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בשנת תשע'ט הוקם במו"פ מרכז חדשני וייחודי לחינוך 

סביבתי, מדעי וחקלאי שמתווך בין המחקרים לבין חינוך  

מדעי. מרכז זה כולל ציוד קצה בתחומי הטכנולוגיה 

(Makerspace )  .החקלאות והמחקר המולקולרי

בתחומים  עבודות חקר וביוחקר מגוון  מקיימת

, חלקם קשורים למדע אזרחים ומקוריים מרתקים

ולמחקרים פורצי דרך. העבודות מלוות על ידי   

  חוקרים המומחים בתחומם.

 מקרא סימנים:

 

 

 

 

 

מוזמנים להתרשם וליצור קשר להתייעצות לצורך התאמת 

 הנושאים לצרכים שלכם.

 0533405863טל': מנהל "חממת הערבה"  ד"ר עודד קינן

 oded@adssc.org: מייל

מייל:  0524212120מעבדת מייק ערבה טל':  רחלי ברדו

rachelib@adssc.org 

מדע  -makingוחקר 

 ערבהחממת הב

 המעבדה לחדשנות יוצרת שבמייק ערבה

 מורים ומנהלים יקרים,
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אוכלוסיות החיידקים החיים על צמחים אלו  

בהתמודדות עם תנאי העקה ויכולים  מסייעים 

לשמש אותנו לטובת  טיוב  התוצרת החקלאית.  

אוכלוסיות חיידקים אלו, הנקראות מיקרוביום,  

מהוות מוקד למחקר מולקולרי מתקדם במכון  

   ויצמן ובמו"פ מדבר וים המלח  בחצבה.

הפרויקט המשותף למרכז המדעים  ומכון דוידסון מביא  

י הארץ ומספק להם את כל התנאים לקיום עבודת ביוחקר   תלמידי ביוחקר  מכל רחב

החל מהסיור  האקולוגי  המתקיים במערכת אקולוגית   -מולקולרית ייחודית ומתקדמת

ייחודית )כולל מפגש עם  מחקרי שטח ובראשם מחקר הזנבנים הנודע(. דרך היזמות   

 מחקר ייחודית .  החקלאית והמדברית ועד המחקר המולקולרי, עם דגש על המדבר כסביבת

יחד עם עבודת הביוחקר, יהפכו התלמידים למדענים בפועל 

פרופסור  ויסייעו במחקר פורץ  דרך. המחקר, אותו מוביל  

ממפה את אוכלוסיית המיקרוביום   , זיו רייך ממכון ויצמן

החיה על צמחי ישראל. התלמידים שייקחו חלק  

ל בפרויקט יסייעו במיפוי אוכלוסיות המיקרוביום  ע

 .צמחי המדבר

 

 

 מיקרוביום של צמחי מדבר

 לא טוב היות הצמח לבדו

https://drive.google.com/file/d/1HsiaxPLkgZSqNR2uDi9IkFkk3tgDo-fq/view?usp=sharing
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לצמחי מדבר יש סיכוי טוב להכיל חומרים עם פעילות ביוכימית 

ייחודית מאחר וצמחים אלו גדלים ושורדים  

בתנאי עקה של טמפרטורות קיצוניות, מיעוט  

 גשמים וקרינה עזה.  

יש   ד"ר ריבקי אופירבמעבדה בראשותה של  

צמחי מדבר )"ספריית צמחי   250 -אוסף של כ

 מדבר"( 

מנגנונים נקודת ההנחה היא, שלצמחי מדבר יש 

ידול גהמאפשרים גדילה מיטבית בתנאי  כימיים

קיצוניים שלא קיימים בגידולים חקלאיים כדוגמת שום 

הגינה. כמו כן, ייתכן ובצמחי מדבר מצויים חומרי הגנה  

כימיים המשמשים כמעכבי נביטה או גדילה של צמחים 

משאבים אחרים בקרבתם למניעת תחרות על 

 )אללופתיה(. 

