
 
 
 
 

 
 
 
 

 לארשיב תיגולומוטנאה הרבחה
 40-ה הדיעווה

 

 ג׳׳פשת ירשתב ג׳׳כ
 2022 רבוטקואב 18

 

 םיריצקת תרבוח
 ,ןירומ יש ,לבוי זעוב ,לט ילרוא ,ץפח לעי ,טובחוב ןתנוי :תנגראמה הדעווה

 .ריפש ןורשו ,לוק השמ ,סונאתפפ סופיליפ ,קילדנמ לעי



 :סנכה תינכת
 )'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

 
 I בשומ

10:30-12:00 

 תיאלקח היגולומוטנא
 יקסריבס והילא ש"ע בשומ
 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

 היגולוקא – םינשיבכע
 היגולויזיפו

 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
 

  .Sodalis sp שדח טנויבמיס
 תיליפטה הערצה לש

Spalangia cameroni :  
 לע תועפשההו השיכר יכרד
 הערצה תורישכ

 *םינשושרה יגח
 

 ירפב םילחז ןיב תונפקות
 תינימ ךות תורחתל יעצמאכ
 Bactrocera) תיזה בובזב

oleae: Tephritidae) 

 יקסברא הירלו
 

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

10:45 

 רמות רואמ
 
 תלחמ רוטקו לע ןושאר חווד
 לארשיב הלליסקה

 **יררה ןילדיא רפוע
 

 הדיקפתו םירכוס תשיח
 לש הליכאה תוגהנתהב
 קבטה שע תמינכ

 דקש עטנ
 

 תינימאה הצמוחה תובישח
 קדייחה ןיב הזויבמסב ןילורפ

Coxiella  בלכה תיצרקו 
 המוחה

 *ףרש ןונירב ידע
 
 םלעתהל תודמול םילמנ
 רוחיש ביתנב תודוכלממ
 ןוזמה

11:00 

 ןי'צרוד עטנ
 
 םילודיגב םיקיזמ םיצותי

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

 **בוארטניו רוד
 

 םינגה תחפשמ תובישח
Glycoside Hydrolase 13 

 םירכוס לש םזילובאטמ רובע
 לש םיאקדנופ לוצינ תלוכיו

 Bemisia ,קבטה-שע תמינכ
tabaci 

Cibichakravarthy 
 

B vitamins and l-proline 
improve the fitness of 

symbiont-free ticks 

 **ספיר רנאו יבש
 

 לש תיתוגהנתה היצטפדא
 Pectinophora( דורוה לחזה

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
 תויטמוטוא תורווכב האורווה

 **הדעצ ןורוד

 CRISPR תכרעמ חותיפ
 סירגיטה שותיב תינגודנא
 התעמטהו יתאיסאה
 לש תיטנג הרקב תכרעמב
 תויסולכוא

 **הלד הירמ

The association of 
symbiotic Rickettsia with 
omnivorous mirid bugs 
(Hemiptera) 

 *לגיטש לובדנרג יונ
 קבטה שע תמינכ המכ דע

Bemisia tabaci קרח איה 
 תדימ ?יאקדנופ-בר
 לש תיפיטונפה תויטסלפה
 םיחמצל רבעמב המינכה
 וא ךותב תויהל םירומאה
 םיאקדנופה חווט ילושב

 **םנאג אניז

 רוזאהו ונאוגה גוס תעפשה
 ילובטמה בצקה לע הרעמב
 םוח ןסראה ישיבכע לש

(Loxosceles rufescens). 

11:30 

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

Phytoseiulus persimilis 

 *קליפ רוא
 

 רשקה תניחבל 3D-ב םילדומ
 ןיבל םיקרועה תיגולופרומ ןיב
 תוינבמה תונוכתה
 ףנכ לש תוימנידוריוואהו
 םיצוקה תיתשוחנ

(Protaetia cuprea) 

 * יקסנבורבוד הריש
 

 תוכר תויצרק לש םויבורקימ
 Ornithodoros םינימהמ

moubata  ו- O. tholozani  

 **םולש-רש רתיבא
 

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

 **טמס ןועדג
 

 לש הפירטה ןוכיס תעפשה
 Dysdera שיבכעה

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

11:45 

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

 תויאדיחי רב ירובד לש

 שאילא תירונ
 

 ךפוש ירוקמ השרוה ןונגנמ
 לש תולגתסהה תדיח לע רוא
 האורווה תירקא

 

 **יול ןרק

 תיתוכאלמ הרואת תעפשה
 רצרצב םינג יוטיב לע הלילב
 הדשה

 **ירזוע  לטיל
 

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

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

 ךלהמב הנוזת :ליפטה תא ליכאהל
 הערצה רכזב תינימה תורגבתהה
 תיחרזמה

 הטאוג רמותו סילוגרומ תבזילא
 

 עדמ תועצמאב םישלופ םינימ תפישח
 Shivaphis celti לש הרקמה :יחרזא

Das, 1918 )Aphididae: 
Calaphidinae: Shivaphidini(.  

  וינופ דוהא
 
 לש העצפהו םיילזונ תוחומ ,םילמנ
 היצינגוק

 סרפנייטש 'ץאימרא רוגיא

 ,Lycosa piochardi Simon ןבאזה
-בר ןימ לש היסולכוא הנבמ – 1876

 ינוג

13:45 

 *יקסדורב רשיפ לאירוא

 םיחמצב הזתניסוטופה סופיט תעפשה
 תודליגמ םיינוחמצ םיקרח תורישכ לע
 תונוש

 **וקיניס איג
 
 ?תוהדזהל יתימאה tenellus ליאוי

 Neoaliturus-ה ינימ סקלפמוק תרתה
tenellus )Baker( )םייתידקיצ( 

 לארשיב

 *דלפ דהוא
 

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

14:00 

 הירבוחו ץיבודיוד לחר

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

 *לאונפ וקשרה גומלא

 ףנכ יריעש לש היגולוקאו הימונוסקט
(Trichoptera)  ה תחפשממ-

Hydropsychidae  לארשי ילחנב 

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
 

 םייקלסה תחפשמב C4 יחמצ םאה
(Chenopodiaceae) םיווהמ 

 םיצותיל םיפדעומ םיאקדנופ
(Cecidomyiidae) הביבס יאנתב 

 ?םישק

 ןלוג רמוע
 

 םייזכרמה םייגולומוטנאה םירגתאה
 2022 בצמ תנומת :לארשי תורעיב
 

 **הירבוחו זרא לט
 

 תכרעמה ,תינייגיה תוגהנתה
 שבדה תרובדב םיפיגנו תינוסיחה

 **ןרהא ימלש 
 

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

14:30 

 **הטינב ירימ
 

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

castaneum ו-Tribolium confusum 

 וירבוחו יבצ-ןב דעלג
 

 םיטלוב םירוטקידניאויב םינימ לש רקס
 לש חווט ךורא רוטינ רדעהב ףילחתכ
 הרקמכ ןולאה תינפיטק :םיילגר יקורפ
 ןחוב

GoldenbergIna  
 
The effect of hive facade and 
entrances on drifting in 
horizontal hives 

 בגר-שיבג תרפא
 

 תיטנג תונוש-רסוחו תיפיטונפ תונוש
 ילעב (Amblypygi)  םישיברקעב
 לארשיב תורעממ ןילותב-תייבר

14:45 

 רלגיפש יגח
 

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

 וירבוחו ירסיק יבא
 

 תיב( ינומלפ בקעי לש םיקרחה ףסוא
 םיפסוא לש םתטילק תובישח :)ןודרוג
 ש"ע עבטה ןואיזומב םיירוטסיה
 טדרהנייטש

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

 לקניפ ריאמ
 

 םישיבכע לש היגולוקאו םינימ ןווגמ
 לילג ,ביזכ לחנ ,II היצולובאה ןוינקב
 תואצות :לארשי ,יברעמ ןוילע
 םינשב ךרענש רקחממ תוינושאר

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

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

 םינימ ןווגמ ,היגולוקא – םינשיבכע
 תוגהנתהו

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

15:30 

 הדוהי-ןב לואש

 הדיכללו רוטינל תוינשדח רוא תודוכלמ
 Pentodon תישופיחה לש תינומה

algerinum dispar,  חותיפל סיסבכ 
 התרבדהל הביבסל יתודידי קשממ
 םייעקרק תת הדשה ילודיגב

 **ילאערזי הדוהי
 

 תרבח ןויפיא :ונירצל םא םתא ונלה
 ,Anagyrus vladimiri-ב םיסוריוה
 תויחמק תומינכ לש תיליפט הערצ
 

 **ןיבל לילצ
 

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

 קיבצ םרוי
 

 ןיבש רשקה לע ?וידחי םהינש וכליה
 Birulatusןדריה םילמנ-ברקע

israelensis  הרוחשה ריצקה-תלמנל 
Messor ebeninus. 

15:45 

 ןייטשדלוג ןתיא

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

 המודאה לקדה

 *הדש דעיחא
 

 לע םילקאהו רעיה הנבמ תעפשה
 תליספ לש תויסולכואה תקימניד
 Glycaspis) סוטפילקאה

brimblecombei)  תיליפטה הערצהו 
  (Psyllaephagus bliteus) הלש
 לארשיב ףוחה רושימ ךרואל

 **הירבוחו אריפש לט
 

 הקבאה יתוריש תקפסא לאיצנטופ
 ינוכית םיה רוזאב תיגולויב הרבדהו

 לש הצופת ימגד לע ססבתהב לארשיב
 תואלקחב חתפמ ינימ

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
 
 םינימ ןווגמ חותינל תיתשר השיג
 םיילגר-יקורפ לש לודיג-יתב ףודעתו

 תעטוקמ תיגולוקא-ורגא תכרעמב
 

16:15 

 *גרבנטיו חצ
 

 בובז תומיר תביקב םויבורקימה בכרה
 תיעבטה ותביבסו רוחשה לייחה

 **גירש רימא
 

 תויוריהמל ףונפנה תקיטמניק תמאתה
 הריעז תיליפט הערצב הפועתה

(Eretmocerus mundus) 

 *יולה ןתנוהי
 

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

 רומ ןתמ
 

 קרוש לחנ לש ויתסה ירוק תלמש
 

16:30 

 יתילופ באוי
 

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

 יפסכ יעור
 

 לש תוחתפתהו הלטהה תוגהנתה
 תיליפטה הערצה

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
 

 האוושה - םישיבכע לש לדוג תכרעה
 םישנאל םישיבכעל םיחמומ ןיב
 םהמ םידחפמש

16:45 

 קיבט ןונרא
 

 הכפהמ ?תיפיצפס תוחפ תויהל ילכות
 תירקאה לש ינומהה לודיגה תטישב
  Phytoseiulus persimilis תפרוטה
 תיגולויב הרבדה ירצומל תלד תחתופ
 םישדח

 **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
  



 ׳ץיבוירא םלוא ,האילמ תאצרה
 

Inbreeding in insects and spiders: an ecological perspective 

 

Yael Lubin 

Blaustein Institutes for Desert Research 

Ben-Gurion University of the Negev 

 

Inbreeding – the mating of genetically closely-related individuals – is generally thought to be 

detrimental to fitness. Yet, many insects and some spiders have regular, and sometimes 

extreme, inbreeding over successive generations. Here, I show some examples and discuss 

ecological factors that may favor this breeding system over outbreeding, as well as some of the 

eco-evolutionary consequences of extended inbreeding.  

 

 
 תיגולוקא טבמ תדוקנ :םישיבכעו םיקרחב םיראש תייבר

 

 ןיבול לעי

 רבדמה רקחל םינוכמה 

 בגנבש ןוירוג ןב תטיסרבינוא

 

 תורישכ לע תילילש העפשה תלעבכ בורל תבשחנ – החפשמ יבורק ןיב הייבר – )inbreeding( םיראש תייבר

)fitness( הרידס הרוצב תמייקתמ םיראש תייבר םיבר םישיבכעו םיקרח ינימב ,תאז םע .םזינגרואה 

 םימרוגב ןודאו תואמגוד רפסמ גיצא האצרהב .םיבר תורוד ךרואל ךשמהל הייושעו תינוציק ףא םיתיעלו

 ךות ,תיטנג םיקוחרה םיטרפ ןיב הייבר ינפ לע וזה הייברה תרוצ תא םידדועמ רשא םייגולוקאה

 .וז הייבר תכרעמ לש תוינויצולובא-וקאה תוכלשהל תוסחייתה
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Environmentally friendly management of wood borers is a challenge. Until lately, the control 

measures against the red palm weevil (RPW), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), a severe 

invasive pest of palm trees, relied solely on non-specific synthetic pesticides, a non-

sustainable management presenting a compromise rather than positive valence. We evaluated 

the usefulness of entomopathogenic fungi (EPF) as preventative control measure and 

entomopathogenic nematodes (EPN) as a responsive means for RPW early colonized palm. 

Mostly, the EPF are applied against adults and the EPN target the penetrating larvae. The 

objective of the present study was to evaluate the strategy in which EPF are applied as 

preventative measure against the early life stages of the RPW – eggs and larvae. The strategy 

relies on the vertical transmission of EPF conidia by the female, taken from the treated tree 

surface to its progeny. Early colonization was constantly monitored by IoT based seismic 

sensors developed by Agrint® located on all palm trees during the whole experimental period. 

The crystalized environmentally friendly management was achieved by series of laboratory 

and field trials, performed under the framework of a national project encompassing 

researchers, R&D and pest control companies with tight collaboration the date palm growers. 

