
              
 לארשיב תיגולומוטנאה הרבחה לש 40-ה סנכה

 2022 רבוטקואל 18
 

 )'ץיבוירא םוירוטידוא( לק דוביכו המשרה  8:15-9:00
 הביבסו ןוזמ תואלקחל הטלוקפה ןקיד רבד ;תיגולומוטנאה הרבחה תאישנ רבד :תוכרב   9:00-9:10

 תיגולוקא טבמ תדוקנ :םישיבכעו םיקרחב םיראש תייבר: ןיבול לעי 'פורפ – האילמ תאצרה   9:10-10:00
 )106 רדח( הירפסה ןיינבו )8-11 םירדח( יל-ידנק תומלואל רבעמו לק דוביכ  10:00-10:30

 
 טארוטקוד תואצרה תורחת ** ;ךמסומ תואצרה תורחת *

 I בשומ
10:30-12:00 

 תיאלקח היגולומוטנא
 והילא ש"ע בשומ
 יקסריבס
 יל-ידנק ןינב 8 רדח
 טנמ הנד – ר"וי

 הקימונגו היגולויזיפ
 יל-ידנק ןינב 9 רדח
 ןירומ יש – ר"וי

 הזויבמיס
 יל-ידנק ןינב 10 רדח
 בילטוג לבוי – ר"וי

 תוגהנתהו היגולוקא
 יל-ידנק ןינב 11 רדח
 ףסוי-ןב יקימ – ר"וי

 היגולויזיפו היגולוקא – םינשיבכע
 הירפסה ןיינב 106 רדח
 בגר-שיבג תרפא -  ר"וי

10:30 
 

Dana Ment 
Entomopathogenic 
based strategy 
against the red palm 
weevil in Israeli date 
palm plantations 

 סניפ רוג
     תישומב תימונג הכירע
 Harmonia תיתייסאה

axyridis 

 םולש ןיקחור תירש
 שדח טנויבמיס

Sodalis sp.  לש 
 תיליפטה הערצה

Spalangia cameroni 
 השיכר יכרד  :
 תורישכ לע תועפשההו

 הערצה

 *םינשושרה יגח
 ירפב םילחז ןיב תונפקות
 ךות תורחתל יעצמאכ
 תיזה בובזב תינימ

(Bactrocera oleae: 
Tephritidae) 

 
 יקסברא הירלו
 הרימש תוגהנתה !תשרהמ יל ואצ
 תוערצ ינפמ םיציב תועקפ לע
 הנמלא ישיבכעב תויליפט

10:45 

 רמות רואמ
 רוטקו לע ןושאר חווד
 הלליסקה תלחמ
 לארשיב

 **יררה ןילדיא רפוע
 הדיקפתו םירכוס תשיח
 לש הליכאה תוגהנתהב
 קבטה שע תמינכ

 דקש עטנ
 הצמוחה תובישח
 ןילורפ תינימאה
 קדייחה ןיב הזויבמסב

Coxiella  בלכה תיצרקו 
 המוחה

 *ףרש ןונירב ידע
 םלעתהל תודמול םילמנ
 רוחיש ביתנב תודוכלממ
 ןוזמה



 

11:00 

 ןי'צרוד עטנ
 םילודיגב םיקיזמ םיצותי

 – לארשיב םייאלקח
 תמא ןמזב םיחוויד
 םינימ יוליגל םיליבומ
 עדמלו לארשיל םישדח

 **בוארטניו רוד
 םינגה תחפשמ תובישח

Glycoside Hydrolase 
 לש םזילובאטמ רובע 13

 לוצינ תלוכיו םירכוס
 תמינכ לש םיאקדנופ
 Bemisia ,קבטה-שע

tabaci 

Cibichakravarthy 
B vitamins and l-
proline improve the 
fitness of symbiont-
free ticks 

 **ספיר רנאו יבש
 לש תיתוגהנתה היצטפדא
 דורוה לחזה
)Pectinophora 

gossypiella( הבוגתכ 
 יטתניס ןומורפב שומישל
  הנתוכ תודשב

Alfred Daniel J  
Who should I prefer? The 
native white widow or the 
invasive brown widow spider? 
– A parasitoid perspective 

11:15 

 בונהכ זפ
 תירקא דגנ םוח ילופיט
 תורווכב האורווה
 תויטמוטוא

 **הדעצ ןורוד
 תכרעמ חותיפ

CRISPR תינגודנא 
 סירגיטה שותיב
 התעמטהו יתאיסאה
 תיטנג הרקב תכרעמב
 תויסולכוא לש

 **הלד הירמ
The association of 

symbiotic Rickettsia 
with omnivorous 

mirid bugs 
(Hemiptera) 

 *לגיטש לובדנרג יונ
 קבטה שע תמינכ המכ דע

Bemisia tabaci 
 ?יאקדנופ-בר קרח איה 

 תויטסלפה תדימ
 המינכה לש תיפיטונפה
 םירומאה םיחמצל רבעמב
 ילושב וא ךותב תויהל
 םיאקדנופה חווט

 **םנאג אניז
 הרעמב רוזאהו ונאוגה גוס תעפשה
 ישיבכע לש ילובטמה בצקה לע
 Loxosceles) םוח ןסראה

rufescens). 

