
  לתלמידי מסטר ודוקטורטמוצעים נושאי מחקר 
2020 

 
 

 םיתוצי עפציבפטריה -חרק-צמחיחסי  :חוצת ממלכות אקולוגיה
 

המקיימים קשר שלוש קבוצות גדולות של מינים ישנן  של יתוצים יוצרי עפצים הרבים מיניםהבין 
ניתן למצוא פטריה בתוך העפץ,  אלהבקבוצות  סימביונטי אובליגטורי עם פטריות בתוך העפצים.

לא מתפתחים עפצים כלל. תפקידה המדויק של המרפדת את הדפנות הפנימיות שלו ובהעדרה 
במקרים מסוימים נראה שזחלי היתוצים ניזונים ממנה ישירות, אך  –הפטרייה בעפץ אינו ידוע 

במקרים אחרים היא מהווה כנראה רק גורם מתווך בין רקמות הצמח לזחל ומאפשרת חדירה של 
יות לאורך התפתחותו בתוך הזחל לתוך הצמח בשלב יצירת העפץ ותזונה שלו מהרקמות הצמח

העפץ. עדויות נסיבתיות מצביעות על כך שנקבות היתוצים נושאות על גופן באופן ספציפי את נבגי 
הפטרייה כך שהביצים שהן מטילות מלוות בנבגים ובכך מאפשרות לפטרייה ולזחל לחדור לצמח. 

היתוצים את אות נקבות עם זאת, ניסויים שבוצעו עד כה )בארה"ב( לא הצליחו להבהיר היכן מוצ
נבגי הפטרייה ואם הן אוספות אותם באופן מכוון כדי להטיל אותם יחד עם הביצים באתר בו 

יתפתח העפץ. במחקר חדש ננסה לבחון את השאלות הללו באמצעות ניסויים על צמחי אוכם חד 
נתקף על ידי ביתי בחממת המחקר בגן הזואולוגי ובשטח המחקר באזור ים המלח. אוכם חד ביתי 

שישה מיני יתוצים היוצרים עפצים בגבעולים, עלים ופרחים, וכולם קשורים לפטריות סימביונטיות 
מאוניברסיטת מיינץ בגרמניה ו/או  Gudrun Kadereitבעפציהם. המחקר יבוצע בשיתוף עם פרופ' 

 עם פרופ' עמיר שרון מהמחלקה למדעי הצמח באוניברסיטת תל אביב. 
 
 

 בחרקים אבולוציהמעצב וגי בצמחים מנגנון פיזיול –פיזיולוגים של צמחים כיתוצים 
 

 C3מטבוליזם  –משפחת הסלקיים היא משפחה בה קיימים שני טיפוסי פוטוסינתזה עיקריים 

הנמצא באחוז קטן של צמחים ממשפחות שונות  C4המאפיין את רוב הצמחים בעולם, ומטבוליזם 
יעיל יותר  C4ומהווה התאמה לחיים באזורים חמים, יבשים ומלוחים. באזורים כאלה מטבוליזם 

יש באזורים כאלה יתרון פיזיולוגי מובנה. מאות מיני יתוצים ידועים  C4ולכן לצמחי  C3ממטבוליזם 
ם אלה והפונדקאים שלהם העלתה שרובם ממשפחת הסלקיים בעולם, וסקירה עולמית של מיני

ומעדיפים אותם באופן מובהק מבחינה  C4המכריע של היתוצים תוקפים מיני סלקיים שהם צמחי 
. במחקר חדש נבחן את מהות ההעדפה הזו תוך שימוש C3סטטיסטית על פני סלקיים שהם צמחי 

מים שמונה מיני אוכם ( בישראל. בארץ קייSuaedaבשתי מערכות של יתוצים על מיני אוכם )
הנתקפים על ידי מספר מיני יתוצים ומאפשרים לבחון באופן ישיר ומניפולטיבי מה משמעות 

המתפתח ללא  Baldratia suaedae. מערכת אחת היא זו של היתוץ C4ההעדפה של צמחי 
 –בעל תפוצה 'מוזרה' בישראל  C3יצירת עפצים בעלים של אוכם אמיתי. אוכם אמיתי הוא צמח 

הוא נמצא במספר אתרים לאורך מישור החוף שם הוא נתקף על ידי היתוצים, וכאוכלוסייה 
מדברית מבודדת בעין עבדת שאינה נתקפת כלל. המערכת השנייה היא מערכת של שלושה 

(, למרות C3( אך לא על אוכם ארצישראלי )צמח C4יתוצים המתפתחים על אוכם שיחני )צמח 
זה באזור ים המלח. במחקר יגודלו אוכמים מכל המינים הרלבנטיים ששני הצמחים גדלים זה לצד 

באזורים חמים  C4בחממה בגן הזואולוגי בתנאים זהים במטרה 'לבטל' את היתרון של צמחי 
ויבשים ולבחון את ההשפעה של המניפולציה הזו על העדפות ההטלה והצלחת ההתפתחות של 