The main findings and insights will be elaborated with the emphasis on the vast impact of the 

new management of RPW specifically and the implications on the future prospective of 

sustainable management of other wood borers. 
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 ,םלועבו ץראב םייאלקח םילודיג רפסמב תושק תולחמל םרוג )הלליסק( Xylella fastidiosa קדייחה

 ,הלוחה קמעב 2016 ב ץראב הנושארל התהוזש םידקשב almond leaf scorch (ALS)  -ה תלחמ ןהיניב

 ןפואב תעצבתמ קדייחה תצפה .ןוילעה לילגב 2021 ב הנושארל התהוזש םינפגב Pierce’s disease תלחמו

 תאיצמ התיה רקחמה תורטממ תחאו הצעהמ תונוזינה )(Auchenorrhyncha תודקיצ ידי לע ידעלב

 ונאצמו ץראב םילאיצנטופה םירוטקווה תא וניפימ .עבט יפסואו תורפס רקסב ונלחתה .ץראב םי/רוטקווה

 ונפסא 2020-2022 םינשה ןיב .לארשיב וחווד אל הפוריאו ב"הראב הלחמה לש םיעודיה םירוטקווהש

 Mesoptyelus impictifrons ןימב ונדקמתה םהמו ץראה ןופצב תועוגנ תוקלחב קור תודקיצ ינימ השולש

(Aphrophoridae). רוזחמו הלליסק לש רוטקווכ םלועב רכומ אל ,ןופצב רתויב ץופנכ אצמנה ,הז ןימ 

 רב יחמצ לע ילוי תליחת דעו ראורבפ עצמאמ ואצמנ הז ןימ לש תופמינ .םיעודי אל ולש היגולויבהו םייחה

 םימרכה ךותב רב תייחמצ לע ביבאה ךלהמב ואצמנ תו/םירגובה .דקש יעטמ תביבסבו םימרכ ךותב םינוש

 רבה תייחמצב ואצמנ ןכ ךא דקש יעטמ ךותב תו/םירגוב ואצמנ אל .םרכב םילבוגה ןולא יצע לע ךשמהבו

 .עטמה תביבסב

 התרבעהו עוגנ חמצמ הדקיצה י"ע הלליסק תשיכר תלוכי הקדבנ םידעומ ינשב םיימדקה םייוסינ תרדסב

 שדוחב ךא )1.5%( םיכומנ ויה לירפא-ץרמב הדקיצה ידי לע קדייחה לש השיכרה יזוחא דקשב .אירב חמצל

 םיפנעה 5 ךותמ 4 -ב PCR תקידבב אצמנ קדייחה ןכמ רחאל הנש יצח .73% ויה השיכרה יזוחא ינוי

 PCR תקידבב האצמנ םיישדוח רחאלו 26% ויה ינוי שדוחב השיכרה יזוחא ,ןפגב .וקבדוהש םיאירבה

 )טסוגוא( רחואמ דעומב ןפגב הרבעההו השיכרה תלוכי .וקבדוהש םיאירבה םיפנעה 5 ךותמ 4 לש הקבדה

 ןפגל )השיכר 56%( עוגנ דקשמ הלליסקה תא ריבעהל םג הלוכי הדקיצהש םג ונאצמ .ולא םימיב תקדבנ

 .)הקבדה 100%( האירב

 תוליעיב ןפגבו דקשב הלליסק לש רוטקווכ שמשל לוכי M. impictifrons קורה תדקיצ יכ ונאצמ ,םוכיסל

 םיפדעומה םיאקדנופה תא אוצמל ,הרבעההו השיכרה ייוסינ ףקיה תא לידגהל תעכ ונתנווכב .ההובג

 .ותוגהנתה לעו רוטקווה לש היגולויבה לע קדייחה תעפשה תא ןוחבלו הכישמה ימרוגו
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 ידי לע םימרגנה םייאלקח םילודיג ןווגמל םיקזנ לע ליגרהמ םיבר םיחוויד ולבקתה תונורחאה םינשב

 םיקיזמל םיבשחנה םיצותיה ינימ בור .הזכרמבו ץראה ןופצב )Diptera: Cecidomyiidae( םיצותי

 םיאתמ וניאש םילקאה לשב הארנכ ,לארשיב חינז קזנ םימרוג םלועב םינוש תומוקמב םישק םייאלקח

 םקלחש םיקיזמ םיצותי ינימ רפסמ לש תושק תויוצרפתה ודעות תונורחאה םינשב ,תאז םע .םתוחתפתהל

 םינימ ינש םימרוגש השק קזנ דעות ראשה ןיב .תוסחייתהל וכז אלש טעמכו םינש הזמ לארשימ םיעודי

 טושיק יפנעכ םילדוגמה )Ruscus( תינובצע לש ריעצה חומיצב עגופה ןימ ,סגאב חתפתמה ןימ ,םיתיזב

 הכ דע עודי היה אלש םינבדבודב חתפתמה יפוריא ןימ לש הנורחאה הנשהמ דועיתו ,םיחרפה ףנעב

 םיתורישה ישנא ,םייאלקח םיכירדמ ןיב הלועפ ףותישמ קלחכ םילבקתמה תמא ןמזב םיחוויד .לארשימ

 ורשפא ביבא לת תטיסרבינואב עבטה ןואיזומב םיחמומ םימונוסקטו תואלקחה דרשמב חמוצה תנגהל

 הזכ הלועפ ףותיש .עדמל וא לארשיל םישדח םינימכ וררבתה םקלחש ,םיקרחה לש ליעי יוהיזו םוגיד

 תוליבומה תוביסב ןוידל םרותו לארשיב םיקיזמה םיצותיה ינימ לע יגולויבהו ימונוסקטה עדיה תא םדקמ

 .תוירשפא תודדומתה יכרדבו םהלש תויוצרפתהל

 

  



Heat treatment against Varroa in an autonomous beekeeping system 
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Hive heat treatment against the parasitic mite, Varroa Distractor, is a method that has been 

practiced by beekeepers for a few decades and has been made available commercially by a few 

companies which developed designated products for applying such treatment in the field. 

However, heat treatment has not become widespread due to practical limitations in 

commercial apiaries and mixed results in terms of effectiveness and colony health. 

Beewise Technologies is developing an autonomous beekeeping system that can extract 

frames from the hives, identify their content, and apply various beekeeping procedures and 

actions. Such a system can allow for automated applications of heat treatment. 

In this study, we test the possibility of thermal treatment for sealed brood frames.   

We examined the effect of the treatment on both Varroa and brood (Varroa death as well as 

bee emergence and longevity). We identified a possible subset of treatment parameters 

(temperatures and duration) that are effective in terms of treatment and assessed their effect on 

brood health. In addition, we test the impact of such treatments over a large number of hives 

over a few months. 
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 לע םיעיפשמ )םיטנויבמיס – ןלהל( םיילגר-יקורפ םע םיקודה ןילמוג יסחיב םיאצמנה םימזינגרואורקימ

 רקחמה סיסבב .הצפהו תודרשיה ,היבר ,ןוזמ קוריפ תלוכי ,תורישכ ומכ ,יאקדנופה לש תובר תונוכת

 בחרנ רוקמ םיווהמ םהיאקדנופ םע םיקודה ןילמוג יסחיב םיאצמנה םיטנויבמיסש החנהה תדמוע יחכונה

 םיטנויבמיס םיקדייח דועב .םיקיזמ לש תיגולויב הרבדה רופישל ילככ שמשל םילוכיו ,תיפיטונפ תושימגל

 םיסוריו ,הכ דע .םיסוריו לע תוחפ דועו ,תוירטפ לע עודי דואמ טעמ ,תוידוסיב ורקחנ םיילגר-יקורפב

 רקיעב ,םיילגר-יקורפש םימיגדמ תונורחאה םינשהמ םירקחמ ךא ,תוינגותפ לש רשקהב רקיעב ורקחנ

 ליעוהל ףאו ,יאקדנופה תורישכ לע עיפשהל םילוכיש םיינגותפ אל םיסוריו לש בחר ןווגמ םיליכמ ,םיקרח

 תוממחב םיקיזמ תרבדהל םייעבט םיביוא לש םילכה זגראב בושח קלח תווהמ תופרוט תוירקא .ול

 םימזינגרואורקימ לש םתעפשה לע עודי דואמ טעמ ,םלועב תואלקחל ןתובישח תורמל .םיחותפ םיחטשבו

 Phytoseiulus( סילימיסרפה תירקאב דקמתמ הז רקחמ .ולא תוירקא לע ,םיסוריו םללכבו ,םיינגותפ אל

persimilis(, המודאה תירקאה תרבדהל בושח ירחסמ ןימ הווהמש תפרוט תירקא )Tetranychus urtica(, 

 םימזינאגרואורקימה תא תוהזל הרטמב .םלועה יבחרב םייאלקח םילודיג לש בחר חווטב חתפמ קיזמ

 .'יבויב' תרבח לש ינומהה לודיגהמ םיטרפ לש םוטפירקסנרטל קומע ףוציר ךרענ ,סילימיסרפב םיאצמנה

 א"נרה יקיתעת ללכמ עצוממב 9%-כ וויה רשא ,םיילאריו םיקיתעת לש תויטננימוד הלעה םינותנה דוביע

 דועב ,תירקאב םיקיתעתה ללכמ 7%-כ וויה םיקדייח םיקיתעת .תירקאב אטובמה )mRNA( חילש

 םיקיתעתה רקיע ,םוטפירקסנרטה ינותנ יפ לע .תוחפ םיחיכש ויה םירחא םיטוירקואאו תוירטפ

 םקלח רשא ,םינוש א"נר יסוריו 17 והוזו ופצור ,ודדוב ,המאתהב .א"נר יסוריול םיכייש םיילאריווה

 PCR תוקידב י"ע התמוא המודאה תירקאבו סלימיסרפב וללה םיסוריוה תוחכונ .םימלש םימונג םיווהמ

 םיסוריו השולש והוז .םיסוריוה לש םימונגה ךמס לע ובצועש םייפיצפס םילחת תרזעב תויסולכוא םגדמב

 ,ףסונב .Riboviria םוחתל דחאו ,Dicistroviridae-ו Iflaviridae תוחפשמל םיכיישה םיינש ,דבלב ףרוטב

 .Riboviria םוחתל דחאו Picornavirales הרדסל םיכיישה םיינש ,םינימה ינשב םיסוריו השולש והוז

 לש םתורישכ לע עדמל םירכומ אל םימזינאגרואורקימ לש םתעפשה תנבהל סיסב תווהמ ולא תואצות

 .תופרוט תוירקא לש םוריול וגוסמ ןושאר ןויפא הווהמו םיליעומ םיילגר-יקורפ

 

  



 רב ירובד לש םיגוס השולשל שבד ירובד ןיב םיסוריווה בכרהב םילודג םילדבה ףשוח קומע ףוציר

 תויאדיחי

 

 1קילדנמ לעיו 4יקסבורבמוד ביבא ,3הדש ףסא ,1,2,3והילא יבא

 'תימס .ה טרבור ש"ע הביבסו ןוזמ ,תואלקחל הטלוקפה ,הביבסה יעדמל ןוכמה ,היגולומוטנאל הקלחמה1

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה –
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה – הביבס ידומילל םדקתמה רפסה תיב2

 יאלקחה רקחמה להנמ ,רעי הוונ רקחמ זכרמ ,עבט יבאשמל הקלחמה3
 יאלקחה רקחמה להנמ ,ינקלוו ןוכמ ,םיבשע רקחו םיחמצ תולחמל הקלחמה4

 
 םינגותפ תצפה ללגב ראשה ןיב ,םלועב םינוש תומוקמב םיקיבאמה תומכב התיחפ הלח תונורחאה םינשב

 אוה םינוש םינימ רפסמל םיפתושמה החירפ יבאשמ לע רוחיש ,הכ דע .תילבולגה המרב לודיג יתב ןיב

 םע .םייוסינ םילכב חכוה ףא אוהו םירובד ןיב םיסוריו לש תינימ ןיב הצפהל עצוהש רתויב ריבסה ןונגנמה

 הפיפחה תדימ תא םירקוח ונא וז הדובעב .הרקחנ םרט הרבחה תמרב הצפהה ,ונל עודיש המכ דע ,תאז

 ביבא ךלהמב הדש רקס ונכרע ,ךכ םשל .הדוהי תלפשב םירובד לש םינוש םינימ ןיב םיסוריווה בכרהב

 םירובדה לש םיגציימ םימגדמ הנועה ךרואל םימעפ עבש ונפסא וכלהמב ,הדוהי תלפשב 2021

 Andrena( תונרדנא ,)Apis mellifera( שבד ירובד – הז רוזאל םיינייפואה לודיגה יתבב תויטננימודה

spp.(, תוישוחמ )Eucera spp.( תוינווסמו )Hylaeus spp.(. RNA ולאה םירובדהמ תחא לכמ קפוה )כ-

-ל 191 ןיב( הרובדה גוס סיסב לע ונבנש תומגואמ תואמגוד העברא לש קומע ףוציר השענו ,)תואמגוד 1000

 לש תואמגודב ,תאז תמועל .הובג םיסוריו רשוע לבקתה שבדה ירובד לש אמגודב  .)אמגודל םירובד 645

 בכרהב הפיפח .םישדחכ םידושחה םיסוריו םהיניב ,תיתועמשמ ךומנ םיסוריו רשוע לבקתה רבה ירובד

-LSV-ו LSV( םיפתושמ םיסוריוו ינשב האטבתהו ,תוישוחמל שבדה ירובד ןיב קר המייקתה םיסוריווה

 ירובד תא ןייפאמש ינדיחיה םייחה חרואמ עפשומ םיסוריווה בכרהב הזה לדבההש םיכירעמ ונחנא .)2

 יללוחמל רתוי תרבגומ הפישח דצל םיבר תונורתי םהל הקינעמש שבדה ירובד לש תויתרבחה תמועל רבה

 ידי לע תתסוומ תויהל היושע םיחרפ ךרד תינימ ןיבה הצפההש ךכ לע תוזמרמ וללה תואצותה .תולחמ

  .םיחרפל םירושק חרכהב םניאש םיפסונ םימרוג

  



 יל-ידנק ןינב 9 רדח ,הקימונגו היגולויזיפ :I בשומ
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 רבעו 2017 תנשב הנושארל הפצנש לארשיב שלופ ןימ הניה ,Harmonia axyridis ,תיתייסאה תישומה

 יגולויב ריבדמכ יביסנטניא שומישב 20-ה האמה ךלהמב התייה וז תישומ .הנשה תירלוקלומה המרב אודיו

 .ונממ הנוזינ איהש םיקיזמ לש בחרה ןווגמלו הברה התונתבערל תודוה תאזו םלועב םיבר תומוקמב

 .תואלקחב םיקיזמ םניאש םיימוקמ םינימ לע התעפשה לשב ךעוד וז תישופיחב שומישה הנורחאל

 הקיטנג אשונב רקחמה רקיעו הכומנ תוכיאב ףצורמ תיתייסאה תישומה לש םונגה ,תירלוקלומ הניחבמ

 חתפלו םייקה םילכה זגרא תא לידגהל הניה ונירקחמ תרטמ .RNAi תועצמאב השענ תילנויצקנופ

 .רפסירקה תכרעמ תועצמאב תימונג הכירעל םילוקוטורפ

 laccase2 ןושארה ןגה .יופצה פיטונפה תא ונלביק האצותכו םינוש םינג ינשב הכירע החלצהב ונעציב

 הליבוה scarlet ןגב העיגפו ,םילחזה ףוגב םינבל םירוזא וניאר וב העיגפהמ האצותכו ןינלמ רוצייל יארחא