11:30 

 ןמרב ילט
 ילככ םיטנויבמיס םיסוריו
 תיגולויב הרבדה רופישל
 םוריוה ןויפא :םיקיזמ לש
  תפרוטה תירקאה לש

Phytoseiulus 
persimilis 

 *קליפ רוא
 תניחבל 3D-ב םילדומ
 תיגולופרומ ןיב רשקה
 תונוכתה ןיבל םיקרועה
 תוימנידוריוואהו תוינבמה
 תיתשוחנ ףנכ לש
 Protaetia) םיצוקה

cuprea) 

 * יקסנבורבוד הריש
 תויצרק לש םויבורקימ
 םינימהמ תוכר

Ornithodoros 
moubata  ו- O. 

tholozani  

 **םולש-רש רתיבא
The oviposition cue 
indole inhibits animal-
host attraction in 
Aedes aegypti 
(Diptera: Culicidae) 
mosquitoes 

 **טמס ןועדג
 שיבכעה לש הפירטה ןוכיס תעפשה

Dysdera westringi )םייבינבולצ( 
 ינימ השולש לש הנוזתה תופדעה לע
 ילעב םייתשבי םיידופוזיא
 תונוש הנגה תויגטרטסא

11:45 

 **והילא יבא
 ףשוח קומע ףוציר
 בכרהב םילודג םילדבה
 שבד ירובד ןיב םיסוריווה
 ירובד לש םיגוס השולשל
 תויאדיחי רב

שאילא תירונ  
 ירוקמ השרוה ןונגנמ
 תדיח לע רוא ךפוש
 תירקא לש תולגתסהה
 האורווה
 

 **יול ןרק
 הרואת תעפשה
 לע הלילב תיתוכאלמ
 רצרצב םינג יוטיב
 הדשה

 **ירזוע  לטיל
 םיילגרה יקורפ תעפשה
 םימתכב
 םהב םייוצמה םייעבטה
 תכרעמב הטיחה לובי לע
 תיגולוקאורגא

Avital Wagner* 
An electron microscopy 
investigation of spider 
coloration and vision 

 

 
  )יל-ידנק ןיינב תבחר( תוזרכ בשומו םיירהצ תקספה  12:00-13:00
  )11 רדח( םיקסע תבישי  12:50-13:25



 :)יל-ידנק ןיינב תבחר( תוזרכ
 
 םישותי ילחז תוחתפתה לע םיעיפשמ ףרוט גדב םרוקמש םיקדייח ץיבוטונ ןיראק

Avi Amir The multiple locomotion gaits of the mole cricket 
Meytar Zabar Bioassay methods for optimizing Black Soldier fly (Hermetia illucens) rearing at industrial scale 

Tial Len Sung 
The contribution of the microbiome to development and detoxification of xenobiotics in Drosophila 
larvae associated with sour-rot disease in grapes 

 
 
 

 II בשומ
13:30-15:00 

 תוגהנתהו היגולויזיפ
 יל-ידנק ןינב 8 רדח
 רלגיפש יגח – ר"וי

 עבט תרימשו םינימ ןווגמ
 יל-ידנק ןינב 9 רדח
 ןושרג השמ – ר"וי

 םייתרבח םיקרח
 יל-ידנק ןינב 11 רדח
 Sofia Bouchebti – ר"וי

 

 ,הקיטמטסיס – םינשיבכע
 םינימ ןווגמו הימונוסקט
 יל-ידנק ןינב 10 רדח
 ןיבול לעי – ר"וי

13:30 

 **רנדוב הנבל
 הנוזת :ליפטה תא ליכאהל
 תינימה תורגבתהה ךלהמב
 תיחרזמה הערצה רכזב

 רמותו סילוגרומ תבזילא
 הטאוג
 םישלופ םינימ תפישח
 הרקמה :יחרזא עדמ תועצמאב
 ,Shivaphis celti Das לש

1918 
)Aphididae: Calaphidinae: 

Shivaphidini(.  
 

