
 
 

 

 סמינר ביולוגיה חוקרת בערבה 

 

הוא   "חממת הערבה" -וסביבה חקלאות, מדע ללימודי המרכז

מוסד חינוכי )חווה חקלאית בעלת סמל מוסד( שהוקם בשנת 

בחצבה תשע"ט   והפיתוח  המחקר  י  בתחנת  זהו  ומכאן  יחודו. 

במו"פ,  הנערכים  האקדמיים  המחקרים  בין  המתווך  מרכז 

המדברית,   החקלאות  המדברית,  האקולוגיה  בתחומי 

גיאולוגיה, הידרולוגיה, מחקר תרופתי, חקלאות מדייקת ועוד, 

ומרחבי   מהערבה  וסטודנטים  תלמידים  של  מדעי  חינוך  לבין 

כולל ציוד קצה בתחומי    המדעים "חממת הערבה"מרכז    הארץ.  

 החקלאות והמחקר המולקולרי.  (,Makerspace) הטכנולוגיה

בערבה מתקיים עולם טבע ייחודי שבו חיים בכפיפה אחת מינים 

אפריקה   במזרח  בסהרה,  שמקורם  וצמחים  חיים  בעלי  של 

אסיה המרכזית. הסביבה המדברית הקשה מיעוט    -ובמדבריות 

י ההתאדות  וקצב  הקרינה  האבולוציה הגשמים,  לאורך  צרו 

שנים מתקיים    50- התאמות ייחודיות במינים החיים באזור. מזה כ

של   וההתנהגות  הביולוגיה  האקולוגיה,  אודות  מחקר  בערבה 

מין הציפור החברתית היחיד בישראל. את המחקר הקים והוביל פרופסור אמוץ זהבי   -הזנבן הערבי

ומ ממשיך  והוא  הטבע,  להגנת  החברה  ממקימי  היווה  ז"ל,  הזנבנים  מחקר  מותו.  לאחר  גם  תקיים 

תשתית למגוון פרויקטים מחקריים וקהילתיים נוספים לאורך השנים. בנוסף למחקרים אלו מתקיימים  

  במו"פ ערבה גם מחקרים מובילים אודות בעלי חיים וצמחים והתאמתם לסביבה המדברית.

בצמחי   הקיימים  חומרים  כי  התגלה  האחרונות  בשנים 

ומ יכולים מדבר  העקה,  תנאי  עם  להתמודד  להם  סייעים 

שנערכו   מחקרים  חשובים.  תרופתיים  כחומרים  לשמש 

במו"פ מדבר וים המלח בערבה כבר הביאו לפיתוחם של  

 תרופות וחומרי הדברה ידידותיים לסביבה. 

חינוכיים   מיזמים  לפיתוח  הביאו  ואחרים  אלו  גילויים 

המיזם   כדוגמת  בר  וקהילתיים  בצמחי  המדבר""גינון   מן 

הקהילתיות   בגינות  מדבר  בצמחי  הגינון  עידוד  שמטרתו 

והפרטיות של תושבי הערבה. במסגרת המיזם הוקמה במו"פ גינת צמחי מדבר. שמהווה מקלט לצמחי  

מדבר ופלטפורמה לביצוע מחקרים פורצי דרך תוך שילוב של כלי מדע אזרחי. ב"גינה בואדי" הוקמו 

 ולימודיים. חלקות ניסוי לצרכים מחקריים 
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אוכלוסיות   גם  מדבר,  בצמחי  הקיימים  לחומרים  בנוסף 

עם   בהתמודדות  מסייעים  אלו  צמחים  על  החיים  החיידקים 

התוצרת   טיוב  לטובת  אותנו  לשמש  ויכולים  העקה  תנאי 

הנקראות   אלו,  חיידקים  אוכלוסיות  ,  מיקרוביוםהחקלאית. 

ובמו" ויצמן  במכון  מתקדם  מולקולרי  למחקר  מוקד  פ  מהוות 

משתתפים   המרכז  תלמידי  בחצבה.  המלח  וים  מדבר 

, דוגמים "מיפוי המיקרוביום של צמחי ארץ ישראל" בפרוייקט  

צמחי מדבר ושותפים להקמת מאגר מידע מולקולרי עם מעבדתו של פרופ' זיו רייך, סגן נשיא מכון  

 וייצמן.