בעבודה זו התלמידים יכינו מיצוי  

מאחד מצמחי המדבר שבאוסף 

ויבדקו את השפעת ריכוז המיצוי  

על התארכות שורשים וחלוקת תאים  

)מיטוזה( בשום הגינה תוך שימוש 

שיטת צביעה והתבוננות במיקרוסקופ  ב

  ימריסטמטית של שורש מרקמהבתאים 

  שהונחו במיצויים שום

 בשום הגינהתו על חלוקת תאים עוהשפ צמח מדברי מיצוי

תאים מרקמה מריסטמטית בשורשי 

שום, בשלבים שונים של חלוקת 

. צילום: אסתר ברזילי, מיטוזה

בדות עהמרכז לפיתוח ותמיכה במ

 ביולוגיה

https://www.adssc.org/%d7%93%d7%a8-%d7%a8%d7%91%d7%a7%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%aa/
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מתועד כמזיק - תיכוני- זבוב הפירות הים

פירות וירקות, בדרגות  מיני  300-מ ליותר

זבוב הפירות הים תיכוני חדר  רגישות שונות.

ונחשב כמין פולש.  1904 לישראל בשנת

הושקעו בניסיונות   משאבים רבים ויקרים

 הפירות לארצות ולאזורים שונים בעולם. להכחיד פלישות של זבוב

  המשותף למשרד החקלאות ,)הדברת זבוב הים התיכון בערבה( פרויקט הזה"ב

באופן שיטתי, פיזור זבובים זכרים עקרים   1998ולמגדלים בערבה, החל להתבצע בשנת 

 פיזור הזבובים מהאויר )באמצעות מטוס מיוחד( ירדני. -צידי הגבול הישראלי  משני

 ת הזבוביםיומהקרקע גורם להפחתת אוכלוסי

 הפוריים באזור.  

נוסף של הדברה   למצוא סוג ננסה ודה זו,בבע

שמקורם בצמחי   ביולוגית: שימוש בחומרי הדברה

 Achillea) אכילאה ריחניתמדבר כגון 

fragrantissima ) ,לצמח זה יש  . על פי מקורות

את מרבית  ריח חריף טיפוסי והוא דוחה כנראה

 החרקים אוכלי הצמחים.

פעילים מהצמח אכילאה ריחנית , נזקק חומרים במעבדת זיקוק הצמחים של חיים חזן

ונבדוק בעזרת מתקן מיוחד שנבנה את התנהגות זבוב הפירות הים תיכוני בנוכחות  

 חומרים אלו. 

  אכילאה ריחנית

 מתוך אתר "צמח השדה"

https://drive.google.com/file/d/1cPRajlb3PHhAPy1WIrWIIyS8HdLkdozH/view?usp=sharing
https://flora.org.il/plants/ACHFRA/
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צמחי מדבר יש סיכוי טוב להכיל חומרים עם פעילות ביוכימית ייחודית מאחר וצמחים אלו  ל

 גדלים ושורדים בתנאי עקה של טמפרטורות קיצוניות, מיעוט גשמים וקרינה עזה.  

צמחי מדבר )"ספריית צמחי   250 -במעבדה בראשותה של ד"ר ריבקי אופיר יש אוסף של כ

נגד  מדבר"( ומתוכם אותרו לאחרונה מספר צמחים המכילים חומרים פעילים הנסרקים כ

 .מודלים תאיים של סרטן ומחלות ניוון מוח )כמו מחלת אלצהיימר(

תהליך זה הוא   תאים מזדקנים באופן טבעי.

מרכיב חיוני בהפסקת חלוקת התאים במקרה  

הצטברות תאים מזדקנים  של פגיעה בדנ"א.

מובילה למחלות תלויות גיל ופגיעה בתאים  

הוא כינוי לתאים שהפסיקו לבצע את המוטל עליהם, כלומר   תאים מזדקנים חיוניים.

להתחלק. תאים אלה מצטברים עם הגיל, והצטברותם עלול לתרום להיווצרות מיגוון  

   .מחלות, ביניהן דלקת פרקים, מחלת ריאות חסימתית כרונית וסרטן

טיפול בתאים מזדקנים כולל הרס התאים או עיכוב תהליך  

מיצויים מצמחי מדבר מעכבים . בחקר זה נבחן האם ההזדקנות

  ת.הזדקנות תאים ותהליכי דלק 

 

 

 

 חכמת המדבר

 מצמחי מדבר גילוי תרופות

 הזדקנות תאים 

 ותהליכי דלקת
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מיזם קהילתי שמטרתו הנגשת השימוש בצמחי בר  

מן המדבר בגינות הפרטיות והציבוריות של קהילת 

ערבה תיכונה כחלק מפיתוח בר קיימא, תוך צמצום 

 שימוש בצמחים שאינם מקומיים.