 .תונבל םייניע תולעב תורגוב תוישופיחל

 .תורחאו תויתוחתפתה תולאש ןווגמ לע תונעל תנמ לע וז הקינכטב שמתשנ םיאבה םיבלשב

 
  



 קבטה שע תמינכ לש הליכאה תוגהנתהב הדיקפתו םירכוס תשיח

 

 יש ,ךוק-סזומ הטיר ,ריקי רתסא ,רנייו ירוי ,הכלמ תנסא ,בוארטנייו רוד ,לקד רימא ,יררה ןילדיא רפוע

 .טובחוב ןתנויו ןירומ

 .תירבעה הטיסרבינואה ,הביבסו ןוזמ תואלקחל הטלוקפה ,הביבסה יעדמל ןוכמה

Ofer.aidlinhar.mail.huji.ac.il 

 

 לארשיב םיבר םילודיגל קזנ בסמה השק יאלקח קיזמ הניה ) Bemisia tabaci,ט"עכ( קבטה שע תמינכ

 להומ לע הנזהו הפישה תורוניצ תאיצמב תוחמתה היצולובאה ךרואל החתיפ ט"עכ .םלועל ביבסמו

 תמקרב תומדקתה ,הלעה ינפ תרידחל תמאתומה הפ יפג תרוצתב רתיה ןיב תאטבתמ וז תוחמתה .הפישה

 תשמתשמ ןהב תותואה תייגוס םויכ .הפישה תורוניצל העגהל דע ,ובורב יאת-ןיב לולסמב ליפוזמה

 םינונגנמ דצל ,היושע רכוסה זוכיר תשיח .תדמועו היולת הפישה תורוניצ תא אוצמל ידכב המינכה

 תומקר ראשל סחיב םירכוסב הרישעה הפישה תורוניצ תא אוצמל תלוכיב דיקפת קחשל ,םירחא םיירשפא

 .םעטה ינטלוק תחפשממ םינובלח םיעצבמ םיקרחב םעטה תשיח דיקפת תא .הלעה

 םינטלוקה דחא .ט"עכב קותמ םעט ינטלוקל םידדוקמה םינגה תא ונאצמ תויטמרופניאויב תוטיש תרזעב

 ינחבמב .הפיש יצצומ םיקרח לש םינטלוקמ קרו ךא בכרומה תיטנגוליפ ןחבומ ףנעמ קלח הווהמכ אצמנ

 תא הווהמה ,זורכוס תשיחל רקיעב ןווכומכ ראותמה ןושארה ןטלוקה והז יכ ונאצמ היגולויזיפורטקלא

 לש םינוש םיזוכיר ןיב הפידעמו הניחבמ ט"עכ יכ ונאצמ הפדעה ייוסינ תרגסמב .הפישב ירקיעה רכוסה

 לש הקתשה .הפישה תורוניצל הלעה ינפ ןיבש תומקרב םייקתמה םיזוכירה לפמ תא םיגציימה זורכוס

 .רתוי םיכומנ םיזוכירו הפיש יזוכיר ןיב הנחבהה תלוכיב העיגפל הליבוה ילידג וד א.נ.ר תרזעב ןטלוקה

 תורוניצ תאיצמב ירקיע דיקפת תקחשמ זורכוס לש םיזוכיר לפמ תשיח יכ הרעשהב םיכמות ולא םיאצממ

 .םיפסונ הפיש יצצומ י"עש ןכתייו ט"עכ י"ע הפישה

 לש ליהמתל ןטלוקה לש הקזח הבוגת התלעה רשא םירכוס לש םינוש םיליהמת לש הריקס הכרענ ,ףסונב

 .)תיטגרניס הבוגת( דרפנב םיביכרהמ דחא לכל תובוגתה ךסמ תיתמצוע התיה וז הבוגת ,זוטלמו זורכוס

 םידיקפתה תא םינחוב ונא ולא םימיב .הריחב ייוסינב האצמנ ליהמתל תיטגרניס הפדעה לש המוד תינבת

 .היאקדנופ לע המינכה תנוזת לש רשקהב ליהמתל הפדעהה אלמל היושעש

 

  



 לש םזילובאטמ רובע )Glycoside Hydrolase 13( 13 זאלורדיה דיזוקילג םינגה תחפשמ תובישח

 Bemisia tabaci ,קבטה-שע תמינכ לש םיאקדנופ לוצינ תלוכיו םירכוס

 

 1הכלמ תנסא ,1ןירומ יש ,1הדש ןתנוי ,1בוארטניו רוד

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הביבסו ןוזמ ,תואלקחל הטלוקפה ,הביבסה יעדמל ןוכמה 1

dor.wintraube@mail.huji.ac.il 

 

 יבויח יטומסוא לאיצנטופל םימרוגה םיהובג )זורכוס רקיעב( רכוס יזוכירל םיפשחנ הפיש יצצומ םיקרח

 לע הרימשה ,ןכל .קרחה תושבייתהל ליבוהל לולע רשא ,הפמילומההו הפישה להומ תא ליכמה יעמה ןיב

 םהו הפיש יצצומ םיקרח לש תודירשהו תוחתפתהה רובע תיתוהמ הניה תונזואמ תומרב רכוסה יזוכיר

 תמינכב  .רכוס לש םזילובאטמב םיברועמה םיידוחיי םימיזנאל םידדוקמה םינג יוטיב תרזעב תאז םישוע

 דיזוקילגה תחפשממ םימיזנא ,יאקדנופ-בר הפיש ץצומ קרח , Bemisia tabaci,)ט"עכ( קבטה-שע

-לע יעמב רכוסה תומר ןוזיאו תוסיוו לע םיארחאה םה )Glycoside hydrolase 13; GH13( 13 זאלורדיה

 ט"עכ לש םינג השימח ונייפא הז רקחמב .זורכוס לש היצליזוקולגסנארטו ,היצזירמוזיא ,הזילורדיה ידי

 ונימאה תוצמוח ףצרו םהלש יוטיבה יסופד ךמס-לע ורחבנ רשא ,GH13-ה תחפשממ םימיזנאל םידדוקמה

 לש תיתוכאלמ הטאידב םירגוב םיטרפ תלכאה ידי-לע דרפנב קתשוה םינגהמ דחא לכ .ליעפה רתאב

 לש שבדה-לטב םירכוסה בכרהו תודירשה לע העיפשמ הקתשהה דציכ ונחב .ילידג-וד RNA-ו זורכוס

 העברא לש הקתשה יכ ונאצמ .יאקדנופ חמצ לע ןהיאצאצ לש תוחתפתהה בצק לעו תורגובה תומינכה

-וד RNA-ב ולכאוהש םיטרפל האוושהב( תורגובה תומינכה לש תודירשב תקהבומ הדיריל תמרוג םינגהמ

 לש קהבומ יתוחתפתה בוכיעל תמרוג וקדבנש םינגה לכ לש יוטיבב הדירי יכו ,)תרוקיבכ שמשמה ילידג

 םירכוסה יסופדב םילדבהל הליבומ םינגהמ דחא לכ תקתשה יכ התארה תימולובאטמ הניחב .ןהיאצאצ

 היגטרטסאה איה זורכוס לש היצזירמוזיא יכ אצמנ ,ףסונב .זורכוס לש הזילורדיהב העיגפלו שבדה-לטב

 תחפשמ תובישח תא תוססבמ רקחמה תואצות .ט"עכ יעמב םייטומסואה םיסחיה תוסיוול תיזכרמה

GH13 לש תודדומתהה תלוכי לע תיתועמשמ העפשה החפשמהמ םימיזנאל יכ תוחיכומו ט"עכ רובע 

 תוגרדב ןהו רגובה תגרדב ןה ,םינושה םיאקדנופב תפשחנ איה םהילא םיהובגה רכוסה יזוכיר םע המינכה

  .קרחה לש תוריעצה

     

  



 לש תיטנג הרקב תכרעמב התעמטהו יתאיסאה סירגיטה שותיב תינגודנא CRISPR תכרעמ חותיפ

 תויסולכוא

 

 סונתאפפ סירא סופיליפו ץרפ רוד ,ס'ציבקצמ סטואטיו ,הדעצ ןורוד

 הטיסרבינואה ,הביבסו ןוזמ תואלקחל הטלוקפה ,הביבסה יעדמל ןוכמה ,היגולומוטנאל הקלחמה

 םילשוריב תירבעה

 

 

 הכירעל לדחמה תרירב ילככ CRISPR/Cas9 לש תיקדייחה הנגהה תכרעמ הססבתה ןורחאה רושעב

 הטושפ החנמ-א"נרו דיחי ןובלח לע תססבתמה ,וז תיביכר-וד תכרעמ .םימזינגרוא לש בחר ןווגמב תימונג

-תויח תולובגל רבעמ לא תויגולויזיפהו תירלוקלומה רקחמה תעירי לש התבחרה תא הרשפיאו םושייל

 ,תויתדוקנ תוכירע וא תוינשת רוציל ידכ ינוציח רוקממ CRISPR יביכרב שומישב ידש תורמל .לדומה

 .הברהב תומכחותמו תונווגמ תוכרעמ לש םחותיפ תא רשפאמ תכרעמה יביכר לש ינגודנא יוטיבל רבעמה

 גיצא .יתאייסאה סירגיטה שותיב ונמלשהש  CRISPR תכרעמ לש העמטהה ךילהת תא רוקסא יתאצרהב

 .הז ינשלופ שותי לש תיטנגה הרקבה הדשב םיינכפהמה הימושיי תאו התעמטהבש םירגתאה תא

 

  

  



 תוינבמה תונוכתה ןיבל םיקרועה תיגולופרומ ןיב רשקה תניחבל דממ תלתב םיספדומ םילדומב שומיש

 )Protaetia cuprea( םיצוקה תיתשוחנ ףנכ לש תוימנידוריוואהו

 

 1קיסחניפ לא-תב ,2קביר לג ,1ןוליג תיגח ,1קליפ רוא

 ביבא-לת תטיסרבינוא

 ביבא לת תטיסרבינוא ,הסדנהל הטלוקפה ,תינאכמ הסדנהל רפסה תיב .1

 ביבא לת תטיסרבינוא ,םייחה יעדמל הטלוקפה ,היגולואוזל רפסה תיב .2

orrfilc@gmail.com 

 

 תרוצ תא תעבוק וז תיגולופרומ תונוש .ןהיקרוע רודיסו הנבמבו ,ןתרוצב תולדבנו תונווגמ םיקרח יפנכ

 תונוכתה לע רישי ןפואב תועיפשמ ולא תויצמרופד .ףונפנה רוזחמ ןמזב ףנכה לש תויטסלאה תויצמרופדה

 ףנכה הנבמב תומאתה יכ הארנ .הפועתה תא לעיל תנמ לע ןלצנל ודמל םיקרחו ףנכה לש תוימנידוריוואה

 לש תוימנידוריוואה תונוכתה תמאתהל ינויצולובא ןונגנמ וויה ,טרפב םיקרועה לש היגולופרומבו ללכב

 היתונוכתל ףנכה תיגולופרומ ןיב רשקה תניחב ,ךכיפל .םינוש םיקרח ינימב הפועת תונונגסל ףנכה

 ףנכה הנבמ ןיב םייקה רשקה לעו ,םיינויצולובא 'םילולסמ' םתוא לע רוא ךופשל היושע ,תוימנידוריוואה

 םייושע םיקרועה לש ךתחה חטש תרוצב םייוניש דציכ ונקדב הז רקחמב .קרחה לש ותפועת תולוכיל

  .ףנכה לש תוימנידוריוואה תונוכתה לע עיפשהל

 תלת לדומכ ובצועו ,יטיס-ורקימ תרזעב וקרסנ םייפנכה .אצומ תדוקנכ םיצוקה תיתשוחנ יפנכב ונשמתשה

 חטש תרוצב םילדבנה םילדומ השולש לש םבוציעל סיסבכ שמיש CAD-ה לדומ  .)CAD( בשחוממ ידממ

 ,1:5 לש הלדגהב דממ תלת תספדמב וספדוה םינושה םילדומה ;דמועו בכוש יטפילא ,לוגע :םיקרועה ךתח

 היושעה רתוי החישק הנרבממל םעפו ,הקד ןליתאילופ-ןוליינ תנרבממל םעפ וקבדוה ףוסבלו ,ושטולו וקונ

 יוליעה תוחוכ .םייטטס ףופיכ ייוסינ תרזעב ודדמנ תונושה םייפנכה לש תוינכמה תונוכתה .היצנימל ריינמ

 ובבותסה וילע ןונגנמל ורבוח רשא ,המאתהב טנמומ דמו חכ רמתמ תרזעב ודדמנ םייפנכה תורצויש ררגהו

 המלצמ תרזעב .םייפנכה בוביסל שרדנה )היגרנא( קפסהה תא דודמל ףסונב רשפאמ ןונגנמה .םייפנכה

 תעב םרגנה ימנידוריוואה סמועה בקע םייפנכה תורבועש תויטסלאה תויצמרופדה תא ונתמיכ הריהמ

 .בוביסה

 יוטיב ידיל האבה ,ףנכה לש תוינכמה תונוכתה לע העפשה םיקרועה ךתח חטש תרוצל יכ ונאצמ

 םילדומה רובע םינוש ררג-יוליע יסחי ףסונב וארה םייוסינה .תובבותסמה םייפנכב תורצונה תויצמרופדב

 תולעב םייפנכה תורצויש םיימנידוריוואה תוחוכב רתוי םינטק םילדבה ךא ,החישקה הנרבממה ילעב

 ףנכה הנבמב םילק םייוניש יכ תסרוגה ,רקחמה תחנהב תוכמות תואצותה .רתוי השימגה הנרבממה

 תא םג תושיחממ ןה ,םלוא .ימנידוריווא סמוע תחת ףנכה תרבוע ןתוא תויצמרופדב טולשל ךרד םיווהמ

 ךלהמב םיקרחה ורתפ התוא תיסדנה היעב -הליעי הפועתל ולא תויצמרופד םוגרת לש תובכרומה

 .היצולובאה
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 תידיאולפיד-ולפה ןילותב תייבר .םיילגר יקורפ ינימב םינווגמ םניה השרוה ינונגנמו הייבר תויגטרטסא

 םיקיזמה םיילגרה יקורפמ המכב האצומל ןתינו ,תידיאולפיד תינימ הייבר ירחא ,רתויב הצופנה איה

 דועב ,תידיאולפיד הבקנל תחתפתמ תירפומ הציב ,םידיאולפיד-ולפה םינימב .םלועב רתויב םיליעומהו