 

למגוון  התלמידים  יחשפו  חוקרת  ביולוגיה  סמינר  במסגרת 

המחקרים הנערכים במו"פ, יתנסו בשיטות עבודה מעשית בשדה 

רחבה   לעבודה  מקפצה  המהווה  ראשוני  תוצר  ויפתחו  ובמעבדה 

ומעמיקה יותר בתחום שיבחרו בו לבגרות. תכנית מפורטת בטבלה  

 בהמשך המסמך.

 

 :עלויות

 עלות לפי סמינר של ביולוגיה חוקרת:

 עלות יחידה  פעילות

 129 לילות(  2לינה לתלמיד בחדר לשישה ) לינת תלמיד 

 65 ארוחות בוקר לשני בקרים  ארוחת בוקר לתלמיד 

 38 שתי ארוחות  -כריך, ירק, פרי, סלטים  ארוחת צהריים ארוזה 

 83 שתי ארוחות  -ארוחת ערב בשרית/חלבית מלאה  ארוחת ערב 

 לינת מלווים 

מלווים   4תלמידים +  25לפי קבוצה של מינימום  

חלוקת העלות בין כל   -)מלווה אחד ללא עלות( 
 50 המשתתפים 

 200 הכנת הציוד + הדרכת חוקרי מו"פ ומדריכי ביס"ש  הדרכה והכנת ציוד 

 100 ציוד מתכלה. ציוד מחקר מולקולרי,  ציוד מתכלה לתלמיד 

 665 תלמידים  25לפי קבוצה של מינימום   סה"כ לתלמיד  

      

 

 ₪ לתלמיד  400בעלות של ניתן לקיים גם את הסמינר על פני יומיים  •

 העלויות אינן כוללות הסעה + אבטחה )באחריות ביה"ס( •

 
 rb19311@gmail.com ,4212120-052לפרטים נוספים ניתן לפנות לרחלי ברדו:  

mailto:rb19311@gmail.com


 
 

 תכנית הסמינר: 

 

 צרכים  פירוט הפעילות  שעה יום

 הגעה והתארגנות  10:00 ראשון 

טרז'ר היט בעקבות המחקרים השונים במו"פ  -"חפש את המטמון" סיור מו"פ  10:30 

עלה  מה  המורינגה?  זרעי  בעזרת  מים  לטהר  ניתן  כיצד  ערבה. 

בגורלו של בושם האפרסמון העתיק? איזה פרויקט חקלאי משותף  

לאנרגיה   הבינלאומית  והסוכנות  ירדן  האם לישראל,  אטומית? 

למחקרים  התלמידים  ייחשפו  בסיור  במדבר?  דגים  לגדל  אפשר 

 פורצי דרך המתקיימים בערבה.

 

 ארוחה עצמאית  ארוחת צהריים  12:30 

של מו"פ   "ספיד דייט עם חוקרים"  13:00  והסטודנטים  עם החוקרים המובילים  ייפגשו  התלמידים 

במסלול    -ערבה התלמידים  את  ישתפו  אותם החוקרים  שהוביל 

 לעולם המחקר ויספרו אודות המחקרים שלהם.

 



 
 

חולות  15:00  ותרגיל  אקולוגי  סיור 

 כולל ארוחת ערב בשטח

 תרגיל חקר אקולוגי, סיור בסגנון ביוחקר.  

מצלמות   והנחת  עקבות  פלטות  הכנת 

 שביל ושבילי טשטוש.  

 דיגום מיקרוביום 

 מדורה ותה.

 תיאום ארוחת שטח

 תיאום לינה עם ביס"ש  לינה בביס"ש חצבה סיום יום 21:00 

זנבנים סיור זנבנים  05:00 שני עם חוקרי  ומפגש    -סיור  יציאה בשעות הבוקר המוקדמות 

 עם הזנבנים, ציפור חברתית ייחודית הנחקרת בשמורת שיזף.

 

  ארוחת בוקר בביס"ש חצבה 7:30 

המדע?   משחק המסע אל מונדוס 8:00  פועל  המדענים כיצד  את  המובילים  התהליכים  מהם 

 לגילויים חדשים?