  וינופ דוהא
 לש העצפהו םיילזונ תוחומ ,םילמנ
 היצינגוק
 

 סרפנייטש 'ץאימרא רוגיא
 Lycosa piochardi ןבאזה

Simon, 1876 – הנבמ 
 ינוג-בר ןימ לש היסולכוא

13:45 

 *יקסדורב רשיפ לאירוא
 הזתניסוטופה סופיט תעפשה
 םיקרח תורישכ לע םיחמצב
 תונוש תודליגמ םיינוחמצ

 **וקיניס איג
 יתימאה tenellus ליאוי
 תרתה ?תוהדזהל
 Neoaliturus-ה ינימ סקלפמוק

tenellus )Baker( )םייתידקיצ( 
 לארשיב

 *דלפ דהוא
 םלוסב היילעל הכומנ הכימת
  :םירובד לצא תיתרבחה תובכרומה
 השדח תידמימ-בר השיגמ תונבות
 

14:00 

 הירבוחו ץיבודיוד לחר
 םיצפע ןיב תילובטמ האוושה
 לע תונוש תומינכ י"ע םירצונש
 תילארשי ץרא הלא

 *לאונפ וקשרה גומלא
 יריעש לש היגולוקאו הימונוסקט
 תחפשממ  (Trichoptera) ףנכ
 ילחנב  Hydropsychidae-ה
 לארשי

Danny Minahan 
High dietary omega-6:3 ratio 
decreases nursing activity 
and accelerates foraging 
onset 

**Virginija Mackevicius 
Presence of Mermessus 
fradeorum (Araneae: 
Linyphiidae) in Israel and 
their endosymbiotic 
bacteria 

 
 
 



 

14:15 

 *גרבסגינק לעי
 C4 יחמצ םאה
 םייקלסה תחפשמב

(Chenopodiaceae) 
 םיפדעומ םיאקדנופ םיווהמ
 םיצותיל

(Cecidomyiidae) 
 ?םישק הביבס יאנתב

 ןלוג רמוע
 םייגולומוטנאה םירגתאה
 :לארשי תורעיב םייזכרמה
 בצמ תנומת

 **הירבוחו זרא לט
 תכרעמה ,תינייגיה תוגהנתה
 שבדה תרובדב םיפיגנו תינוסיחה

 **ןרהא ימלש 
 תוניימתה – הליפאב טבמ
 םישיבכעב םייטפירק םינימ
 םיקהבומ תורעמ ינכוש
)troglobites( ןכפשמ גוסב 
)Agelenidae: Tegenaria( 
 .לארשיב
 

14:30 

 **הטינב ירימ
 השינ לש תינימ ןיב הדרפה
 תוליעפב םילדבהה – ןמזב
 תוישופיח לש םילחזב תיתממיה
 Tribolium חמקה

castaneum ו-Tribolium 
confusum 

 וירבוחו יבצ-ןב דעלג
 םירוטקידניאויב םינימ לש רקס
 רוטינ רדעהב ףילחתכ םיטלוב
 :םיילגר יקורפ לש חווט ךורא
 ןחוב הרקמכ ןולאה תינפיטק

 גרבנדלוג הניא
 הייעת לע םיחתפהו תיזחה תעפשה
 תוכומס תורווכב םירובד לש

 

 בגר-שיבג תרפא
 תונוש-רסוחו תיפיטונפ תונוש
  םישיברקעב תיטנג

(Amblypygi) תייבר ילעב-
 לארשיב תורעממ ןילותב
 

14:45 

 רלגיפש יגח
 לע הרואתה ירטשמ תועפשה
 תלטה לש יתממיה ןועשה
 שבדה ירובד תכלמ לש םיציבה

 וירבוחו ירסיק יבא
 ינומלפ בקעי לש םיקרחה ףסוא
 םתטילק תובישח :)ןודרוג תיב(

 ןואיזומב םיירוטסיה םיפסוא לש
  2022טדרהנייטש ש"ע עבטה

Sofia Bouchebti 
Rising heat: nest architecture 
facilitates thermoregulation in 
social wasps 

 לקניפ ריאמ
 לש היגולוקאו םינימ ןווגמ
 ,II היצולובאה ןוינקב םישיבכע
 ,יברעמ ןוילע לילג ,ביזכ לחנ
 תוינושאר תואצות :לארשי

 םינשב ךרענש רקחממ
2019- 2021 

 
 

 הפק תקספה  15:00-15:30
 
      

 III בשומ
15:30-17:00 

 ינומה לודיג\רוטינ
 יל-ידנק ןינב 8 רדח
 רקורוס יקיו – ר"וי

 תויליפט תוערצ
 יל-ידנק ןינב 9 רדח
 יפסכ יעור – ר"וי

-קרח יסחי \היגולוקא
 הקבאה\חמצ
 יל-ידנק ןינב 11 רדח
 לוק השמ – ר"וי

 ,היגולוקא – םינשיבכע
 תוגהנתהו םינימ ןווגמ
 יל-ידנק ןינב 10 רדח
 בילטוג לבוי -  ר"וי