צמחים ואיפיון פיזיולוגי שלהם הן בשדה והן היתוצים. המחקר יכלול מדידת קצב צימוח של ה
 LiCor 6400XT portableבחממת המחקר באמצעות מערכת ממוחשבת ניידת )

photosynthesis system חשיפה של הצמחים ליתוצים ומעקב אחר העדפות הטלה ,)
והתפתחות עפצים בחממה ובשדה. המחקר יבוצע בשיתוף עם פרופ' עמרם אשל מבית הספר 

 צמח באוניברסיטת תל אביב.למדעי ה
 
 
 



 
 

 תרומה להדברה ביולוגית משמרת? –יתוצים טורפי אקריות בגידולים חקלאיים בישראל 
 

במספר סוגים הופיעו במהלך  ךוצים הם צמחוניים ויוצרי עפצים, אהזחלים של רוב מיני הית
האבולוציה זחלים הטורפים פרוקי רגליים שונים, עם התמחות בקבוצות טרף שונות. ישנם מינים 

שזחליהם מתמחים בטריפת כנימות עלים, יש המתחמים בכנימות קמחיות, יש המתמחים 
לפני מספר שנים ינם מתמחים בטיפוס טרף מסוים. בטריפת אקריות, ויש מינים ג'נרליסטיים שא

יתוצים טורפי כנימות קמחיות בישראל וכעת בכוונתנו לבצע סקר דומה של סקר מקיף של  ביצענו
מיני היתוצים הטורפים אקריות במערכים חקלאיים שונים בישראל. אקריות משתי קבוצות עיקריות 

ני יתוצים שונים בעולם אבל הידע על יתוצים אלה ( מהוות טרף למיקורים)אקריות חלודה ואקריות 
, מחזור החיים וכושר הטריפה של יתוצים הטרףמיני בישראל כמעט אינו קיים, והידע על טווח 

אלה מועט ביותר גם במקומות אחרים בעולם. במסגרת המחקר מתוכננת דגימה של ריכוזי 
דרים, עצי פרי גלעיניים, גידולי שדה( אקריות ממינים מזיקי חקלאות בגידולים חקלאיים שונים )ה

תוך התמקדות בחלקות אורגניות, על מנת לאפיין את פאונת היתוצים טורפי האקריות בישראל 
באזורים שונים של הארץ, לחקור את מחזור החיים שלהם, ולבחון במידת האפשר את רמת 

אינטסיבית בשטחים  הספציפיות שלהם לטרף ממינים מסוימים. פרויקט זה יכלול עבודת דיגום
חקלאיים בכל חלקי הארץ, גידול היתוצים במעבדה, עבודה טקסונומית להגדרת המינים 

הרלבנטיים תוך שימוש בכלים מורפולוגיים ומולקולאריים, וביצוע ניסויי ספציפיות לקביעת טווח 
מרכז וולקני ועם פרופ' אריק פלבסקי משיתוף פעולה עם תוך וצע המחקר יב הטרף של היתוצים.

 מדריכים ופקחי חקלאות ברחבי הארץ.
 
 

 מים בישראלאינדיקטורים לאיכות גופי -( כביוTrichoptera)שעירי כנף 
 

-חרקים שחלק ממחזור החיים שלהם מתקיים במים מתוקים משמשים במקומות רבים בעולם כביו
. שיטה זו מבוססת על כך מים, לזיהוי הפרעות ולמעקב אחר שיקום דיקטורים לאיכות מקוויאינ

שלמינים שונים של חרקים יש דרישות אקולוגיות שונות והם מותאמים לחיים במקווי מים 
מטיפוסים שונים. חלקם מותאמים לחיים בנחלים עם זרימה מהירה ואיכות מים גבוהה, חלקם 

גות זיהום לגופי מים שקטים או זמניים, וחלקם מסוגלים להתפתח בתנאים של עומס אורגני או דר
המתקיימת בגוף מים מסוים יכולה להעיד על התנאים חסרי החוליות שונות. בהתאמה לכך, חברת 

האקלוגיים בגוף מים זה ולתרום לקבלת החלטות על מאמצי שימור של מערכות אקולוגיות 
-ביוייחודיות אלה )הנמצאות בסיכון תמידי בישראל(. אחת מקבוצות החרקים המשמשות כ

(, הקרובה לפרפראים. Trichopteraאינדיקטורים לאיכות גופי מים היא סדרת שעירי כנף )
הזחלים של שעירי כנף חיים במים ורבים מהם בונים מבנים שונים בתוכם הם שוהים, ניזונים 

ומתגלמים. למרות החשיבות האקולוגית והיישומית של שעירי כנף, סקר מקיף של הפאונה 
אפשר לנועד המחקר המתוכנן  , אז התמקד בדרגת הבוגר.צע מזה עשרות שניםהישראלית לא בו

הביולוגיה והעונתיות של התפוצה, להבנת לתרום  ,בין הבוגרים לדרגות הזחל שלהם את הקישור
יכלול לאפיון הדרישות האקולוגיות שלהם. המחקר מינים שונים בבתי גידול מטיפוסים שונים, ו

עם דגש על אגן הכנרת וואטיים בישראל, דיגום אינטנסיבי של שעירי כנף במגוון בתי גידול אק
איפיון התכונות הפיזיות והכימיות של בתי גידול אלה, גידול העשיר במינים של שעירי כנף, 

החרקים במעבדה במידת האפשר ועבודה טקסונומית להגדרת המינים ותיאורם בכלים 
לאקולוגיה  מורפולוגיים ומולקולאריים. העבודה תבוצע בשיתוף פעולה עם צוות המעבדה

 אקוואטית במוזיאון הטבע.
 