 לש דיחי קתוע ויתונבל שירוהלו תאשל לוכי רכז ,ךכ לשב .ידיאולפה רכזל תחתפתמ תירפומ הניאש הציבש

 ,הצופנ איה םיראש תייברו תופופצ תובשומב םייח םיבר םידיאולפיד-ולפה םינימ .יהמיא רוקממ םונגה

 ליבוהלו הייסולכואב יטנגה ןווגמה תא םצמצל םייופצ הלא לכ .היחא ידי לע הבקנ לש הירפה רקיעב

 םימיוסמ םינימש אלא ,תורישכב התחפה תיפצנ אל בורלש קר אל ,תאז תורמל .םיטרפה תורישכב הדיריל

 החפשמ הדימעמ האורווה תירקא ,אמגודל .םינוש םיצחלל הבוגתב תוריהמ תולגתסה תולוכי םיארמ

 תרבוע ,ההובג תורישכ תלעב תירקאה ,תאז תורמל .ויתויחא 3-4 לכ תא הרפמש דחא רכז תללוכה הנטק

 .הרבדה ירישכתל תודימע תוריהמב תחתפמו םיאקדנופ ןיב תיסחי תולקב

 

 יקורפב הכ דע ראות אלש האורווה תירקאב שדח השרוה ןונגנמ ונפשח ,תורוד ינש ךשמב הבלצה ייוסינב

 םתוא שירוהל ןכו ,םאה לש םונגה יקתוע ינש תא תאשל לוכי ,ידיאולפה ותויה תורמל ,רכזה .םיילגר

 חתפתהש ןכתיו ,הליגר תידיאולפיד-ולפה תכרעמב רשאמ רתוי לודג יטנג רגאמ רשפאמ הז ןונגנמ .ויתונבל

 תדיח לע רוא םיכפוש םיאצממה .םיראש תייבר תובקעב תירקאה תורישכב הדיריה תא ןתמל ידכ

 שבדה ירובד לש יזכרמה קיזמל תבשחנ איה םניגב רשא ,תירקאה לש ןפודה תואצוי הצפההו תולגתסהה

 .תומוד תוכרעמב ירשפא יומס תולגתסה ןונגנמ םיעיצמ ןכו ,םלועב
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 ,Spalangia cameroni תיליפטה הערצב Sodalis גוסהמ טנויבמיס קדייח לש יוליג לע ונחוויד הנורחאל

 קדייחל טנויבמיסה ןיב בורק רשק ונשי יכ העיבצמ תינושאר הזנגוליפ .םינוש םיבובז לש דיאוטיזרפ

 תא ונדמל הז רקחמב .הנורחאל התרק םהינש ןיב תוניימתהה יכו Sodalis praecaptivus ישפוחה

 .הערצה י"ע קדייחה לש תוירשפא השיכר יכרדו S. cameroni לש תורישכה לע Sodalis לש ויתועפשה

 תיטויבמיס-ֹוּפַא הבשומ ונדסיי וז הבשומ ךותמו דבלב Sodalis תאשונה S. cameroni לש הבשומ ונדסיי

 יתועמשמ ןפואב ויה Sodalis תואשונה תוערצ לש םיאצאצה תומכו םייחה ךרוא .הקיטויביטנא תרזעב

 לודיג עצמ יבג לע Sodalis ונלדיג ,השיכר ייוסינ רובע .תויטויבמיסופאה תוערצל האוושהב םיכומנ

 :םיכרד רפסמב עצבתה S. cameroni תוערצה חוליא .היפלכ דימע Sodalis -ש הקיטויביטנא םע םיקדייח

 ןהמ שילש .Sodalis לש תובשומ םע ירטפ תחלצ יבג לע תוקד 5 ךשמל ךלהל תורגוב תוערצל ונרשפא .1

  .םיאצאצל תיכנא הרבעה התייה אל ךא Sodalis  -ל תויבויח ואצמנ

 תיכנא הרבעה אלל ךא ,תויבויח ואצמנ תוערצהמ Sodalis. 13% -ב בברועמ שבד םע ונזוה תוערצה .2

 .םיאצאצל

 .הנויבחל ורזחוהו תוקד  5ךשמל Sodalis לש לודיג םע רגא תוחלצ ג"ע וחנוה תוערצה ילחז .3

 ,וללה םייוסינה ינשב .לחזה לש הנזהה רוזיאב םלוגה ינפ לע הנויבחה ךותל רדחוה Sodalis לש ףיחרת .4

 לש ינשו ןושאר רודל )תיהמא( ותוא וריבעה ףא רגובה תגרדל ועיגהשכו Sodalis ושכר םילחזה בור

 .םיהובג םיזוחאב םיאצאצה

 

 תובר תומקרב םיאתה ךותב םקוממ Sodalis ש ונאצמ Fluorescence in-situ hybridization תועצמאב

 דציכ הארמ רקחמה .דבלב תיהמיא רבעומ אוהש תורמל ,םירכזה לש הייברה תכרעמב ללוכ ,הערצה ףוגב

 רבעומה טנויבמיס תויהלו ךישמהל ףאו ורובע יאקדנופל ותוא ךופהלו קרח י"ע שכריהל לוכי יתביבס קדייח

 .S םע Sodalis לש םיסחיה ביט תא קודבלו ןוחבל היהת םיידיתעה םייוסינה תרטמ .םיאבה תורודל תיכנא

cameroni תיליפטה הערצל ליעוהל לוכי הזה טנויבמיסה ,םימייוסמ םיאנתב םאהו. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ןיב הזויבמסב ןילורפ תינימאה הצמוחה תובישח

  המוחה בלכה תיצרקו Coxiella קדייחה
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 )Coxiella-like endosymbiont )CLEיקדייחו Rhipicephalus sanguineus המוחה בלכה תיצרק ןיב

 תיבושיח הזילנא .B ינמטיו ןוגכ התנוזתב םירסחה תא תיצרקל קפסמ קדייחה הבש הזויבמיס תמייקתמ

Flux balance analysis )FBA( םינימטיו לש ףדוע רוציי התארה ,ןותנ םונגב םיטילובטמ רוציי תאבנמה 

 לש ףדוע גוציי םייק ומצע םונגב ,ןכ ומכ .ןילורפ תינימאה הצמוחה לש ףדועב רוצייו , CLEלש םונגה רובע

 ןיתינרוא ךפוהה ,ornithin cyclodeaminase םיזנאל דדוקמה ןגו )ProP genes( ןילורפ עונישל םינג

 ןזאמב הבושח ןילורפ תינימאה הצמוחה םיילגר יקורפ לצאש וארה םימדוק םירקחמ ,ףסונב .ןילורפל

 רחאל רקיעב תיצרקל טנויבמסה קפסמש ינויח טילובטמ וניה ןילורפ יכ םירעשמ ונאש ךכ ,יטגרנאה

 תעבונה הרעשהה שושיאל .םיציב רוצייו לוכיע רובע תרבגומ תילובאטמ תוליעפל תע ,םד תנמ תחיקל

 ,תויצרקב ןילורפה תובישח תא ונקדב ,תיצרקב ההובג תיטגרנא השירדל המאתהבו תיבושיחה הזילנאהמ

 תובער תויצרק וקפוה ךכ םשל .תיצרקה לש םינוש םייגולויסיפ םיאנת תחת ןילורפ תומיכ תועצמאב

 יגיפלמ תורוניצ ,תודנוג ,קור תוטולב( תויצרק ירביאו )המאתהב ,םד תחורא רחאלו ינפל( תומלש תויוורו

  .)המאתהב ,תויטויבמסופאו תויטויבמס תויצרק( CLE תוחכונ אללו םע )הפמילומהו

 תויצרקב רתוי ההובג ןילורפ תומכ האצמנ ןכ ךא תומלש תובער תויצרק רובע םילדבה ובינה אל תואצותה

 םירביאב רתוי ההובג ןילורפ תומכ וגיצה תואצותה ,ףסונב .תויטויבמסופא תמועל תויטויבמס תויוור

 תמועל תויטויבמס תויצרקב )תודנוגו יגיפלמ תורוניצ( CLE לש ההובג תוחכונ םכותב םיסלכאמה

 לדבה אצמנ אל םהב )הפמילומהו קור תוטולב( CLE םיאשונ םניאש םירביא תמועל תאז.תויטויבמסופא

 .תויצרקה ןיב

 ןילורפ לש הנטק תומכ םירציימ CLE ,)הבער תיצרק( ךומנ ילובאטמ בצמב יכ םיחינמ ונא תואצותה רואל

 ההובג תומכ םיענשמו םירציימ CLE ,)היוור תיצרק( ההובג תילובאטמ תוליעפב וליאו תיצרקה תבוטל

  .םיציב רוציו לוכיע יכרצל ןילורפ לש

 לע םג אלא םינימטיו תקפסא לע קר אל תססובמ תיחרכה הניהש תיצרקל CLE ןיב הזויבמסה ,םוכיסל

 דגנכ הרבדה יעצמא ןונכתב עייסל יושע תויצרקב הזויבמסה ןונגנמ יוליג .ןילורפ ומכ םיפסונ םיטילובטמ

  .ח"עבו םדאל תומרוג ןהש קזנה תתחפהל עייסל ךכבו תויצרק
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The brown dog tick, Rhipicephalus sanguineus harbors Coxiella like endosymbionts (CLEs) as 

an obligate nutritional mutualist.  To assess the metabolic contribution provided by CLEs to its 

host fitness, elimination of CLE and supplement of candidate metabolites needs to be tested 

experimentally.  Here we show that the reduction in reproductive fitness of ticks in which 

CLEs were suppressed by antibiotics (aposymbiotic ticks) can be partially rescued by 

metabolite supplementation of B vitamins (B), and by B vitamins and l-proline (BP) 

cocktails.  These metabolites were administered through microinjection at two different 

feeding states: non-engorged and engorged, after which fitness and fecundity of ticks were 

assessed.  Aposymbiotic adult females treated with B vitamins in the non-engorged state 

showed negative impact on ticks.  They required a prolonged feeding period to replete, had a 

reduced engorgement weight, produced less eggs per female and lower hatching rate when 

compared to BP cocktail and control group.  In contrast, aposymbiotic, engorged females 

supplemented with BP cocktail had partially recovered, with an increase of egg mass, and a 

hatching rate higher than other treatments.  Our findings suggest that the combination of B 

vitamins and l-proline, presumably produce by CLEs, are essential during egg production and 

embryonic development.   
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Bacterial symbionts are common in arthropods, where some of them are known to influence 

host nutrition and diet breadth. Omnivorous bugs of the genus Macrolophus (Heteroptera: 

Miridae) are mainly predatory but may also feed on plants. Within that genus, M. pygmaeus 

and M. melanotoma (=M. caliginosus) are key natural enemies of various economically 

important agricultural pests, and both are known to harbor two Rickettsia species, R. bellii and 

R. limoniae. To test for possible involvement of symbiotic bacteria in the nutritional ecology 

of the biological control agents, Rickettsia in M. pygmaeus and M. melanotoma were studied 

with regard to their abundance, phylogeny and distribution patterns within the host body. It 

was found that R. bellii and R. limoniae, can be detected in 100 and 84% in all individuals of 

M. pygmaeus and M. melanotoma tested respectively. Phylogenetic analysis, suggests no co-

evolution between the Macrolophus hosts and their Rickettsia symbionts. FISH analysis of 

female gonads revealed the presence of both Rickettsia species in the germarium. The two 

Rickettsia species displayed a unique distribution pattern along the digestive system of the 

bugs, mostly occupying separate epithelial cells, unknown, caeca-like organs, the Malpighian 

tubules and the salivary glands. This pattern differed between the two Macrolophus species; 

while R. limonae was more broadly distributed along the host digestive system in M. 
pygmaeus, R. bellii was located primarily in the foregut and midgut. In contrast, R. bellii was 

more broadly distributed along M. melanotoma digestive system than R. limoniae and 

appeared to be more scattered compared to the clustering of R. limoniae. Taken together, the 

results suggest that Rickettsia have a possible role of in their hosts' ability to derive nutrients 

from both prey and plant materials. 
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Microbiome studies identify various microorganisms including pathogens and non-pathogenic 

symbionts, which influence their host biology. Studies on tick (Acari: Ixodidea) microbiomes 

over the last decade are mostly focused on bacteria, revealing at least 10 distinct genera of 

maternally inherited symbionts. Yet, one of the non-pathogenic symbionts, discovered over 60 

years ago in soft ticks (Argasidae) was identified as protozoan and named Adlerocyst.  These 

Adlerocysts were found attached to the tick sperm cells and were postulated to support sperm 

viability.  

In order to confirm the presence of Adlerocyst and to identify bacterial symbionts in soft tick 

microbial community I established an artificial feeding system for rearing two soft tick 

species: Ornithodoros moubata and O. tholozani. I recharacterized the morphological 

structure of the Adlerocysts and attempt to molecularly identify the microorganisms in 

different developmental stages of the ticks.  

Morphologically, I was able to repeat previous studies and observed Adelrocyst structures that 

were stained with fluorescent nuclear dye.  

Using different primer sets to identify non-metazoan eukaryotes I still haven't been able to 

amplify a unique sequence that may identify Adlerocyst, suggesting that either these structures 

are tick cells, or that Adlerocysts are novel eukaryotes. Using specific primers for known 

bacterial symbionts I found that the most common bacteria genus in the two tick's species is 

Coxiella followed by Francisella and Rickettsia. 