עולם הבוטניקה, יתרשמו מן ההתאמות חשפו לצמחי האזור וייכירו את  התלמידים

לסביבת החיים המיוחדת, מתהליכי נביטה, צמיחה, פריחה, האבקה, התפתחות פרי, 

 שיטות הפצת זרעים ועוד...

התלמידים ייקחו חלק במחקרים ויערכו ניסויי הנבטה בזרעים  

שנאספו, ישתלו בחלקות הניסוי של המיזם ויהיו שותפים 

 . מאגר ידע קהילתיבהקמת 

בפרחים זכריים או בפרחים דו מיניים של צמחים המתרבים 

גרגרי האבקה הם בעלי מבנה  , ברביה זוויגית

  ייחודי המאפשר להם להגיע אל הצלקת של

אבקה מתאימים, מכל גרגר  ההפרח .בתנאים 

אבקה יצמח נחשון אל תוך עמוד העלי ובהגיעו  

 אל השחלה תתרחש הפריה .  

התלמידים יערכו ניסוי ויבדקו מה משפיע על צמיחת הנחשון 

שימוש בשיטה כמותית לבדיקה של תוך  בתהליך האבקת הפרחים

ות גרגרי האבקה  נביטת גרגרי אבקה. שיטה זו חשובה מכיוון שחיוני

 היא מדד להצלחת תהליך ההפריה בצמחים הנחקרים.   
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צמח המורינגה המכונפת נחשב לצמח השימושי ביותר   

בעולם. כל חלקי הצמח משמשים את האדם. הוא מגודל  

כעץ תרבות בעיקר באזורים טרופיים ביבשות אמריקה,  

אפריקה ואסיה, ולו טווח רחב ביותר של שימושים 

  .רפואיים ,קוסמטיים, אנרגטיים, ותעשייתייםתזונתיים, 

 לזרעים יש מנגנון המשמש לטיהור מים.

בוחנים את תנאי הגידול המיטביים של   דפנה הררי חלקה של במ

פיתוח פרוטוקולים לטיפוח ממוכן  בעץ המורינגה המכונפת ומסייעים 

 מוצלח.  יבול לקבלת אורגני 

בעבודה זו נכין אבקה מזרעי מורינגה  

מכונפת ונבדוק את יעילותה בטיהור  

תוך שימוש בשיטות עבודה  מים

 במיקרוביולוגיה. 

 

נצא לחלקות הניסוי של המורינגה במו"פ ערבה תיכונה  

שם גדלים שיחי מורינגה בתנאי הארה שונים. נקטוף  

ונבדוק את  עלים מהחלקות השונות, נמצה מהם כלורופיל 

 . כמות הכלורופיל בעזרת ספקטרופוטומטר

 

 מורינגה עץ הפלא

 מזרעי מורינגה טיהור מים

 השפעת תנאי הארה על כמות כלורופיל בעלי מורינגה

http://agri.arava.co.il/author/dafnaharari
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ביבשת  שמקורו  זבוב  של  מין  הוא  השחור  החייל  זבוב 

אמריקה אך בעשרות השנים האחרונות הופץ במרבית אזורי  

אקולוגית שלו כמפרק פסולת העולם, וזאת בשל התועלת ה

   ארוגנית. 

הזבוב   בפירוק  זחלי  כמפרקים  חיוני  תפקיד  ממלאים 

מצעים אורגניים והחזרת חומרים מזינים לאדמה. ניתן 

מזון   שאריות  של  לקומפוסט  בזחלים  להשתמש 

   פסולת חקלאית.ביתיות ומוצרי 

בנוסף, הזחלים מהווים מקור חלופי לחלבון לחקלאות, 

 מזון לבעלי חיים, מזון לחיות מחמד ותזונת אדם.  

פחית  ובכך מ   ,(Musca domestica) זבוב הבית  רבייתמעכב את   השחורייל  ידוע שזבוב הח

 .את התלות בחומרי הדברה

נגדל את , ד"ר גדעון וינטרסיחד עם בעבודה זו 

נבחן  וזחלי זבוב החייל השחור בתנאים שונים 

את ההשפעה של תנאי הגידול על גודל ומסת 

הזחלים והבוגרים, כמות הקומפוסט שנוצרת 

 וכמות הפסולת הנצרכת.

