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 ביוחקר מולקולרי בערבה 

 .באווירה מדבריתקט חדשני פרוי

 מובילים  דסון לחינוך מדעיייחד עם מכון דו  ,המרכז ללימודי מדע, חקלאות וסביבה בערבה

וייחודי בקנה מידה   . הפרויקט מערב את מיטב המורים למדעים בנגב לאומיפרויקט חדשני 

ומשרת תלמידי מגמות  ובערבה, יחד עם חוקרים מובילים ממכון ויצמן ומו"פ מדבר וים המלח,  

 . ביוחקר מכל רחבי הארץ

 שבו ייחודי טבע  עולם מתקיים בערבה

מינים  בכפיפה חיים  בעלי של אחת 

 בסהרה, שמקורם  וצמחים  חיים

 אסיה ובמדבריותאפריקה   במזרח

 -המרכזית. הסביבה המדברית הקשה

וקצב הקרינה  הגשמים,   מיעוט 

ההתאדות יצרו לאורך האבולוציה התאמות ייחודיות במינים החיים באזור. בשנים האחרונות  

יכולים    התגלה כי חומרים הקיימים בצמחי מדבר ומסייעים להם להתמודד עם תנאי העקה, 

וים המלח בערבה כבר מחקרים שנערכו ב.  לשמש כחומרים תרופתיים חשובים מו"פ מדבר 

לפיתוחם הקיימים    הביאו  לחומרים  בנוסף  לסביבה.  ידידותיים  הדברה  וחומרי  תרופות  של 

בצמחי מדבר, גם אוכלוסיות החיידקים החיים על צמחים אלו מסייעים בהתמודדות עם תנאי 

לוסיות חיידקים אלו, הנקראות התוצרת החקלאית. אוכטיוב  העקה ויכולים לשמש אותנו לטובת  

בנוסף   מיקרוביום, מהוות מוקד למחקר מולקולרי מתקדם במכון ויצמן ובמו"פ מדבר וים המלח.

למחקרים אלו, מתקיימים במו"פ מחקרים ארוכי טווח בתחומי האקולוגיה המדברית, החקלאות 

וקם  הבשנת תשע'ט  המדברית, גיאולוגיה, הידרולוגיה, מחקר תרופתי, חקלאות מדייקת ועוד.  

וייחודי לחינוך סביבתי, מדעי וחקלאי שמתווך בין המחקרים לבין חינוך   במו"פ מרכז חדשני 

זה   מרכז  )  כוללמדעי.  הטכנולוגיה  בתחומי  קצה  והמחקר Makerspaceציוד  החקלאות   ,)

 המולקולרי.
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המשותף   המדעים  הפרויקט  למרכז 

דוידסון   ביוחקר  ומכון  תלמידי  מביא 

רחבי הארץ ומספק להם את כל  מכל  

ביוחקר   עבודת  לקיום  התנאים 

ייחודית ומתקדמת החל    -מולקולרית 

המתקיים במערכת   האקולוגי  הסיורמ

עם   מפגש  )כולל  ייחודית  אקולוגית 

מחקר  ובראשם  שטח  מחקרי 

הנודע(. היזמות    הזנבנים  דרך 

  . חקר ייחודית, עם דגש על המדבר כסביבת מועד המחקר המולקולרי  החקלאית והמדברית

התלמידים המשתתפים בפעילות יוצאים עם עבודת ביוחקר מקיפה, מלאה וייחודית, המשולבת 

 בחוויה אישית וגיבוש קבוצתי.

העוסקים   מדענים  עם  ומפגש  קצה  בציוד  שימוש  תוך  תתבצע  המולקולרית  החקר  עבודת 

ויסיי  .  בתחום יהפכו התלמידים למדענים בפועל  פורץ  יחד עם עבודת הביוחקר,  עו במחקר 

מוביל  דרך אותו  המחקר,  ויצמן  .  מכון  נשיא  רייךסגן  זיו  אוכלוסיית  פרופסור  את  ממפה   ,

המיקרוביום החיה על צמחי ישראל. התלמידים שייקחו חלק בפרויקט יסייעו במיפוי אוכלוסיות  