I plant to further characterize the Adlerocyst using advanced electron microscopy, and deep 

sequencing (NGS) to fully discover the bacterial population in Ornithodoros species. 
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 – רוא לש תיתנועהו תימויה תוירוזחמה .םתביבס םע םייח ילעב ןורכנסל רתויב בושח לנגיס הווהמ רוא

 ללוכ ,םייח ילעבב םייתוגהנתהו ,םיילנומרוה ,םייגולויזיפ םיכילהת ידאקריצה ןועשה ךרד תתסוומ ךשוח

 תוירוזחמה תשיח תא תשבשמ )Artificial Light at Night - ALAN( הלילב תיתוכאלמ הרואת .םיקרחב

 ,תויעב ןווגמל תמרוג ALAN -ל הפישח .םייח ילעב ןווגמ לע תילילש הרוצב העיפשמ ךכמ האצותכו תיעבטה

 ,היסולכואב ןורכנס ןדבוא ,תוליעפ תועש תכראה ןוגכ ,םייתוגהנתה םייונישו םינומרוה תומרב םייוניש

  .תרבגומ הפירטו בחרמבו ןמזב תואצמתה ןדבוא

 ימתכ וד רצרצב ידאקריצה ןועשל םירושקה םינג יוטיב לע ALAN לש סלופ לש ותעפשה תא ונחב וז הדובעב

)Gryllus bimaculatus(, םירצרצה .היגולויבוריונו היגולויבונורכל לדומכ םירושע המכ הזמ שמשמה קרח 

 םירצרצ .)LD( הלילב טלחומ ךשוח תועש 12-ו סקול 40 לש המצועב םוי תרואת תועש 12 לש םיאנתב ולדוג

 תועש שולש ןתינ סלופה .סקול 40 וא ,5 ,2 לש המצועב ALAN לש סלופל דחא הלילב ופשחנ םירגוב םירכז

 הנואה ,חמה ומגדנו םירצרצה וברקוה ,סלופה םויס רחאל העש .תוקד 30 ךשמלו תורואה יוביכ רחאל

 יוטיב קדבנ qPCR תרזעבו תומיגדהמ RNA קפוה ןכמ רחאל .הפמילומההו יגיפלמ תורוניצ ,תיטפואה

 תרזעב ושענ תומקרהו םילופיטה ןיב תואוושה .ידאקריצה ןועשל םירושקה םינג השימח לש יסחיה םינגה

Nested ANOVA.  

 ,חמבש דועב .תונושה תומקרב הנוש וז העפשהשו םינושה םינגה יוטיב לע העפשה רואה סלופלש ונאצמ

 הדיריו םיניספואב היילע התפצנ תיטפואה הנואב, per -בו cry2 -ב תקהבומ הילעל םרג ALAN-ה סלופ

 אל הפמילומהבו יגיפלמ תורוניצב .)תוקהבומ ואצמנ אל תיטפואה הנואב תואצותה( םינגה ראש לש יוטיבב

 תוארל ןתינ Linear Discriminant Analysis תזילנא תרזעב .םינגה יוטיב לע רואה סלופ לש העפשה התפצנ

 סקול 2-ו תרוקיבה לופיט חמבש דועב ALAN ילופיט תשולשמ לדבנ תרוקיבה לופיט תיטפואה הנואבש

  .וידחי וצבוקש סקול 40-ו ,5 ל האוושהב וידחי םיצבוקמ

 לע תיפיצפסו ,םיקרח לע תועיפשמ ALAN לש תוכומנ תומצוע םגש הרבסה תא םיששאמ ולא םיאצממ

 וניתואצותמ קיסהל ןתינ ןכ ומכ .םינגה יוטיב תמרב םג אלא ,תיתוגהנתהה המרב קר אל ,הדשה רצרצ

 ידכב םיפסונ םירקחמב ךרוצ ונשי .רצרצב םינוש םינג ןיב םג המאתהבו םירביא ןיב הנוש רואה תעפשהש

  .םייח ילעב לע ALAN לש העפשהה ןפואו תדימ תא קמועל ןיבהל
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 לע תישענ ירפב העיגפה .םלועבו ץראב תיזה לודיג לש ירקיעה קיזמה אוה )Bactrocera oleae( תיזה בובז

 ליטהל בובזה תובקנ ופידעי בורל .ונממ קפומה ןמשהו ירפה תוכיאב העיגפל םרוגו הפיצב חתפתמה לחזה ידי

 .םירידנ אל םה דחי םילחז רפסמ ירפב םיחתפתמ םהב םירקמ ךא ,םילחז וא םיציב אשונ וניאש ירפב

 םימתכש ונרעיש .םירוחש םימתכ םפוג לע םיאשונ ירפה ותואב דחי םיחתפתמה םילחזש בל ונמש הדבעמב

 .ירפב תורחתה תמצעמ תעפשומה )תוכישנ( םילחזה ןיב תונפקותב ןרוקמש )היצזינלמ( תוקלצ םה ולא

 רפסמו יפוסה לקשמה ,תוחתפתהה בצקו ןמז לע ירפב םילחזה תופיפצ לש העפשהה תא ונחב הדבעמב

 רקחמה תרעשה תא ששאל ידכ ,ףסונב .)ולינזנמו ןילושיפ ,ענרב( םיתיז ינז השולשב ,לחז לכ אשנש תוקלצה

 .תוקלצ לש תוחתפתה ןוחבל ידכ ןווכמ ןפואב םילחז ונעצפ

 ונא ףסונב .לחזה לש יפוסה לקשמהו תוחתפתהה בצק םידרוי ,הלוע ירפב םילחזה תופיפצש לככש ונאצמ

 הלא תואצות .לחזה אשונש עצוממה תוקלצה רפסמל ירפב םילחזה תופיפצ ןיב קהבומ םאתמ םיארמ

 ףיקע ןפואב לעופל תאצויה ירפה ותואב םיחתפתמה םילחז ןיב הפירח תינימ-ךות תורחת לע תועיבצמ

 תוגהנתהש הארנ הדבעמב תויפצתמ .תונפקות תועצמאב רישי ןפואבו ,ףתושמ באשמ לש הכירצ תועצמאב

 בובז( םירחא תוריפ יבובז לש םילחזב המוד תונפקות וניהיז אל םויהל ןוכנ ןכש תיזה בובזל תידוחיי וז

 תקהבומ הפדעה םיארמה םיפסונ םינחבמ םע תובלתשמ ולא תואצות .)קסרפאה בובזו ינוכית םיה תוריפה

 .לודג ירפב הלטהל בובזה תבקנ לש

 תמצעל התוא םירשוקו תוריפ יבובז לש םילחז ןיב תינפקות תוגהנתה הנושארל םידעתמ ונא ,ונתעידי בטימל

 ותוחמתהמ האצותכ החתפתה תיזה בובזב לחזה תונפקותש םירעשמ ונא .ירפב תינימ-ךותה תורחתה

 ירפב הנגהה ינונגנממ תועבונה )ןובלחל דוחייב( תופירח תויתנוזת תולבגמ תומייק וב ןטק ירפב הלטהל

 .לחזה דגנכ םילעפומה
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 .תובר םימעפ םילולסמה םתואב םישמתשמ ,םייתרבח םיקרח ומכ ,יזכרמ ןקב םינכושה ,םייח ילעב

 ןוכיס תא םילידגמ םיעובקה םילולסמה .ןויסינה תריבצ םע תרפתשמ םהלש ןוזמה רוחיש תלוכי

 תטוונ ןימהמ םילמנ .םילולסמה םתואב ןוזמה ירחשמל בוראל םילוכיש ,םיפרוט ידי לע הפירטה
 ץראב םיילוח לודיג יתבב דואמ ץופנ הז ןימ .הדבעמ ייוסינ תרדסב לדומ תייחכ ושמיש הרוחש

 ןהל םיברואש ,םיחיינ םיפרוט ינימ רפסמב תולקתנ תולעופה .תיאמצע ןוזמ תושפחמ תולעופהו

 תודוכלמ דציכ קודבל התיה תיללכה רקחמה תרטמ .םילמניראו םישיבכע ומכ ,הכילהה ילולסמב

 םימדמש ,תורובמ עפשומ ןוזמה רוחיש דציכ ונקדב .ןוזמ רוחיש תרגסמב םילמנה דוקפת לע תועיפשמ

 .הדבעמ ייוסינ ינש ונעציב .לומגכ ןוזמ ונבצה הפוסבש ,הריזב ומקומ תורובה .םילמנירא תודוכלמ

 השולש :הריזב הנוש לופיטל הפשחנ הצובק לכשכ ,תוצובק שולשל הקלוח הבשומ לכ ןושארה יוסינב

 לופיטב :םילופיט ינשל הקלוח הבשומ לכ ינשה יוסינב .)תורוב אלל( תרוקיבו ,תורוב השיש ,תורוב

 לופיטבו ,ופוסב תורוב ספאל דעו יוסינה תליחתב תורוב השישמ רמולכ ,ורפתשה הריזב םיאנתה דחא

 הפשחנ הצובק לכ .ופוסב תורוב השישל יוסינה תליחתב תורוב ספאמ רמולכ ,ורדרדתה םיאנתה ינשה

 ןוזמל העגהה ןמז ,רוב לכל ולפנש םילמנה רפסמ רחא ונבקע הרזח לכב .תורזח וא םימעפ שולש הריזל

 הנושארה הלמנה לש הכילהה לולסמ ךרואו ןוזמל ועיגהש םילמנה רפסמ ,םילמנהמ תחא לכ לש

 לש הכילהה לולסמ ןכו רתוי םינטק םירפסמבו רתוי טאל ןוזמל ועיגה תולעופה .ןוזמל העיגהש

 ועיגהו תוחפ תורובל ולפנ תוסונמ תולעופ ,תאז םע דחי .תורוב תוחכונב רתוי ךורא היה תולעופה

 לש המרל דע ןוזמל העגהה ינמז תא ומצמצ תולעופה ורפתשה םיאנתה רשאכ .רתוי רהמ ןוזמה לומגל

 רתוי םיכורא ויה ןיידע ןהלש הכילהה ילולסמ ,תאז םע דחי .תרוקיבל הז לופיט ןיב לדבה רדעה

 .םהמ ענמיהל ןויסינו תונושארה תורזחב תורובה םוקימ לש ןורכיז לשב ןכתי ,תרוקיבל האוושהב

 תויהל היושע ךכלו הריזה חתפל רתוי םיבורקה תורובל רתוי םילודג םירפסמב ולפנ םילמנה ,ףוסבל

  .ףרטל וב בוראל חלצומ םוקימ והמ רמולכ ,םיפרוטה רובעב תועמשמ
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The pink-bollworm moth Pectinophora gossypiella is considered a major pest of cotton. 

Mating-disruptive technique, i.e., the use of synthetic sex pheromones to prevent male 

insects from finding females, is used world-wide to control the pink-bollworm population 

in cotton fields. This environmentally friendly technique enables to reduce using harmful 

conventional insecticides. We hypothesized that due to the evolutionary pressure to attract 

and locate mates, a change in the moths’ mating behaviour has evolved. We compared the 

use of alternative mating tactics between a naïve population (moths that have not 

experienced the mating-disruptive technique) to moths from the field (accustomed to 

synthetic pheromone for many generations). We found that male moths from the field 

increasingly interfere with mating couples to try to mate the receptive female. When 

synthetic pheromone strings were added during the experiment, we found a negative 

interaction in which naive moths reduced disturbing couples (maybe overwhelmed by the 

new saturated environment). However, field moths increased this mating strategy. 

Recently, reports of reduced efficacy of the mating-disruptive technique have 

accumulated, suggesting that some alternative strategies may be adaptive. Understanding 

how moths have adapted may help generate ideas to improve this technique. 
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 תויטסלפ אוה םינתשמ הביבס יאנתל ןמצע תא םיאתהל םיקרח תויסולכואל םירשפאמה םינונגנמה דחא

 ילאידיא לדומ םיווהמ םיאקדנופ-בר םיינוחמצ םיקרח .םינוש םיפיטונפ רציימ םונג ותוא הב תיפיטונפ

 ונקדב וז הדובעב .םינוש םיאקדנופל ףרה אלל לגתסהל םישרדנ םהש ןוויכמ ,תיפיטונפ תויטסלפ רקחל

 םיחמצל לגתסהל ,יאקדנופ-בר קרח ,)ט"עכ( קבטה שע תמינכ לש התלוכי תא ,תירוד-בר תכרעמ תרזעב

 חיטבא תודשמ ט"עכ תויסולכוא ונפסא הליחת .םיאקדנופה חווט ילושב וא ךותב תויהל םירומאה

 ינשל רוד לכב תופשחנה תוינגורטה תויסולכוא ונרצי ןהמ ,)המינכה לש םיאקדנופכ םיבשחנ( היינבגעו

 יאקדנופל רוד רחא רוד תופשחנה ט"עכ תויסולכוא ;תוינגומוה תויסולכוא ונרצי ןהמ .רוקמה יאקדנופ

 ינחבמ ונעציב .)םיאקדנופה חווט ילושב( ורנבה לפלפו )םיאקדנופה חווט ךותב( הנתוכ :דבלב דחא

 תויסולכואה יתשו תוינגורטהה תויסולכואה יתש לש תודירשהו תוחתפתהה בצק תא ונקדב םהב ,תורישכ

 םיחמצ ןיב רבעמב האלמ תיפיטונפ תויטסלפ שי ט"עכל יכ ונאצמ .םינושה םיאקדנופה לע תוינגומוהה

 ךשמב תינגומוה הביבסב ויחש תורמל ,הנתוכ לע ולדגש ט"עכ תויסולכוא ,ןכ ומכ .םיאקדנופה חווט ךותב

 הדירי וארה אלו )חיטבאו הינבגע( רוקמה יאקדנופל רבעמב האלמ תויטסלפ וגיצה ןיידע ,םיבר תורוד

 חווט ילושב םיחמצל רובעל תינושאר תיטסלפ תלוכי ןיאו טעמכ ט"עכלש ונאצמ ,תאז תמועל .תורישכב

 ,תאז םע .ולא םיאקדנופל לגתסהל חילצהל ידכ ירוד-בר תולגתסה ךילהת שרדנ אלא ,םיאקדנופה

 תרשפאמה האלמ תיטסלפ תלוכי לע ורמש ,םיבר תורוד ךשמב ורנבה לפלפל ולגתסהש ט"עכ תויסולכוא

 סיסבב דמועה ירלוקלומה ןונגנמה לע דומלל תנמ לע .תורישכב הדירי אלל רוקמה יאקדנופל הרזח רבעמ

 הזילנאה תואצות .תימוטפירקסנרט הזילנא העצוב םינושה םיאקדנופל תולגתסההו תויטסלפה יכילהת

 הדב תוברועמה תוחפשמ רפסממ םינג לש ןטק רפסמ םיברועמ היצטפדאה יכילהתבש ודמיל

 לע םיעיפשמה םינובלחו )B ןיספטק סופיטמ תוזאטורפ( םינובלח קוריפ ,הלוקיטוקה הנבמ ,היצקיפיסקוט

 לש תולגתסה יכילהתב ולא םינג תוחפשמ לש ירשפאה ןדיקפתב רקיעב ןודת האצרהה .א"נדה תזירא

 .םינוש םיאקדנופל ט"עכ
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Mosquitoes represent a major source of disease transmission and possess the uncanny ability 

to locate suitable animal-hosts, a feature mediated by their exquisite olfactory system. Insect 

repellents such as N,N-Diethyl-meta-toluamide, also called DEET, have been shown to 

activate and inhibit mosquito odorant receptors, resulting in behavioral modulation. This and 

other repellents available for personal protection against mosquitoes are topically applied on 

the skin and operate at a short range. In our search for potential long-range odorant repellents, 

we have hypothesized that the shared chemical similarities between indole and DEET confers 

the former the ability to block odorant receptor function and inhibits human-host attraction. 