 

 

 

 

 זבוב החייל השחור

https://www.adssc.org/%d7%93%d7%a8-%d7%92%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a1-%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94/
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הוא אחד ממיני  (Bubo escalaphusאוח מדברי )

דורסי הלילה הנפוצים באזור הערבה. כמו כל דורסי 

מבע"ח בסביבתו. חלק  הלילה הוא טורף שניזון  

ממינים אלו מזיקים לחקלאות ולכן הוא גם משמש 

 .  כמדביר ביולוגי

דורסי לילה פולטים צניפות המכילות חלקי מזון  

שלא נעכל כמו עצמות, פרווה ונוצות. בעזרת  

  הצניפות ניתן לזהות מה אכל הדורס.אנליזת 

האוח המדברי צד את טרפו בשמורת שיזף 

 ובשטחי חקלאות.  

 בדוק אם קיימים הבדלים בתזונת האוח המדברי באזורים שונים.  בעבודה נ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גרביל ערבה

 צניפה

 דורסי לילה מדבריים

 שומרי השדות החקלאיים

 בערבה.  אוח מדברי

 צילום: ביס"ש חצבה
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שנתי בעל עלים עבים ורכים היוצרים  -זהו צמח מים רב

שושנת עלים. צמח זה צף על פני המים, כאשר שורשיו  

טבולים למחצה במים, מתחת לעלים המשמשים כאיברי  

 ציפה.

חסת  בעבודה זו נבחן מה קורה לאיכות המים בנוכחות 

צפיפות ודישון, על גדילת המים. ונבחן את השפעות פרמטרים שונים כגון תנאי הארה, 

  חסת הים במערכת אקוופונית.

מס' שרשים, ביומסת שרשים, נפח המדדים לגדילה: 

רשים, גובה ומערכת הש בית שרשים, הסתעפות

צמח, גוון העלים, אורך העלה הארוך, מס' עלים, 

כלורופיל, מס' שלוחות חדשות, מועד תחילת  כמות

  פריחה.פריחה, מס' פרחים, משך 

חסת   שינויים באיכות מים בעקבות גידול נבדוק 

 מדידות: עכירות, חומציות, מליחות, חמצןבעזרת 

 וכדומה. 

ע"י חיידקים  נוכחותפרמטרים של ניתן לבדוק גם 

  מדידת עכירות בספקטרופוטומטר.

 

 

 חסת המים

 גידול במערכת אקוופונית
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הספירולינה הינה גידול חקלאי מושלם לאקלים מדברי. היא חסכנית במיים בצורה יוצאת  

ליטר מים, בכדי לגדל קילו חלבון   105,000מן הכלל. בכדי לגדל קילו חלבון מבקר דרושים 

  2,100רק ליטר מים ואילו לקילו חלבון מאצת ספירולינה דרושים   12,500מתירס דרושים 

ליטר מים. מכיוון שמקור הספירולינה הוא באיזורים טרופיים הטמפרטורות הגבוהות  

וקרינת השמש הרבה תורמים לתהליך הגידול. בקרה קפדנית ודגימה מתוך מערכת הגידול 

מאפשרת יצירת תנאים אופטימליים לספירולינה אך סביבה קשה לחיידקים ואצות אחרות.  

ה איכותית ללא שימוש  כך ניתן לגדל ספירולינ

 .בריסוסים וקוטלי עשבים

הספירולינה היא חיידק  

ולייצר   , כלומר היא מסוגלת לבצע פוטוסינתזה(ציאנובקטריה)כחולי 

את כל מזונה בעצמה. הספירולינה בעלת צורה של חוטים ספירליים  

בסביבות מימיות רבות ואף בתנאי חקלאות  מיקרוסקופים וגדלה

 הרבה אור.   רקע שאינה איכותית או מפרה, ובליק  -מינימליים

 .היא נמצאת בשימוש בעיקר כמקור תזונתי לבני האדם

על”. כמות  -הספירולינה בעלת ערך תזונתי רב ונחשבת “מזון

אוקסידנטים והאנזימים שהיא  המינרלים, הוויטמינים, האנטי

 מכילה, הינם בכמות גדולה פי מאות מאשר במזון רגיל.  