  המיקרוביום על צמחי המדבר ולאחר מכן יוכלו להמשיך ולסייע להרחבת הפרויקט גם לאזורים 

 הסמוכים לבית ספרם.
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 ( המדעים בערבהתכנית הקורס )התכנית נתונה לשינויים בהתאם לצרכי ביה"ס ומרכז 

 תכנית יום א'

 במרכז המבקרים ויידור הגעה למו"פ ערבה, שיחת פתיחה וביקור   11:00-12:30

 ארוחת צהריים )באחריות התלמידים(  12:30-13:00

 משחק מרתק המדגים את יסודות החקר המדעי   –  חוקרים עולם חדש –מונדוס    13:00-14:30

 לפי דרישות הסיור של משרד החינוך  - סיור ביוחקר בשמורת שיזף  14:30-18:00

 התמקמות בחדרים וארוחת ערב  18:00-19:00

 בשמורת שיזף. ד"ר עודד קינן   למה לעזור? סיפורם של הזנבנים  - סרט והרצאה 19:00-20:00

 פעילות ערב באחריות ביה"ס  20:00

 

 תכנית יום ב'

 שיזף סיור בעקבות הזנבנים בשמורת  05:30-07:30

 ארוחת בוקר  07:30-08:30

 ושיטות העבודה בשטח   מיזם המיקרוביום של צמחי ישראלעל        08:30-09:30

 יציאה לאיסוף דגימות ונתונים סביבתיים בשטח        09:30-11:30

 הצבת ניסויי הביוחקר )לפי תהליך ההכנה הקבוצתי המוקדם(              11:30-13:00

 ומנוחה קלה   ארוחת צהריים 13:00-15:00

, DNA, הפקת PCRעבודה על   - עיבוד תוצאות המיקרוביום  - שיטות מולקולריות במעבדה        15:00-19:00

 המשך עבודה על ניסויי הביוחקר 

  ארוחת ערב והפעלות סביב המדורה 19:00-22:00 

  

כנית יום ג'ת  

 , ניקוי והזדכות על החדרים. בוקרארוחת              07:00-08:00

 בדיקת תוצאות ראשוניות ניסויים, ניתוח תוצאות ראשוני  08:00-10:00

 עבודה קבוצתית על מצגת ראשונית של הניסויים         עב  10:00-12:00

 למידת עמיתים. סיכום הפעילות   - הצגת המצגת בפני תלמידי הצוותים האחרים 12:00-14:00

 ארוחת צהריים.  14:00-14:30

 נסיעה חזרה 14:30

    

 ניתן לצמצם את הפעילות ליומיים ולהתאים את התכנית לצרכי בית הספר 

 

 עלויות הסיור: 

 עלות לפי סמינר של יומיים: 

 עלות  הערות  פעילות 

 64.5 לינה לתלמיד בחדר לשישה  לינת תלמיד 

 32.5   ארוחת בוקר לתלמיד 

 19 כריך, ירק, פרי, סלטים  צהריים ארוזהארוחת 

 42 ארוחת ערב בשרית/חלבית מלאה  ארוחת ערב 

 לינת מלווים 

מלווים   4תלמידים +   25לפי קבוצה של מינימום 
חלוקת העלות בין כל   - )מלווה אחד ללא עלות(

 25 המשתתפים 

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

 105 פריימרים, פי.סי.אר מיקס, פיפטות וכד'  ציוד מתכלה לתלמיד 

 438   סה"כ לתלמיד  

      

https://www.vidor-center.co.il/
http://www.young.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=964
https://st-moodle.weizmann.ac.il/pluginfile.php/13668/course/section/2198/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%28%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%29.doc
https://st-moodle.weizmann.ac.il/pluginfile.php/13668/course/section/2198/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%28%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%29.doc
https://st-moodle.weizmann.ac.il/pluginfile.php/13668/course/section/2198/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94%20%28%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%29.doc
https://youtu.be/weKle8ImwDs
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 עלות לפי סמינר של שלושה ימים:  

 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

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

 105 פריימרים, פי.סי.אר מיקס, פיפטות וכד'  ציוד מתכלה לתלמיד 

 671 תלמידים   25לפי קבוצה של מינימום  סה"כ לתלמיד  

      