Using the two-electrode voltage clamp of Xenopus laevis oocytes as a pharmacological 

platform, we provide evidence that indole inhibits the Aedes aegypti (R)-1-octen-3-ol receptor 

OR8, a receptor involved in the decision of female mosquitoes to identify human hosts. 

Coincidentally, behavioral experiments in an arm-in-cage and flight tunnel assays suggest that 

indole inhibits animal-host seeking behavior in female Aedes aegypti. Together, our findings 

suggest that indole may be a candidate spatial repellent for the long-range protection of 

humans against mosquito bites. 
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Biodiversity in natural habitat patches plays a major role in providing ecosystem services for 

agricultural systems. Adopting a land sharing approach requires a deep understanding of the 

agricultural costs and benefits associated with the adjacent natural patches. We used 17 paired 

natural patch-wheat field replicates to test the effects of distance from the natural patches and 

arthropods removal on wheat yield. Removing arthropods increased wheat yield, translating 

into an increase of 130-330 kg/ha ($31,904-900,000/ha). However, arthropod community 

composition varied significantly between the natural patches and wheat fields but not as a 

function of distance within the wheat fields. Furthermore, four main taxonomic groups 

contributed to the differences between the natural patch and the field: woodlouses 

(Malacostraca), millipedes (Diplopoda) and spiders' (Araneae) abundances decreased, while 

ground beetles' (Carabidae) abundances increased. Our findings suggest that the negative 

effect of arthropod presence on wheat yield is not necessarily related to the arthropod 

community found in the natural patches. Hence, the focus should be on controlling the 

arthropod community within the wheat fields with minimum damage on biodiversity in natural 

patches. 
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Get out of my web! – widow spider egg sac guarding behaviors against the parasitoid 

wasp Philolema latrodecti 
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The brown widow spider, Latrodectus geometricus, is an invasive species that competes with 

native widow spider species throughout its invasive range. In Israel, the brown widow can be 

found in habitats overlapping with the native white widow, Latrodectus pallidus. The egg sacs 

of both species suffer from parasitism by the parasitoid wasp, Philolema latrodecti, and in a 

previous study, we found a higher parasitism rate on white widow egg sacs in the field and 

under lab conditions. To investigate the potential mechanisms underlying the observed 

difference in parasitism rate, we compared spider behavioral responses to parasitoid wasp 

presence in the two widow spiders. We released 10 parasitoid female wasps inside a terrarium 

containing a white widow or brown widow nest, with the adult female and its egg sac, and 

recorded both wasp and spider behavior with a video camera. Both spiders spent most of their 

time close to the egg sac and showed possible guarding behavior, such as tapping the egg sac 

with the legs and striking at the wasps. However, only the brown widow females showed a 

unique behavior of attacking and wrapping the wasps in silk and dropping them out of the 

web. Moreover, a greater number of wasps was documented on the white widow nests and 

more white widow egg sacs were parasitized. This suggests that the brown widow has more 

effective egg sac guarding behavior, which can give it an advantage over the native white 

widow spider in escaping egg sac parasitism. 
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parasitoid perspective 

 

Alfred Daniel J, Valeria Arabesky, Tamir Rozenberg, Yael Lubin, Michal Segoli, Monica 

Mowery 
Mitrani Department of Desert Ecology, Blaustein Institutes for Desert Research, Ben-Gurion 

University of the Negev, Midreshet Ben-Gurion, Israel 

Email: danieljalfred@gmail.com 

 

The brown widow spider, Latrodectus geometricus Koch (Theridiidae), is a hazardous and 

highly invasive species globally. One of the suggested mechanisms enhancing this spider’s 

invasiveness is lower susceptibility to natural enemies. In particular, the egg sac parasitoid 

wasp Philolema latrodecti (Fullaway) (F: Eurytomidae) is known to attack the egg sacs of this 

spider, as well as those of other widow spider species. Despite its potential importance, little is 

known about the development of this wasp and of factors mediating its parasitism success. We 

investigated the development of this parasitoid in two widow spider host species, one native to 

Israel, the white widow, Latrodectus pallidus O. Pickard-Cambridge, and the globally invasive 

brown widow, Latrodectus geometricus. We compared wasp development success in egg sacs 

exposed to increasing wasp densities. We found higher developmental success, with both 

more and larger parasitoids developing in the egg sacs of the native host species L. pallidus, 

compared to the invasive host species L. geometricus. The differences were especially 

pronounced when exposing the egg sac to multiple wasps (up to four). Parasitoid sex ratio 

increased with wasp density and was highly female-biased, suggesting local mate competition. 

Overall, our results suggest that L. pallidus is a better host for the egg sac parasitoid P. 
latrodecti, especially under high parasitoid densities, which could give a competitive 

advantage to the less-affected invasive brown widow spider.  
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Variation in basal metabolic rate between species is largely explained by body mass, trophic 

level, phylogenetic position, and specific adaptations to environmental context. Subterranean 

organisms are hypothesized to have lower basal metabolic rate, in comparison to their epigean 

congeners, as a result of physiological adaptations to life in caves. Loxosceles rufescens, a 

prevalent spider in northern Israel caves that inhabit different ecological zones of within 

(entrance, twilight and dark zones) and outside caves. Our goal was to explore how the 

different zones and the presence of frugivorous versus insectivorous bats affect the metabolic 

rate of L. rufescens. For this purpose, we collected 44 individuals from three frugivorous bat 

caves and 36 individuals from three insectivorous bat caves and measured their CO2 

respiration rate in a closed chamber system. Spiders from caves inhabited by frugivorous bats 

had higher metabolic rates compared to spiders from insectivorous bat caves. Metabolic rates 

of spiders from frugivorous bat caves were higher in the dark zones compared to the cave 

entrance. However, metabolic rates of spiders from insectivorous bat caves were lower in the 

dark zones in comparison to the entrance. Our results highlight the importance of ecological 

context in determining metabolic rates of conspecifics. 
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Isopod species with different defense strategies  

 

Gideon Szamet & Dror Hawlena 

Department of Ecology, Evolution & Behavior, Edmond J. Safra Campus, Givat Ram, 

Jerusalem 9190401, Israel. 

Email: gideon.szamet@mail.huji.ac.il 

 

Theory suggests that physiological stress responses to predation should increase prey 

metabolism and alter their dietary requirements to consume more energy rich resources and 

less proteins. However, prey responses to predation often integrate behavioral and 

morphological defenses that may lead to very different dietary consequences. Using replicated 

lab experiment with artificial food diets, we examined how predation risk by Dysdera 
westringi spider affects the diets of three terrestrial isopods that vary in their defense 

strategies: Porcellio pruinosus, characterized by soft exoskeleton and rely mostly on swift 

escape; Armadillidium vulgare, relay on their hard exoskeleton and their conglobulation 

ability; and Porcellio laevis, that uses a mixed defense strategy. We found that A. vulgare 

under predation risk consumed significantly less food and altered their diets to consume less 

carbohydrates. Porcellio laevis, from the other hand, have consumed more carbohydrates 

under predation risk in the beginning of the experiment, shifting slowly to diet similar to 

control group throughout the experiment. Porcellio pruinosus had shown no consumption 

change. All three isopod species did not change their calcium consumption under predation 

risk. Our results suggest that dietary changes in response to predation rely on the prey defense 

strategy, highlighting the need to add context dependency to the existing theory.  

  



An electron microscopy investigation of spider coloration and vision 
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Have you ever wondered what is the connection between the excretory product in spiders, 

their coloration, and their night vision? Amazingly, guanine crystals are used by spiders for 

these three functions! Guanine, a metabolite and best known as one of the DNA bases, forms 

the most widespread biogenic molecular crystals. Its optical utility is derived from its extreme 

in-plane refractive index (n = 1.83), which spiders utilize by preferential expression of the 

highly reflective crystal face. While the chemical composition of the various crystals is 

similar, the crystal morphology and their assembly are strikingly different. Spiders tune the 

optical response from crystal assemblies by precisely controlling the size, shape, and 

organization of the crystals. For example, stacks of thin crystals reflect light giving rise to a 

silvery color, while bulky prismatic crystals scatter light resulting in white coloration. In this 

talk we will share our electron microscopy investigation of many color and visual systems in 

spiders and discuss the role of guanine crystals in biology.  
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 יוהיז .םתביבס לע עדימ תלבקל םיימיכ םילנגיסב בחרנ שומיש םישוע תויטווקא תוכרעמב םימזינגרוא

 תא םיניטקמה הנגה ינונגנמ תלעפה רשפאמ ,ונממ םישרפומה (kairomones) םינומוריק ידי-לע ףרוט

 .הפירטה ייוכיס

 ןמזה רוציק ידי לע םיפרוט םיגדב םרוקמש םינומוריקל םיביגמ )Culex( תיכלוכ גוסמ םישותי ילחז

 הדובעה ךלהמב .גדה רועמ הטויב-ורקימל הרושק וזה הבוגתה םאה יתקדב וז הדובעב .הזופרומטמל

 יגדב םרוקמש םילנגיס וליכהש םימ)1 ,םינוש םילופיט השולשב Culex laticinctus לש םילחז יתלדיג
Gambusia affinis, 2( םימ לש תרוקיב )3 ו ילאירטקב-יטנא רמוחב ולפוטש םיגדמ םילנגיס וליכהש םימ 

 ורבעש םיגד לש הטויבורקימה תא יתאוושה ו תומלגתה דע העיקבמ ןמזה תא יתדעית .םילנגיס אלל

 .היח הריפס י"ע אלש הלאכו לופיט

 םילחז .םינומוריקה תקפהב יזכרמ דיקפת שי םיגדה יבג לע םייחה םיקדייחל יכ הלוע םיאצממהמ

-יטנא רמוחל םיגד תפישח .תרוקיבה תצובקב םילחזהמ רתוי רהמ וחתפתה םיגדמ םילנגיסל ופשחנש

 םיקהבומ םילדבה ויה יכ הארנ תובשומה לודיג בצק תקידבב .הזה טקפאה תא דואמ המצמצ ילאירטקב

 םינומוריקהש הארמה וגוסב ןושאר רקחמ והז .םילופיטה ינשב ודדובש תוירטקבה גוסבו תומכב

 ןונגנמל םייפיצפסה םיקדייחה תאיצמו רקחמ ךשמה .ולש הטויב-ורקימל םירושק ףרוטמ םישרפומה

 .םישותיה ילחז לע תוחתפתה תייצלופינמ תבוטל תכרעמב שומישל ליבוהל םייושע

  



The multiple locomotion gaits of the mole cricket  
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The European mole cricket (Gryllotalpa gryllotalpa) is a subterranean nocturnal insect with 

unique evolutionary adaptations. These include modified front fossorial legs, and well-

developed thrust-providing hind legs, well suited for tunnel dwelling. In their burrows, mole 

crickets exhibit rapid and efficient forward, as well as backward locomotion. In this work, I 

aim at characterizing the different patterns of mole cricket locomotion, and the dynamics and 

sensory control of locomotion pattern selection. A laboratory colony of mole crickets will be 

established. We will explore locomotion gait selection and transitions using video capturing 

and of-line analysis in a custom-made experimental setup. The planned research will include 

careful spatial and temporal characterization of all legs’ movements in the different forward 

and backward locomotion patterns. Testing our ability to induce gait transitions through a 

range of sensory stimuli, including visual, auditory, olfactory, and vibrational, we will further 

characterize the sensory control of locomotion gait choice.  Locomotion will be monitored 

with a 60 frame per second (FPS) camera and data will be analyzed using ‘Deeplabcut’ (DLC), 

machine learning software, and MATLAB.  In some experiments, behavioral monitoring will 

be complemented by electrophysiological recordings from leg muscles. Preliminary 

observations suggest that mole crickets walk forward in a typical double-tripod gait. In 

response to aversive stimuli, the insect demonstrates several (up to ten) cycles of a never-

before-reported backward bound gait, followed by a switch to a backward double-tripod gait 

(different in its kinematics from forwarding locomotion). The back bound may have a 

significant advantage, allowing the insect to move away from aversive stimuli as fast as 

possible.  

Link to the Poster   

 

 

  



Bioassay methods for optimizing Black Soldier fly (Hermetia illucens) rearing at 

industrial scale  
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The black soldier fly, Hermetia illucens, has the potential to upcycle a variety of organic waste 

streams into high quality protein and oil for animal feed. Nutritional value of BSF larvae is 

discussed, as well as the effect of biotic and abiotic factors on both larval body composition and 

performance. 

In order to make a true impact and replace existing components in animal feed, insects have to 

be produced at an industrial scale, all year long, and in a stable manner. FreezeM is developing 

novel technologies that will enable for the first-time to generate stocks of ready-to-use 

suspended neonates and frozen eggs – a solution corresponding to the agriculture seed 

production. 

Our suspended neonates have a generalist ability to grow on various feedmix recipes, 

independent on the feed that was used in the reproduction process. 

In order to test the rearing performance of larvae on large number of recipes, we have designed 

a bioassay system that simulates rearing on a small scale and provides insights on various feed 

compositions or additives in a high throughput manner. This method enables a wide range of 

applications such as: maximizing the size of the larvae, examining different food recipes, 

growth of small-scale transgenic lines, screening of substances in various concentrations to 

develop premium feed compositions and premixes, and determining the density of the larvae 

and other abiotic conditions for optimal growth.  

The insights gained from the bioassay were tested and validated at real rearing scenarios, 

demonstrating correlation between the high throughput rearing conditions to industrial settings. 
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Sour rot is a disease affecting grape berries and characterized by rot, pulp liquification and 

smell of vinegar (acetic acid). The disease develops through an interaction between grape 

berries, yeast and acetic acid bacteria (AAB) and Drosophila flies. Infested grapes are often not 

harvested or are removed during postharvest sorting because they are not suitable for fresh 

consumption or risk producing wine with unacceptable levels of total and volatile acidity. 

Previous studies have shown that sour rot does not occur in the absence of flies and their 

associated yeast and bacteria. I study the interaction between Drosophila flies and their 

microbiome in relation to fruit characteristics and the agricultural context. I hypothesize that 

the microbiome has a significant impact on larval development by affecting nutrition and 

possibly through detoxifying insecticides. By removing the maternal microbiome from the 

eggs and comparing larval development between apo-symbiotic (microbe-free) and symbiotic 

counterparts, I demonstrate that development is microbiome-dependent. I am currently 

examining the detoxification potential of the microbiome during larval development - 

specifically how the microbiome contributes to larval tolerance to plant defense compounds 

and insecticides. I expect to find that the symbiont microbes will help the larva to overcome 

nutritional deficiency in the grape berries and possibly detoxify xenobiotic compounds during 

their development and that this host-microbe interactions may provide information useful for 

Drosophila pest control in the vineyards.  