השפעת משתנים שונים על ריבוי האצות,  בחן בעבודה נ

כאשר מטרת הניסויים הינה להגיע לריבוי המהיר ביותר של  

אצות בשימוש במינימום משאבים. לדוגמה: השפעת רמת  

יפה המליחות במים על קצב ריבוי האצות, השפעת רמת החש

  ...השפעת דשנים שונים ועוד ,CO2 – לאור, השפעת אחוז ה

 גידול ספירולינה בערבה

 ון על מהמדברזמ

 גידול חקלאי של ספירולינהמאמר 

 ד"ר זיגי וינטרסייעוץ מדעי: 

https://drive.google.com/file/d/1OAJLqA2t_6Cx5ZU0h06qijbEDEdpls5t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAJLqA2t_6Cx5ZU0h06qijbEDEdpls5t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAJLqA2t_6Cx5ZU0h06qijbEDEdpls5t/view?usp=sharing
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 משפחת-בתת לופייםממשפחת ה (Lemna minor :שם מדעי) עדשת מים זעירה

Lemnoideae מקווי  זעיר הנפוץ בעולם. עדשת המים גדלה ב רב שנתי צמח מים היא

 עומדים ועשירים בתרכובות חנקניות  מים

 בחזרה לעתיד  - הנדסה גנטית 

הצמח גדל בשמש ובצל ומתרבה בקצב המהיר  

בעולם הצומח. הוא יכול להכפיל את  

 .  שעות 48-שלו תוך פחות מ ביומסהה

 

 

 

יכולתו של הצמח לספוג כמויות גדולות של חומרים 

ניתן  ביתי גם בשימוש .מי שופכין לניקוימהמים מנוצלת 

להפיק תועלת מן הצמח: לטובת טיהור עודפי מים 

  .מי שטיפת הכלים וכיוצא באלה ,מכונת הכביסהלמשל מים מ ,שימוש חוזרל

ת ת הוספת עדשת מים זעירה לבריכבעבודה זו נבחן א

המים בה  לשמירה על איכות המים של "הגינה בואדי" 

ם במעבדה על השפעת ניסוייונערוך 

 גורמים שונים על התרבות וגדילת הצמח.
 

 מנקאי

 עדשת מים זעירה

 מנקאי הזהב הירוק

 דישון על עדשת מים זעירההשפעת 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3313655,00.html
https://drive.google.com/file/d/1vidSD23cXA5fRpO8dSIbcJSBcmmhmSuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18RQHXC_NsavzRyRqopeMpofor7Yc3k9R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18RQHXC_NsavzRyRqopeMpofor7Yc3k9R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18RQHXC_NsavzRyRqopeMpofor7Yc3k9R/view?usp=sharing
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החורף.   הערבה מהווה יתרון לגידולים חקלאיים בעונתבערבה שוררים תנאים קיצוניים אך 

תחום נהלת מ, מעיין קיטרוןנפגוש את  גידול פרחים מהווה אחד מענפי החקלאות בערבה.

אקלום מיני פרחים חדשים וזנים על  אחראיתה וצפונית, מו"פ ערבה תיכונהפרחים 

 . חדשים

כתוצאה מניתוח השוק ובמטרה לענות על כל הביקושים, המו”פ מטפח מינים וזנים 

חדשים לצד וותיקים, ותורם להרחבת מגוון הפרחים הגדלים בערבה. מידי שנה נערכים 

תלות שונות. בנוסף אנו ניסויי זנים בכל הגידולים, בהשתתפות חברות הזרעים ומש

  .בוחנים התכנות גידול צמחי בית שונים

את  ונבחן את אורך חיי המדף של פרחים קטופים. ו בעבודה זו נכיר את גידולי הפרחים 

  השפעת טיפולים שונים על גידולם.

 

 

 

 

 

 הערבגידול פרחים ב

 צלוסיה עכנאי הדור

 אסטר שורש

 חמניות

http://agri.arava.co.il/author/maayanpk
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ה,  טאייפ ,המטעים בערבה התיכונה והצפונית כוללים בעיקר תמרים, כרמי ענבי מאכל

מחקרים אגרוטכניים  בכיום  תמתמקד במו"פ ענף המטעיםמ דפנה הררי קובו ומורינגה.  

