
שיח קוצני בעל פרחים גדולים )קוטר הפרח 6-4 ס מ(. לפרח 4 עלי

כותרת לבנים והמון אבקנים ורודים ארוכים מאד. פורח באביב ובקיץ.
צומח כמעט בכל אזור בישראל, בעיקר במצוקים ובקירות אבן.

נר לילה חופי
פרח בעל 4 עלי כותרת בצבע צהוב בהיר וזוהר. מצינור הפרח שבמרכזו

בולטים 8 אבקנים ועמוד עלי גבוה, שבראשו צלקת דביקה, בעלת 4
אונות. פורח באביב ובקיץ. צומח באזור חוף הים.

חבצלת החוף
גבעול הצמח חסר עלים ונושא בראשו תפרחת של כמה פרחים לבנים גדולים. 

צורת הפרח כמשפך. לחבצלת 6 עלי כותרת צרים וארוכים.
במרכז הפרח 6 אבקנים המאוחים יחד ויוצרים מעין כתר פנימי.

ופורח בקיץ ובסתיו. צומח באזור חוף הים.

שושן צחור
עמוד תפרחת גבוה מאוד )עשוי להגיע לגובה 2 מ'(. לאורך הגבעול עלים
ירוקים. בראש עמוד התפרחת פרחים גדולים דמויי משפך. לפרח 6 עלי

כותרת לבנים, במרכזו 6 אבקנים ארוכים ועמוד עלי. צמח נדיר הנמצא בסכנת 
הכחדה. פורח באביב. צומח בישראל באזור רכס הכרמל והגליל העליון.
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כתיבה ואיור: מירי לשם-פלאי

את עלי הכותרת אל תצבעו, השאירו אותם
לבנים. צבעו את האבקנים הארוכים בצבע

ורוד כהה. את הגבעול צבעו בירוק.
את הרקע סביב הפרח צבעו בצבעי לילה

כהים)כחול, סגול או שחור(.

מי אני?..........................................................

את עלי הכותרת אל תצבעו, השאירו אותם
לבנים. את האבקנים צבעו בצהוב. את

הגבעול צבעו בירוק. את הרקע סביב הפרח
צבעו בצבעי לילה כהים.

מי אני?..........................................................

את עלי הכותרת והאבקנים צבעו בצהוב בהיר
או זוהר. את הגבעול צבעו בוורוד ואת העלים

בירוק. את הרקע סביב הפרח צבעו בצבעי
לילה כהים.

מי אני?..............................................................

את עלי הכותרת אל תצבעו, השאירו אותם
לבנים. את עמודי האבקנים צבעו בירוק בהיר

ואת ראשי האבקנים בכתום. את הגבעול
והעלים צבעו בירוק. את הרקע סביב הפרח

צבעו בצבעי לילה כהים.

מי אני?..........................................................

צביעה
לפניכם ציורים של 4 פרחי לילה הפורחים בישראל.הוראות הפעלה

צבעו את הציורים בעזרת הסברי הצביעה שליד כל פרח וגלו מי הפרח.
שימו לב איך הפרח הופך להיות בולט לעין לאחר הצביעה!