Keywords: Sour rot, Drosophila melanogaster, microbiota, symbiosis, detoxification, 

secondary metabolites, insecticides 
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 םיחיגמ םה ,ללכ ךרדב .הבשומה לש םינגה תצפה תדיחימ קלח םיווהמ תויתרבח םיארובד לש םירכז

 הערצה ןוגכ ,תויתרבח תוערצב .ןקה תודובעב קלח םיחקול םניאו הבשומה לש םייחה רוזחמ ףוס תארקל

 ינפל ,החגהה רחאלש םינושארה םימיב ןקה ךותב םיראשנ םירכזה ,)Vespa orientalis( תיחרזמה

 לע הנזה ירמוח קיפסמ גישהל םהילע וז הפוקתב .המע גוודזהל ידכ הריעצ הכלמ רחא שופיחל םתביזע

 תצפה .תולולכה ףועמ תארקל םפוגב היגרנאה ירגאמ תא אלמלו תינימה םתוחתפתה תא רשפאל תנמ

 .התוא תורפהלו הכלמ אוצמל ,ןקל ץוחמ דורשל רכזה תחלצהב הבר הדימב היולת הבשומה לש םינגה

 ןיאו תוכלמו תולעופל האוושהב תובר ורקחנ אל םיארובד ירכז ,)היהיש לככ רצק( בושחה םדיקפת תורמל

 םדוק יוסינב .םירגובכ םהייח ךלהמב דוחייב ,םהלש הנוזתהו היגולויזיפה ,היגולוקאה תודוא בר עדימ

 םה ןכ לעו ,תולעופל דוגינב ,ןוזמהמ םינובלח לכעל תלוכי ןיא ,תיחרזמ הערצ לש םירגוב םירכזלש ונאצמ

 Trophallaxis תועצמאב םירבעומו םילחז ידי-לע םישרפומה ,םירכוסו תוישפוח ונימא תוצמוחב םייולת

 ןיצואלב תרשעומה הטאידב ונשמתשה יחכונה יוסינב .)רחא טרפל דחא טרפמ ילזונ ןוזמ תרבעה ,רמולכ(

 ךרואל םילחזה תושרפהב םיצופנה םיטניירטונה לוצינ תא ןוחבל ידכ 13C פוטוזיאב תונמוסמ זוקולגו

 ףוגב םיטניירטונה לוצינ יכ תודיעמ יוסינה תואצות .תיחרזמה הערצה רכזב תינימה תורגבתהה תפוקת

 לש הזתניס תבוטל ונימא תוצמוח לש העמטה רקיעב תשחרתמ םינושארה םימיב :ןמזה םע הנתשמ רכזה

 תפוקת ףוס תארקל רתוי רבגומ בצקב םיעמטומ םירכוסהש דועב ,תוחתפתמה ףוגה תומקרב םינובלח

 תמורת תא םימיגדמ יוסינה יאצממ .)ןגוקילגו ןמוש( ףוגב קלדה ירגאמב רקיעב םירבצנו תורגבתהה

 רכזה דוקפתל רגובה תגרדב הנוזתה תובישח תאו רגבתמה רכזה תוחתפתהל הערצה ילחז תושרפה

  .הבשומה לש תיתייברה הצפהה תדיחיכ

  



תונוש תודליגמ םיינוחמצ םיקרח תורישכ לע םיחמצב הזתניסוטופה סופיט תעפשה  
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 םילדגה םיחמצ יקלח וא םיחמצמ הנוזת יכ הזוח )The Plant Vigor Hypothesis( חמצה ןסוח תזתופיה

 םיקרחב רבודמ רשאכ רקיעב ,םיינוחמצ םיקרח לש רתוי ההובג )Fitness( תורישכל ליבות רתוי בוטו רהמ

 םיקרחב םיבר םירקחמ ידי לע הכמתנ וז הזתופיהש דועב .)םיצפע ירצוי ,לשמל( םייפיצפס םיינגודנא

 ןחבנ וז הדובעב .תורחא תודליגמ םייגאפילופ םיינוחמצ םיקרח יבגל המוד עדימ ןיאש טעמכ ,םיצפע ירצוי

 יניממ ונוזינש םייגאפילופ םיינוחמצ םיקרח לש תורישכה לע עיפשמ םיחמצב הזתניסוטופה סופיט םא

 ןונגנמ םע םיחמצ .3C יחמצ םהש םינימ תמועל 4C יחמצ םהש ) ChenopodiaceaeSuaeda) םכוא

 יחמצמ הלאכ םיאנתב רתוי רהמ םילדגו םישביו םימח םיאנתל רתוי םימאתומ 4C סופיטמ הזתניסוטופ

3C, 4 יחמצמ הנוזתש יופצ ןכלC תורישכ ידדמ ודועות רקחמב .םיקרחה לש רתוי ההובג תורישכל ליבות 

 לש םיגיצנכ ,)Ferrisia malvastra( תספסופמ תיחמק לשו )Schistocerca gregaria( רבדמה הברא לש

 םייגולויזיפה םיסופיטה ינשמ םימכוא לש םתואצמיה .םיצצומ וא םיסעול םיינוחמצ םיקרח תודליג

 .הממחבו הדשב םייוסינ תועצמאב 3C-ו 4C ינימ ןיב הרישי האוושה הרשפא לארשיב

 4C סופיטמ םכוא ינימ ינשו 3C סופיטמ םכוא ינימ ינש ולדוג ,יוסינב םיקרחה תלכאה ךרוצל

 עצוב םיקרחה ינימ ינש רובע .םהלש םייעבטה לודיגה יתבמ ליבקמב ופסאנ ןכו הממחב םירקובמ םיאנתב

 ידדמ .הממחהמ וא הדשהמ םרוקמש םייחמצמ ונוזינ םה רשאכ תורגבל דע תוחתפתהה ךשמ רחא בקעמ

 ,תילוק ךרואו ,תומינכב קושו תילוק ,שוחמ ךרוא ,רגובל דע תוחתפתהה ןמז ךשמ ויה ודעותש תורישכה

 .םיבגחב שארה בחורו םייפנכ ךרוא

 םכוא ינימ לע ונוזינש םיטרפב רתוי םיהובג ויה ,םיבגחב ןהו תומינכב ןה ,תורישכה ידדממ קלח

 םידדמב ךא – םייגאפילופ םיקרחב םג חמצה ןסוח תזתופיהב הרואכל ךמותה אצממ – 4C סופיטמ

 ונוזינש םיטרפב רתוי םיהובג םיכרע ודעות דחא דדמב ,תאזמ הרתי .םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל םירחא

 םיחמצ לע ונוזינש םיטרפ ןיב תורישכה ידדמב קהבומ לדבה אצמנ אל ,ןכ ומכ .3C סופיטמ םכואמ

 םניא םייגאפילופ םיקרחש ךכ לע תודיעמ הלא תוברועמ תומגמ .הדשהמ םיחמצ תמועל הממחהמ

  .םיחמתמ םיקרח ומכ הדימה התואב םהלש ןוזמה יחמצ תוכיאמ םיעפשומ
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Gall formation represents one of the most sophisticated ways by which insects manipulate 

plant hosts for their own benefit. Galling insects gain accessible nutrition and protection from 

abiotic and biotic factors. The Mediterranean tree Pistacia palaestina is a host for several aphid 

species (tribe Fordini), each forming a morphologically distinct gall. We have previously 

shown that galls accumulate high monoterpene levels as compared to non-colonized leaves 

and possess enhanced metabolic ability to produce monoterpenes. To characterize dominant 

biological processes and possible molecular and metabolic mechanisms involved in gall 

chemical differentiation, we are investigating metabolic changes in the aphid galls formed by 

different aphid species. Metabolomic and transcriptomic data of these tissues is being 

compared to better understand the main plant biosynthetic pathways recruited during aphid 

colonization and targeted to aphid's defense. Untargeted metabolomic analyses of methanol 

extracts by LC-MS and volatile metabolites using GC-MS revealed that each insect-specific 

gall display different metabolite profiles as compared to uncolonized leaves. Our results show 

high mono- and triterpene levels in galls, correlating with upregulation of both the plastidial 

and cytosolic terpenoid pathways structural genes. Our results contribute to our understanding 

of the molecular mechanisms behind the processes of gall chemospecialization. 
  



 םיצותיל םיפדעומ םיאקדנופ םיווהמ )Chenopodiaceae( םייקלסה תחפשמב C4 יחמצ םאה

)Cecidomyiidae( םישק הביבס יאנתב? 
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 םיקרח לש יגולויבה ןווגמב םיסופד תנבהל ינויח םיאקדנופ חווט לע םיעיפשמה םימרוגה לע עדימ

 Plant Vigor( חמצה ןסוח תזתופיה ןהיניב תורעשה רפסמ יפל רבסהל םינתינ הלא םיסופד .םיינוחמצ

Hypothesis( תקהבומ היהת וז המגמו תוריהמב םיחמוצה םינוסח םיחמצ ופידעי םיינוחמצ םיקרח ,היפל 

 םייצותיה תחפשמ .םיצפע ירצוי םיקרחב ןוגכ ,רתוי קודה חמצל קרחה ןיב רשקהש לככ רתוי

)Cecidomyiidae( םיחמצ לע םיירבדמ םירוזאב םיצפע ירצוי לש םיבר םינימ תללוכו דואמ תנווגמ 

 תחא .הלא םירוזאב םיררושה םיאנתב םייחל בטיה םימאתומה ,)Chenopodiaceae( םייקלסה תחפשממ

 הזתניסוטופ איה ,םישק הביבס יאנתב יגולויזיפ ןורתי םהל הנקמה ,םיחמצה לש תוירקיעה תומאתהה

 םילדג )Suaeda palaestina( ילארשיצרא םכואו )Suaeda fruticosa( ינחיש םכוא .4C סופיטמ

 םכוא לעש דועב ,םיצותי ינימ השולשל יאקדנופ הווהמ )4C חמצ( ינחיש םכוא .ןדריה תעקבב הירטפמיסב

-לע 4C יחמצל םיצותי לש הפדעהה תא ונחב הז רקחמב .ללכ םיצותי םיחתפתמ אל )3C חמצ( ילארשיצרא

 לש יגולויזיפה ןורתיהמ תעבונ ינחיש םכואל הפדעהה יכ הרעשהה תניחבל ,ירבדמ לודיג תיבב 3C יחמצ ינפ

 היקשהו הללצה לופיט ולביק םינימה ינשמ םיחמצהמ קלח ,הדשה יוסינ תרגסמב .3C יחמצ לע 4C יחמצ

 םיחמצה לש םייגולויזיפה םיעוציבה .4C יחמצ לש םנורתי תא ןיטקהל הרטמב חומיצה תנוע ךלהמב

 ןורתיה תא לטבל ודעונש םיאנתב םכוא ינימ םתוא הממחב וושוה ליבקמב .תרוקיב יחמצל וושוהו ודעות

 Dasyneuriola prolifica ץותיה .ןיטולחל לטוב אל הז ןורתי יכ םא ,3C יחמצ לע 4C יחמצ לש יגולויזיפה

 םימכואה לע חתפתהל ותלוכי תניחבל הממחב הרירב ייוסינבו הממחבו הדשב הרירב אלל םייוסינב שמיש

 לע וחתפתהו וליטה םיצותיה ,םיפסונ םכוא ינימ וללכנ םהב הרירב אלל הממח ייוסינב .םינושה םילופיטב

 םימכוא ינימ לע םתוחתפתה תא ומילשה םה ,תאז תמועל .לוגלג וילע ומילשה אל ךא ילארשיצרא םכוא

 ינימ תשולשמ םיינש ,הממחב הריחב ייוסינב .םהלש םייעבט םיאקדנופ םיווהמ םניא םקלחש ,4C סופיטמ

 לע תודיעמ תואצותה .ילארשיצרא םכוא ינפ לע ינחיש םכואל תקהבומ הפדעה וארה ונחבנש םיצותיה

 חינהל ריבס ךא ,חמצה ןסוח תזתופיהב ךומתל  תולוכי ךכבו ,4C יחמצל םיצותיה לש הרורב הפדעה

 .םיחמצה ןיב םירחא םייגולויזיפ םילדבהמ םג עפשומ םיאקדנופה חווטש

  



 חמקה תוישופיח לש םילחזב תיתממיה תוליעפב םילדבהה – ןמזב השינ לש תינימ ןיב הדרפה

Tribolium castaneum ו-Tribolium confusum 

  

 1בילטוג הנפדו 2ףרש ןוני ,1,2הטינב ירימ
 ביבא לת תטיסרבינוא ,היגולואוזל רפסה תיב2 ינקלוו ןוכמ ,ןוסחאל הקלחמה1

 

 םינחובה םירקחמה םיטעמ ,תאז םע .םירגובו םיריעצ ןיב תוליעפה תמרב םילדבה שי םיקרחב יכ ,עודי

 ומכ ,הפירטו תוליפט ,ןוזמ לע תורחת תויהל תויושע הלא םילדבהל תוביסה .תוליעפה ינמזב םילדבהה תא

 תוחפל שי לארשיב .)Tribolium( חמקה תוישופיח לש תוליעפה ינמז תא ונחב הז רקחמב .םזילבינק םג

 קלחב םייחו ,האובת ינסחמ םיקלוחה , T. confusum ו Tribolium castaneum :חמק תוישופיח ינימ ינש

 בלש לכ לע םינוש היצקלס יצחל םנשי ,הז ןמזב .םיציבו םילחז ,םירגוב לש הפופצ היצגרגאב ןמזהמ

 ינש לש םירגובה דועב םזילבינקו תוליפט ,הפירט לש ץחל שי םינימה ינש לש םיריעצה לע .יתוחתפתה

 תונויסינ ידי לע דבכ ריחמ םימלשמ םירגובה ,תיתייבר הערפהב .תיתייבר הערפהל םג םינותנ םינימה

 רגובה בלשב םינימה ינשלש תופצל ןתינ ,וז הערפה םצמצל ידכב ,ךכיפל .ינשה ןימה םעו לש תוגוודזה

 םאה ןיבהל איה הז רקחמ תרטמ .םיפפוח ויהי םיריעצה לש תוליעפה ינמז דועב ,ןמזב השינ תדרפה היהת