בחינת השפעת הפחתת כמות ההשקיה על תמרים ערבה. ובחינת התאמת זנים לתנאי ה

 .ויסות היבול ע"י דילול פרי ,מזן מג'הול במהלך השנה ולפני הגדיד

 נושאים לחקר המטעים:

או הקשר בין    פרי הגפן. הקשר בין דילול ידני והורמונלי על איכות

. מתאים לקבוצות המגעות בחודש ריכוז חנקן למדדי איכות פרי

 מרץ.-פברואר

חיי מדף של  אורך 

יכי תהל. תמרים

השפעת   צהובים. הבחלה בפירות תמר 

 התפתחות גודל פרי.   על  איכות מים

- פריחה אוקטובר. CAMצמח הוא  טאיהיפ

נבחן את  דצמבר.-ובמבר. פירות: נובמברנ

 שימושה מלית. ירת חומצצהקשר בין חשיפה לאור וי

אורך חיי המדף של ו כצבע מאכלמיצוי הפירות ב

  הפרי.

 

 ים בערבהמטע

 תמרים

 הדרקון יפר -טאיהיפ

 כרמים

http://agri.arava.co.il/author/dafnaharari
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משטחי הגידול בערבה התיכונה והצפונית כשהגידול העיקרי   75%ענף הירקות מהווה כ 
 .כיום הוא פלפל

מו"פ בתחום הירקות מתמקד בפלפל, אך גם בעגבניות, חצילים, מלון, תות שדה וגידולים 
 .אחרים

 :נושאי המחקר העיקריים

ציאל היבול  בחינת פוטנ - בחינת גידולים, זנים חדשים ושיטות גידול משופרות •
 .ואיכויות הפרי. לימוד השימוש בשתילים מורכבים להתמודדות עם מצבי עקה

לימוד בקרת  - ייעול השימוש במים באיכויות שונות וברמות דשן משתנות •
ההשקיה והדישון באמצעות ליזימטרים, טנסיומטרים וחיישנים שונים )רטיבות, 

מליחות(. לימוד צריכת דשנים, הפחתת רמת הדישון החנקני לבקרת הגידול 
 .ולהקטנת זיהום הקרקע

פיתוח דרכים אלטרנטיביות לגידול  - התמודדות עם מחסור בקרקע איכותית •
 .עים מנותקיםבקרקע, בתעלות קבועות ובמצ

אי פליחה, ייעול הקטיף באמצעות מיכון,  - אמצעים להורדת עלויות גידול •
אגרוטכניקה של גידול חצילים, אגרוטכניקה בגידול שורה בודדת, שיטות איסוף 

 .נתונים לייעול העבודה
שימוש בקומפוסט תוצר של  - חקלאות ברת קיימא – היבטים אקולוגיים  •

 .האבסת בעלי חיים וכמצע גידולשאריות חקלאיות מקומיות ל
 .(PV) בדיקת גידול ירקות בחממה חדשה עם פאנלים סולריים - חממה סולרית •

 

 

 

 

 גידולי ירקות בערבה
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כדוגמת  פיתוח תרופות חדשות ושיפון של תרופות קיימות מחייב שימוש בחיות מודל, 

תאי הראשון שהגנום שלו רוצף  -זהו הייצור הרב( C. elegansהנמטודה המחקרית )

למחקרים בנושאים מגוונים, ביניהם ביולוגיה  . התולעת משמשת 1998במלואו, בשנת 

 התפתחותית, נוירוביולוגיה )זהו מהיצורים הפשוטים ביותר שלהם יש מערכת עצבים(

מספר התאים הקטן והקבוע של התולעת והשקיפות של עורה )ניתן לצפות  .  כימוטקסיסו

מקל על   בכל שלבי התפתחות איבריה הפנימיים בעודה בחיים בעזרת מיקרוסקופ פשוט(

 מעקב אחר מוטציות וארגון תאים.  

 .C -את השימוש ב יםמפתחממו"פ ערבה תיכונה,  ד"ר יעל בר לבןבמעבדתה של 

elegans נמטוצידים להדברת נמטודות  -מציאת ביו. תוך כחיית מודל למחקר מחלות

  .ים מצמחי מדברטפילות לצמחים המבוססים על מיצוי

יבדקו השפעת מיצוי  במסגרת העבודה, התלמידים 

 של צמח מדברי על רביית ותנועת נמטודות.