15:30 

 הדוהי-ןב לואש
 רוטינל תוינשדח רוא תודוכלמ
 תישופיחה לש תינומה הדיכללו

Pentodon algerinum 
dispar,  קשממ חותיפל סיסבכ 

 התרבדהל הביבסל יתודידי
 םייעקרק תת הדשה ילודיגב

 **ילאערזי הדוהי
 

 ןויפיא :ונירצל םא םתא ונלה
 Anagyrus-ב םיסוריוה תרבח

vladimiri, לש תיליפט הערצ 
 תויחמק תומינכ
 

 **ןיבל לילצ
 

 .םהינבש המו תוינלכ ,םיקיבאמ
 םיחרפה יעבצ לש היגולוקא
 היוצמה תינלכב

 קיבצ םרוי
 

 לע ?וידחי םהינש וכליה
 םילמנ-ברקע ןיבש רשקה
 Birulatusןדריה

israelensis  ריצקה-תלמנל 



15:45 

 ןייטשדלוג ןתיא
 היטה ןוקיתל תוטיש תאוושה
 לש ץבוקמ רוטינב תיבחרמ
 חותינ תועצמאב תויסולכוא
 רוטינ ינותנו םייטתניס םינותנ
 לקדה תינוקדח לש םייצרא
 המודאה

 *הדש דעיחא
 םילקאהו רעיה הנבמ תעפשה
 לש תויסולכואה תקימניד לע
 סוטפילקאה תליספ

(Glycaspis 
brimblecombei)  הערצהו 

 הלש תיליפטה
(Psyllaephagus bliteus)  

 לארשיב ףוחה רושימ ךרואל

 **הירבוחו אריפש לט
 הקבאה יתוריש תקפסא לאיצנטופ
 ינוכית םיה רוזאב תיגולויב הרבדהו

 הצופת ימגד לע ססבתהב לארשיב
 תואלקחב חתפמ ינימ לש

 Messor הרוחשה
ebeninus. 

 

16:00 

Mani Kanan 
Effect of yeast 
supplementation on 
growth parameters and 
metabolomics of black 
soldier fly larvae, Hermetia 
illucens 

Animesha Rath 
Natural parasitoid wasp 
community in integrated 
pest management for 
stored grains 

 *ץרפ ןב
Phenotypic differentiation in 
floral traits between 
populations of Eruca sativa in 
Israel suggests novel 
adaptations in areas 
dominated by a specialist 
herbivore 

 *דלפקרמ ןתמ
 ןווגמ חותינל תיתשר השיג
 לש לודיג-יתב ףודעתו םינימ
-ורגא תכרעמב םיילגר-יקורפ
 תעטוקמ תיגולוקא
 

16:15 

 *גרבנטיו חצ
 תביקב םויבורקימה בכרה
 רוחשה לייחה בובז תומיר
 תיעבטה ותביבסו

 **גירש רימא
 ףונפנה תקיטמניק תמאתה
 הערצב הפועתה תויוריהמל
 Eretmocerus) הריעז תיליפט

mundus) 

 *יולה ןתנוהי
 לודיג תיבמ קחרמו הנועה תועפשה
 םיקיבאמה תרבח לע הצחמל יעבט
 םיירחסמ ודקובא יעטמב

 רומ ןתמ
 לחנ לש ויתסה ירוק תלמש
 קרוש
 

16:30 

 יתילופ באוי
 רתאמ רבעמ – הלידג יבאכ
 לש הייבר ןקתמל ימוקמ פ"ומ
 הדימ הנקב רוחשה לייחה בובז
 יתיישעת

 יפסכ יעור
 תוחתפתהו הלטהה תוגהנתה
 תיליפטה הערצה לש

Trichogrammatoidea 
cryptophlebiae 

 יטוזקאו יעבט יאקדנופ יבג לע

 *ידאק יערמ
Plant-insect interactions: 
linking herbivory and 
pollinators as selection 
agents in populations of 
Eruca sativa 

 **ךורב-ןב רורד להי
 - םישיבכע לש לדוג תכרעה
 םיחמומ ןיב האוושה
 םידחפמש םישנאל םישיבכעל
 םהמ

16:45 

 קיבט ןונרא
 ?תיפיצפס תוחפ תויהל ילכות
 ינומהה לודיגה תטישב הכפהמ
 תפרוטה תירקאה לש

Phytoseiulus persimilis  
 הרבדה ירצומל תלד תחתופ
 םישדח תיגולויב

 **איגש ובנ 
 רוזחימ לש עונמה - םיילגר יקורפ
 תוינשבוי תוביבסב םיטניירטונ

 שיבג תרפא
  םינשיבכע יבשומ םוכיס

 
 

 )יל-ידנק ןיינב 11 רדח( הליענו םיסרפ תקולח  17:00-17:30
 
 