 

 

 ואבטחה לפי הוראות חוזר מנכ"ל. ות  העלויות אינן כוללות הסע .1

 תיאום טיולים באחריות בית הספר .2

 

 

 ביוחקר בתחום הביולוגיה המולקולרית דוגמות לנושאים לעבודות 

 : מיפוי המיקרוביוםשאלות חקר הנגזרות מתוצאות 

יבוצע דיגום כפול. דיגום אחד ישלח למעבדה במכון וייצמן ומהתוצאות נפיק  לעבודות אלו 

ונריץ בג'ל לזיהוי  PCRמהדיגום השני נפיק דנ"א, נשתמש ב מידע רלוונטי לשאלת החקר. 

 יות.נוכחות חיידקים ופטר

 הקשר בין מין הצמח להרכב המיקרוביום  .1

 הקשר בין החלק בצמח להרכב המיקרוביום  .2

 עליםשל ההקשר בין גודל הצמח )מאותו מין( להרכב המיקרוביום  .3

 הקשר בין מיקום העלה בצמח להרכב המיקרוביום. גבהים שונים/צדדים שונים  .4

ש, גדה/ערוץ,  הקשר בין מיקום הצמח )מאותו המין( להרכב המיקרוביום. צל/שמ .5

 מפנה דרומי/צפוני, מרחק מנקודת התייחסות מסויימת...

 הקשר בין משטרי השקיה שונים על הרכב מיקרוביום בצמח  .6

מה הקשר בין מידת איוורור הקרקע )ע"י הוספת כמויות שונות של פתיתי קלקר( על  .7

 ?של הקרקע הרכב המיקרוביום

 הדברה ביולוגית ותרופות: מיקרוביום של צמחי מדבר כמקור לחומרי 

 בעבודות אלו נשתמש בשיטות מעבדה מיקרוביאליות: זריעה ותרביות. 
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עיכוב התפתחות פטריית  ל הקשר בין נוכחות מיקרוביום של צמחי מדבר שונים  .1

 .ם המזיקה לחקלאותופוזרי / פיתיום

הקשר בין נוכחות מיקרוביום של צמחי מדבר שונים על עיכוב התפתחות חיידקי אי  .2

 קולי ובצילוס. 

 בתחום המיקרוביולוגיה נוספות שאלות 

 חלק מניסויים אלו נעמיד מראש והתלמידים יבצעו את המדידות בעצמם. 

 הקשר בין נוכחות מיקוריזה/חיידקי ריזוביום למדדי גדילה של צמחים .1

   הקשר בין סוג הדשן )כימי/קומפוסט( להרכב המיקרוביום באדמה. .2

 על התפתחות האצות וסוג()כמות  השפעה של נוטריינטים .3

 השפעת אורכי גל/ עוצמת אור על התפתחות אצות .4

על התפתחות אצות  )מותפלים ומליחים( סוגי מים שוניםהשפעת  .5

 )ספירולינה/כלורלה( 

 

 

 מהמדבר לחקלאות 

 הקשר בין ריכוז מיצוי פרעושית גלונית לרביית נמטודות או לתנועת נמטודות. .1

 . ריכוז מיצוי פרעושית גלונית לדחיית זבוב ים תיכוניהקשר בין ריכוז מיצוי  .2

 הקשר בין ריכז מיצוי אכילאה ריחנית לעיכוב נביטת זרעים.  .3

 הקשר בין סוג הטיפול המקדים בזרעי שיטה לנביטתם. .4

 )הקשורות לתהליכים ביולוגיים( שאלות מתחום הבישול המולקולרי

 הקשר בין טמפ' לגיבון חלב. .1

 חומץ לגיבון חלב הקשר בין כמות  .2

 הקשר בין אחוז שומן בחלב לתהליך החמצתו .3

 

ניתן לפתח שאלות נוספות במגוון תחומי מדע, חקלאות וסביבה בהתאם לצרכי בית 

 הספר 

 לפרטים: 

 rb19311@gmail.com 4212120-052 , )ברדו( רחלי בר

 oded@adssc.org ,3405863-053עודד קינן ד"ר 

mailto:rb19311@gmail.com
mailto:oded@adssc.org
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