מחקרים הראו שלצמחי מדבר יש חומרים מהווים 

חלק ממנגנוני ההגנה הכימיים שלהם כנגד  

מזיקים. התלמידים יבחנו את השימוש בחומרים 

אלו לתועלת האדם תוך שימוש בשיטות מעבדה 

 קדמות לזיהוי ביטוי של גנים בנמטודות מזנים שונים.מת

 

 

 

 

 

 וברפואה טכנולוגיהנמטודות כמודל למחקרים בביו

https://www.yaelbarlavan.com/
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זבובי החול הם יתושים מעופפים קטנים  

של  הנפוצים באזורים רבים בארץ. עקיצותיהן 

מכאיבות, מטרידות ועלולות להעביר  הנקבות 

תאיים מהסוג ליישמניה  -לאדם טפילים חד

Leishmania  הגורמים למחלות הלישמניאזיס ,

של העור )המוכרת בשם "שושנת יריחו"(,  

  ים הפנימיים(.ולישמניאזיס ויסצרלית )של האיבר

  קולוגהאיעשה בשיתוף עם  זבובי החולאיסוף לכידה ו

התלמידים  מו"פ מדבר וים המלח.  מ ד"ר אלי גרונר

יקבלו דגימות של זבובי חול מתים באתנול )מטעמי 

 .הנחיות בטיחות במעבדה(שמירה על 

ונשתמש בשיטות בביולוגיה   DNAמהדגימות יפיקו 

 מולקולרית לזיהוי נוכחות גנום של לשמניה בזבובים לבחינת תפוצתם ושכיחותם.  

בנוסף, נבדוק נוכחות של חיידק הוולבכיה וכך נשתלב  

רחב שמובילות מעבדות  מדע אזרחי בפרוייקט  

 התמיכה של בר אילן.  

מחקרים הראו שנוכחות חיידק הוולבכיה בחרקים 

המשמשים פונדקאים לטפילים מחוללי מחלות, מפחיתה את 

לימים, נוכל לקחת חלק  הסיכויים להפצת המחלה. כך ש

 בפיתוח שיטות להדברה גנטית ומיגור המחלה. 

. 

תמונה וולבכיה. חיידק ה

 מכון דוידסוןמאתר 

 ויקפדיהמ תמונהזבוב החול. 

 "שושנת יריחו"

 חיידק הוולבכיהפרוייקט שמניה ויימחלת הל, זבוב החול

https://www.adssc.org/%d7%93%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94/
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פיתוח תרופות חדשות ושיפון של 

תרופות קיימות מחייב שימוש בחיות  

מודל, בדרך כלל עכברים. עם זאת, דג  

  פךה  (Danio  rerio; zebrafish) הזברה

עבור מחלות בבני אדם  מודל חשוב להיות

רבים להחליף את השימוש ויכולים במקרים 

 .בעכברים

בלום הקימה מתקן לגידול  -ד"ר ניבה רוסק 

קווים גנטיים של דגי זברה אשר משמשים  

 ALS -כחיות מודל עבור מחקר מחלת ה

עבור מחקר מחלות אחרות ו בבני אדם

 החיים בלהקה. והתנהגות בעלי חיים 

בעבודה זו ננסה לבחון את הקשר בין  

דגי הזברה  האם . טרס להתנהגותסמצבי 

 יות בלהקה או כבודדים? ים לחעדיפהאם דגי זברה מיעמדו במבחן האומץ בטיפול תרופתי? 

 

 

 חקר דגי זברה

 השפעתו על התנהגות דגי זברהסטרס ו

זברה חיית מודל  דגיסרטון 

 לניסויים

הכינו את הפרוזק, כי הדג באקווריום 

 כנראה בדיכאון

https://drive.google.com/file/d/1MeZsCn1TrRCp1HXhT-aJMmkNd4tUqA-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MeZsCn1TrRCp1HXhT-aJMmkNd4tUqA-N/view?usp=sharing
https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/206291/
https://www.haaretz.co.il/science/.premium-1.4526387
https://www.haaretz.co.il/science/.premium-1.4526387
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תאיים הנפוצים מאוד בסביבות ימיות, הם  -חדהם יצורים )חוריריות(  פורמיניפרים

בונים שלדים גירניים המהווים מרכיב עיקרי של סלעי משקע ימיים ומשתמרים היטב  

ברקורד הגיאולוגי. התפוצה הנרחבת, האבולוציה המהירה ורגישותם הרבה לשינויים 

המתרחשים בגוף המים ובקרקעית הים הופכת אותם 

זור סביבות ים  ושחלכלי חשוב בתיארוך סלעים 

  קדומות.