 

 ביצוע ניסויים/מדידות/כתיבת דו"ח/פיתוח תוצר/  התנסות מעשית בצוותים.  10:00 

 

 תיאום הארוחה מול ביס"ש  ארוחת צהריים בחדר אוכל בביס"ש חצבה  13:00 



 
 

  פרזנטציה של התוצרים  15:00 

 

 סיום ופיזור 16:30 



 
 

 רשימת נושאים: )רלוונטיות הנושא תלוי במועד הסמינר ובזמינות החוקרים( 

פרוייקט "מיפוי המיקרוביום של צמחי   דיגום צמחי מדבר והשתתפות במדע אזרחי במסגרת   .1

של מכון וייצמן. ניתן לדגום גם עבור המשך עבודה מולקולרית במעבדת בית הספר. שאלות  א'י"

מגוונות.   הן  האפשריות  שונים/באזורים  החקר  צמחים  מיני  של  מיקרוביום  הרכב  )השוואת 

 שונים/חלקי צמח שונים/משטרי השקייה שונים/טיפול קומפוסט ועוד(

 ביצוע ניסוי/תצפית שדה בנושא התנהגות בע"ח :חקר הזנבנים .2

מין של זבוב שמקורו ביבשת אמריקה אך בעשרות השנים האחרונות  זבוב החייל השחור:    .3

ארוגנית.   פסולת  כמפרק  שלו  וזאת בשל התועלת האקולוגית  אזורי העולם,  במרבית  הופץ 

נגדל את זחלי זבוב החייל השחור בתנאים שונים ונבחן את ההשפעה של תנאי  בעבודה זו 

 פוסט שנוצרת וכמות הפסולת הנצרכת.הגידול על גודל ומסת הזחלים והבוגרים, כמות הקומ

ומאובנים: .4 חיים  חד  פורמינפרים  יצורים  הם  )חוריריות(  מאוד  - פורמיניפרים  הנפוצים  תאיים 

בסביבות ימיות בעבודה זו, נבחן את השפעת טמפ' המים והרכב המינרלים על בניית השלד  

 הגירני שלהם או את תפקידם כחלק מהמיקרוביום של עשב ים.  

 : נבחן את השפעת סטרס על התנהגות דגי זברה.מודל למחקר התנהגות בע"חדגי זברה כ .5

מדידות של מדדי גדילה והשתתפות במדע אזרחי לבניית   "הגינה בואדי": חלקות הניסוי של   .6

 פרוטוקול לגידול צמחי מדבר כצמחי גינה. 

חלקות צמח המורינגה המכונפת נחשב לצמח השימושי ביותר בעולם. נצא ל  מורינגה עץ הפלא: .7

הניסוי של המורינגה במו"פ ערבה תיכונה שם גדלים שיחי מורינגה בתנאי הארה שונים. נקטוף 

בעזרת  הכלורופיל  כמות  את  ונבדוק  כלורופיל   מהם  נמצה  השונות,  מהחלקות  עלים 

 ספקטרופוטומטר 

טבעיים(, כמשמרים    צמחי מדבר כקוטלי עשבים )הרביצידים שרותי המערכת של צמחי מדבר:

 טבעיים וכמקור לחומרים אנטיבקטריאליים. הכנת מיצויים מצמחי מדבר ובחינת השפעתם.

נבדוק את השפעת מיצוי של צמח  תולעי נמטודות כמודל למחקרים בביוטכנולוגיה וברפואה:   .8

יש חומרים מהווים חלק   שלצמחי מדבר  נמטודות. מחקרים הראו  ותנועת  רביית  על  מדברי 

אלו ממנגנו  בחומרים  השימוש  את  נבחן  במעבדה  מזיקים.  כנגד  שלהם  הכימיים  ההגנה  ני 

לתועלת האדם תוך שימוש בשיטות מעבדה מתקדמות לזיהוי ביטוי של גנים בנמטודות מזנים  

 שונים.

צמחי מדבר צמחי מדבר כמקור לחומרים מעכבי תהליכים דלקתיים ומעכבי  הזדקנות בריאה:  .9

 הזדקנות תאים.

נחשב לצמח השימושי ביותר בעולם מזרעי מורינגה:  טיהור מים .10  .צמח המורינגה המכונפת 

לזרעים יש מנגנון המשמש לטיהור מים. בעבודה זו נכין אבקה מזרעי מורינגה מכונפת ונבדוק  

 את יעילותה בטיהור מים תוך שימוש בשיטות עבודה במיקרוביולוגיה.



 
 

עבודה זו, ננסה למצוא סוג נוסף של הדברה ב הדברה ביולוגית של זבוב הפירות הים תיכוני:  .11

נזקק חומרים  אכילאה ריחנית  ביולוגית: שימוש בחומרי הדברה שמקורם בצמחי מדבר כגון  

 פעילים מהצמח ונבדוק בעזרת מתקן מיוחד שנבנה את התנהגות זבוב הפירות הים  

 