 

 הפאזה הקרקעית בהתפתחות עפצי עלים על אלונים –משנה מקום משנה מזל? 

מחקרים העוסקים בביולוגיה ואקולוגיה של חרקים יוצרי עפצים מתמקדים כמעט ללא יוצא מהכלל 
בפאזה שבה נמצא העפץ על הצמח. עם זאת, במינים רבים של חרקים המתפתחים בעפצי עלים, 



העפץ או העלה כולו נושרים לקרקע בשלב מסוים כך שחלק גדול ממחזור החיים של החרק 
מתקיים בתוך העפץ לאחר שהוא ניתק מהצמח ונמצא על הקרקע. 'הפאזה הקרקעית' הזו במחזור 

החיים של חרקים יוצרי עפצים כמעט שלא נחקרה ולא ידוע דבר על משמעותה להתפתחות 
ו לאויבים טבעיים השונים לחלוטין מאלה התוקפים אותו כאשר החרק, בעיקר מבחינת חשיפת

העפץ עדיין נמצא על הצמח. במחקר חדש נבחן את משמעות הפאזה הקרקעית בהתפתחותם של 
מספר מינים של צרעות עפצים ויתוצים על אלון התבור ואלון התולע בישראל. בין השאר נבדוק 

מורפולוגיה של העפץ )למשל, עפצים שעירים כיצד מושפעים סיכויי ההישרדות של החרקים מה
לעומת עפצים חלקים(, גודל העפץ, משך הזמן בו הוא שוהה על פני הקרקע, ואם העפץ ניתק 

מהעלה או נשאר צמוד אליו עם נשירתו מהעץ. המחקר יכלול השוואה של מגוון האויבים הטבעיים 
הוא נמצא על הקרקע ויכלול  התוקפים את העפץ בשלב בו הוא נמצא על העץ לעומת השלב בו

דיגומים וניסויים מניפולטיביים בשדה. המחקר יבוצע בשיתוף עם פרופ' משה ענבר מהמחלקה 
 לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה.

 
 

 מיהם יתוצי האלונים בישראל ומהי הביולוגיה שלהם?
 

פאונה עשירה ביותר של חרקים יוצרי עפצים בחצי הכדור הצפוני )אירופה  מאכלסיםעצי אלון 
וארה"ב(, הכוללת מאות מינים של צרעות עפצים וכמה עשרות מינים של יתושי עפצים )יתוצים(. 

בישראל נפוצים באופן טבעי חמישה מיני אלונים: אלון מצוי, אלון התבור, אלון התולע, אלון הלבנון 
קם מגיעים כאן לגבול תפוצתם הדרומי בעולם. בעוד שפאונת צרעות העפצים של ואלון שסוע, וחל

האלונים )משפחת הצרעפציתיים( נחקרה רבות באירופה ובארה"ב ונחקרת בישראל בשנים 
האחרונות במעבדתנו, פאונת היתוצים של אלונים מוכרת הרבה פחות. כמה עשרות מינים ידועים 

שבו רוב המינים לא  60-צי אלונים מוגבל לפרסום משנות המאירופה אך בישראל הידע על יתו
שונים על עלי אלון התבור ואלון מטיפוסים מיני יתוצים היוצרים עפצים  10-. כיום ידועים לנו כזוהו

וכל השאר הם מינים חדשים למדע  מהם הם מינים מתוארים 2-3הלבנון בישראל, אך נראה שרק 
האויבים מחזור החיים והביולוגיה של מינים אלה או על פאונת  . אין כל מידע עלהממתינים לתיאור

התוקפת אותם. כהמשך למחקר שבוצע בשנים האחרונות על מגוון צרעות עפצי האלון  הטבעיים
של ישראל, אנחנו מעוניינים לחקור את פאונת היתוצים על אלונים בישראל. מחקר זה יכלול 

החוף והגליל על אלון תבור, רמת הגולן על אלון עבודת שדה ביערות אלונים בישראל )מישור 
מינים לתאר לברר מיהם יתוצי האלונים בישראל ומהם טיפוסי העפצים שהם יוצרים, הלבנון( כדי 

ים, ולחקור את מחזורי החיים שלהם ואת ומולקולארי יםמורפולוגיחדשים למדע על סמך נתונים 
צע בשיתוף עם פרופ' משה ענבר מהמחלקה שתוקפת אותם. המחקר יבו האויבים הטבעייםפאונת 

 לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה.