 

נבחן את  בעבודה זו, 

 השפעת טמפ' המים

והרכב המינרלים על  

בניית השלד הגירני 

את  חן ונב. בפורמינפרים במעבדתה של הגיאולוגית

  ם.בין פורמינפרים לעשב י יחסי הגומלין

מתמקדת בעיקר בתיארוך ושחזור סביבות ים קדומות  ש  דהד"ר שרית אשכנזי פוליבו

במהלך  ועכשוויות באמצעות פורמיניפרים )חיים ומאובנים(. 

  85של זוחל ימי מלפני  שרידי שלד מאובןמחקריה : התגלו 

 מיליון שנה בערבה

אתר אינטרנט אשר מהווה מגדיר  שותפה בהקמת  שרית היתה

 www.fossIL.org.il בו נשתמש מאובנים

 

 

 

 תמונות מבעד למיקרוסקופ

 חיים ומאובנים פורמינפרים

https://drive.google.com/file/d/1GBDDI-ybG3Ll1UCewnXG-Nk4hv_75xVu/view?usp=sharing
https://www.adssc.org/%d7%93%d7%a8-%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99/
https://www.adssc.org/%d7%93%d7%a8-%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99/
https://www.adssc.org/%d7%93%d7%a8-%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99/
http://www.fossil.org.il/%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%aa-6/
http://www.fossil.org.il/
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עודדו את החוקרים לבחון אותם  ( Turdoides squamicepsהזנבן הערבי )חיי החברה של 

החל  , בחצבה זה שנים רבות-מקרוב. המחקר המקיף ביותר אודות חיי הזנבנים מתקיים

ממו"פ   ד"ר עודד קינןבניהולו של ועד היום  עיקרון ההכבדהמפרופ' אמוץ זהבי הוגה רעיון 

 מדבר וים המלח.  

 

 

 

 

 

 

זרח התיכון אנדמית למציפור שיר זוהי 

יר את זה  אימצו חיי שיתוף וקומונה, ומקיימים אורח חיים המזכהזנבנים . ויציבה בישראל

מגוון פעילויות שיתופיות: איסוף מזון, שמירה, הגנה מפני טורפים, ורבייה   עם  ל הקיבוץש

 . וגידול צאצאים

 את חיי החברה והתנהגותם של הזנבנים על ידי תצפיות. בעבודה זו נבחן 

 הזנבן הערבי

 החיים בקבוצה

 למה לעזור? סרטון

https://eureka.org.il/item/56589/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%93%D7%94
https://www.adssc.org/%D7%93%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%9F-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/
https://drive.google.com/file/d/1LC2WJCTWJ1P3psVlt6c5U1kfghCo4fR9/view?usp=sharing
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שבהן נתקל האדם כבר נפתרו בדרך מקיימת על ידי  התשובות והפתרונות למרבית הבעיות 

מהנדסי הטבע. הטבע הוא ספרייה גדולה של רעיונות, מבנים, חומרים ותהליכים מקיימים 

וסביבתיים. הטבע הוא מקור להשראה,  

 ללמידה ולחיקוי. 

חשיבה יצירתית בעבודה נדרשת 

והמצאתית והתנסות בתהליך פיתוח  

ביומימטי על כל מרכיביו, עד לבניית אב  

  םחוקרים אורגניז התלמידיםטיפוס. 

ומחפשים פתרון לסוגיה טכנולוגית/ 

 הנדסית במנגנונים מהטבע.   

 

אצלנו במייק ערבה קיים ציוד חדשני: 

 , מדפסות תלת מימד CNCחותך לייזר, 

ומעבדת אלקטרוניקה. ציוד המאפשר  

ליצור מודלים למוצרים כפתרון לבעיה  

 טכנולוגית, תוך חיקוי עולם הטבע. 

 

 

 ביומימקרי

 למידה מבוססת פתרון בעיות

https://drive.google.com/file/d/16BiQAV-nCZVQyFnuN1UviCFcXgCRpOVX/view?usp=sharing