 לש תוליעפה ינמז תא ביתכמה ןונגנמה םאהו םיפפוח םינימה ינש לש תוליעפה ינמז דבלב לחזה בלשב

 לנגיס ילב וא םע םתוא ונמשו ןימ לכמ םילחז 36 ונמש וליא תולאש ןוחבל ידכב .ינגודנא אוה םילחזה

 רקחמה תואצות .)עובק ךשוח( freerun יאנתבו )םירחא תובקנו םירכז וילא ךשומה ןומוריפ( היצגרגא

 רוזחמשו יתממי תוליעפ רוזחמ שי  T. confusum-ו  T. castaneumלש םירגובל םגו םילחזל םגש תוארמ

 .Tןימב הלאל האוושהב רתוי םיליעפ T.castaneum ןימהמ םירגובו םילחז .ינגודנא ןועש ידי-לע ענומ הז
confusum . םיליעפ םינימה ינש לחזה בלשבש דועב ,םויה ךלהמב רתוי םיליעפ םינימה ינש ,רגובה בלשב 

 ידכ ןהלש תוליעפה ינמז תא תונשמ םינימה ינש תובקנ ,היצגרגא לנגיס תוחכונב ,רגובה בלשב .הלילב רתוי

 ידכ םינימה ינש ןיב ןמזב השינ תדרפה תרצונ ,ךכ .ןימה ותואמ םירכזה לש תוליעפה ינמזל ןמצע םיאתהל

 תינבת תא םינשמ היצגרגאה ןומוריפ תוחכונב םילחזה םג .תינימ ןיב תוגוודזהו הייברב הערפה עונמל

 .םתוליעפ

  



 שבדה ירובד תכלמ לש םיציבה תלטה לש יתממיה ןועשה לע הרואתה ירטשמ תועפשה
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 סופמק ןמרבליס רדנסכלא ש"ע םייחה יעדמל ןוכמה ,תוגהנתהו היצולובא היגולוקאל הקלחמה .1

 םילשורי ,םר תעבג ,ארפס 'י דנומדא

 ןויצל ןושאר ,ינקלוו זכרמ ,חמוצה תנגהל ןוכמה ,היגולומוטנאל הקלחמה .2

 ב"הרא ,ןייפמש-הנברוא יונילא לש תטיסרבינואה ,היגולומוטנאל הקלחמה .3

 

 2000 מ הלעמל ליטהל הלוכיו םירובדה ינימ לכ ןיבמ רתויב היירופה הרובדה איה שבדה ירובד תכלמ

 ירחא ונבקע רקחמב .תאז ההובג תוירופ תגשהל תיגולויזיפו תוינבמ תומאתה הכלמל .םוי ידמ םיציב

 ןועשה .םויה ךשמב םיציב הליטמ איה תורידת וזיאבו הליעפ הכלמה יתמ ונקדבו הכלמה תוגהנתה

 םייונישל ןנוכתהלו תופצל םייח ילעבל עייסמש תועש 24 -כ לש רוזחמ ךרוא לעב ימינפ ןועש אוה יתממיה

 תכשחב שחרתמ אוהו רחאמ רגתאמ אוה םיציבה תלטהו הכלמה ירחא ףיצר בקעמ .םתביבסב םייופצ

 לע .רקחמ תוכרעמ יתשב ונשמתשה ולא םירגתא לע רבגתהל תנמ לע .םירובד תובברב תסלכואמה תרווכה

 התוא )דוקרב( ינטרפ גתב ןמוסמ טרפ לכ הב תיפצת תרווכב ונשמתשה הכלמה תוליעפ ירחא בוקעל תנמ

 בצקמ אללו םויהמ 96% ב ןועשל ביבסמ הליעפ הכלמהש ונאצמ .עובש ךשמב ףיצר םוליצ תרזעב ונרטינ

 םיפוקש קיטסלפ יבולכ לע תססובמה רקחמ תכרעמ ונחתיפ םיציבה תלטה ירחא בוקעל תנמ לע .יתממי

 ךשמל בולכב הלטוהש הציב לכ ירחא ונבקעו המלצמ תרזעב ונרטינ ןתוא תולמעו הכלמב םיסלכואמה

 םיציב הליטה הכלמה ,עבטב תרווכה יאנת תא םימדמה םיעובק הרוטרפמטו ךשוח יאנתבש ונאצמ .עובש

 12 ו רוא תועש 12 לש הרואת רטשמל ופשחנ תוכלמה רשאכ .יתממי בצקמ אללו הממיהמ 60% כ ךשמב

 רידס יתממי בצקמב התשענ םיציבה תלטה ךא ,העגפנ אל תוכלמה לש תוירופהש ונאצמ הכשח לש תועש

 ונרבעה רשאכ םג רידס בצקמב ליטהל וכישמה הלא תוכלמ .רואה תועשב ולטוה )58%( םיציבה בור יכו

 רטשמל ופשחנש תוכלמ .ימינפ אוה םיציבה תלטה בצקמש הרעשהב ךמות הז אצממ ,עובק ךשוחל ןתוא

 ךשוח יאנתל ולא תוכלמ ונרבעה רשאכ .ללכב טעמכ םיציב ליטהל וקיספה הממיה תועש לכב עובק רוא לש

 לע הרואתה רטשמ תעפשה תובכרומ תא תוארמ ולא תואצות .יתממי בצקמ אלל ךא ליטהל ולחה ןה

 ךלהמב החתפתה ןועשל ביבסמ םיציב תלטהש םירעשמ ונא .שבדה ירובד תוכלמ לש יתממיה בצקמה

 .תולודגה םירובדה תובשומ לש ןתוחתפתהל ליבוהו הכלמה לש תוירופה תא הלעהש רבד היצולובאה

 

 

  



 יל-ידנק ןינב 9 רדח ,עבט תרימשו םינימ ןווגמ :II בשומ
 

 

Detecting invasive species using citizen science: the case of Shivaphis celti Das, 1918 

(Aphididae: Calaphidinae: Shivaphidini) 
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During a review of observations on the iNaturalist website on August 10th, 2022, the first 

author discovered a photograph of an unusual-looking aphid, observed in Tel-Aviv in July of 

the same year. The iNaturalist computer vision model identified the aphid as belonging to the 

Panaphidina subtribe, enabling the first author to further identify it at the species level as 

Shivaphis celti. This observation was made on the leaf of a bougainvillea plant, which is not a 

host plant of this species. However, Tel Aviv has plenty of Celtis australis L. trees (a native 

plant, widely used in gardening), a known host of S.celti and many trees were found to be 

infested by these aphids. 

This aphid species was originally described from Pakistan, and is likely native to Oriental 

Asia. Shivaphis celti was found in the USA in 1996, in Australia in 2013, and in South Africa, 

in 2016; in all cases the aphid was apparently brought to these places from China, on young 

Celtis trees. 

Many Celtis trees in Tel Aviv are teeming with these lovely aphids, but somehow it went 

unnoticed, until one specimen appeared on iNaturalist. The story presented here highlights the 

collaborative value of scientists, taxonomic expertise, citizen science platforms, and AI. It 

illustrates the tangible potential of developing an early detection system that can trigger a fast 

defense response against invasive species. 

 

 

  



Will the real tenellus please stand up? Untangling the leafhopper Neoaliturus tenellus 

(Baker) species complex in Israel 

 

Guy Sinaiko1, Shai Meiri2 and Christopher Dietrich3  
1,2 School of Zoology, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, 

3 Illinois Natural History Survey, Prairie Research Institute, University of Illinois, USA 

guysinaiko@mail.tau.ac.il 

 

The last revision of hemipteran fauna of Israel took place in 1962 and several taxonomic 

studies on the genus Neoaliturus Distant were done during the eighties. This leafhopper genus 
contains vectors of several plant diseases, such as beet curly top and citrus stubborn disease. 

Nine species of Neoaliturus are known to reside in Israel, two of which are considered species 

complexes, comprising an unknown number of species. Two of the nines species in Israel 

belong to one of those complexes, the Neoaliturus tenellus (Baker) complex. The lack of 

taxonomic nomenclature results in naming variants of uncertain taxonomic rank, that differ in 

their highly species-specific male courtship signals, host preference and plant disease 

transmission capabilities. Leafhopper species designation is based on male genitalia, but in 

Neoaliturus, high inter- and intra-population intergradation make it insufficient. I surveyed 

Neoaliturus in Israel extensively, and combine morphological, molecular and acoustic datasets 

to delineate species in this complex. The morphological analysis is based on geometric-

morphometric PCA plotting; the molecular analysis is based on NGS sequencing data 

(Anchored-Hybrid Enrichment) of 398 orthologous, nuclear, protein-coding genes. I found that 

six species of the N. tenellus complex are present in Israel. Two of them are new to science. A 

second pair most probably represent known subspecies that should be elevated to full species 

rank. The third pair represent known species.   

 

 
  



 
 

  )Trichoptera( ףנכ יריעש לש היגולוקאו הימונוסקט

 לארשי ילחנב Hydropsychidae-ה תחפשממ

 

 .4ץיבוקשרה ןוריו 3זנרול ןימרא ,1,2ןי'צרוד עטנ ,1,2לאונפ וקשרה הקבר גומלא

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,זייו .ס 'גרו'ג ש"ע םייח ה יעדמל הטלוקפה ,היגולואוזל רפסה תיב -1

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,טדרהנייטש ש"ע עבטה ןואיזומ -2

 .ביבא לת תטיסרבינוא ,תיטווקא היגולוקאל ימואלה זכרמה -3

 .ןסא-גרובסיוד תטיסרבינוא ,היגולויבל הטלוקפה ,תיטווקא היגולוקאל הקלחמה -4

 almoghe@tauex.tau.ac.il :ל"אוד

 

 ,ההובג תוכיאב םיקותמ םימ יווקמב םיחתפתמ וז הרדסב םילחזה ;הבר תיגולוקא תובישח ףנכ יריעשל

-ה ןכותמ ,ףנכ יריעש לש תוחפשמ 11 תומייק לארשיב .םיפפועמו םייתשבי םירגובהש דועב

Hydropsychidae םיווהמ וז החפשממ םינימ .ץראב רתויב הבחרה הצופתה תולעב תוחפשמה תחא איה 

 םימ יווקמב יגולוקאה בצמה תכרעהל רוטינ ילככ םישמשמו ,םלועב םינוש תומוקמב םירוטקידניא-ויב

 עדיה רקיע .תונוש תויתביבס תוערפהל םהלש בחרה תויושיגרה חווטלו לודגה םינימה ןווגמל תודוה

 עדיהש דועב ,רגובה בלש לע ססובמ ,טרפב וז החפשמב םינימ לעו ,ללכב ףנכ יריעש ינימ לע לארשיב םייקה

 :םיגוס ינש ידי לע לארשיב םיגצוימ Hydropsychidae -ה .רתויב טעומ םינושה םינימה לש לחזה בלש לע

Hydropsyche ו- Cheumatopsyche, םירגובו םילחז ופסאנו ומגדנ יחכונה רקחמב .םינימ 10 םיללוכו 

 םינוש םייפרגואיג םירוזאב םירתא 85 ךותמ ,רבוטקוא דע ץרמ םישדוחב 2020-2022 םינשה ךלהמב

 ילחז לש יגולופרומ רואית קפסלו תילארשיה הנואפה תודוא םייקה עדיה תא ביחרהל ידכ ,לארשיב

 תיב לש םינוש םידדמ ונדעית ,ףסונב .תוירלוקלומו תויגולופרומ תונוכת ךמס לע ,ץראב םימייקה םינימה

 תונוכתה .םתצופת תא דעתלו לארשיב םינימה לש תויגולוקאה תושירדה תא ןייפאל תנמ לע לודיגה

 ךא ,תוימונוסקט תוצובקל Hydropsychidae ילחז תדרפהל ועייס הז רקחמב ואצמנש תויגולופרומה

 חותינה תואצותמ .דבלב םיירלוקלומ םינותנ לע תכמתסמ תיטנגוליפ םיבורק םינימ ןיב הנחבהה

 ,Cheumatopsyche ינימ 3-ו Hydropsyche ינימ 5-6 לארשיב תללוכ החפשמה יכ הלוע ירלוקלומה

 ןכתיו ,יחכונה רקחמב ואצמנ אל לארשימ רבעב וחוודש םינימ העברא .עדמל םישדח םינימ 5 ,םכותמ

 םירגובל םילחז ןיב רשקל הנושארל רשפא יראלוקלומה חותינה ,ףסונב .יוגש היה ץראהמ םהלש דועיתהש

 םירקחמב םירוטקידניא-ויבכ וז םיקרח תצובקב שמתשהל תלוכיל םרת ךכבו ,םיילארשיה םינימה לש

 .ץראב םילחנ בצמ לע םיידיתע

  



 

 2022 בצמ תנומת :לארשי תורעיב םייזכרמה םייגולומטנאה םירגתאה

 

 ןמלדיא תנעו םואבנריב ןצינ ,ןלוג רמוע

 לארשיל תמייק ןרק ,רועייה ףגא ,רעיה תואירב רודמ
  

 העבראב םיצוענ םינורחאה םירושעב לארשיב עוטנה רעיהו יעבטה שרוחה תואירב לע םייזכרמה םימויאה

 ךכ תובקעבו םיצעה לש םימה קשמב העיגפל םימרוגה םילקאה ייוניש .א :ןלהל םיירקיע םימרוג

  -ו Orthotomicus erosus םינימה רקיעב ,הפילק תוישופיח לש תולודג תויסולכוא תוחתפתהל

Pytiogenes calcaratus ו ןרואה ידמועב Pheoesinus armatus  תולבגמ .ב  ;םישורבה ידמועב 

 Thaumetopoea ןרואה ןכולהת תויסולכוא םע ל"קק לש תודדומתהב הרבדהה יקשממ לע תוירוטלוגר
wilkinsoni  הלאה ןכולהת םעו  T. solitaria, תכלוה תורעיל םתברקש םיבושייל תוכימסה רואל דחוימב 

 ומכ םיקיזמ תוצרפתה םידדועמ רשא םירחא ןוציק יעוריאו  תובחרנ תופרש יוביר  .ג ;תקדהתמו

 .ד  ;םיעירזמ שדחתמה ןרוא רעי לש ,דיתעל ינורכ סולכאו    Matsucoccus josephi י"אה סוקוקוצמה

 רבונ תמגודכ ל"קק יעטמבו שרוחב םילע יבחר םיצעב םיעגופה םישלופ  םיקרח יניממ תרבגתמה הנכסה

 לילגב יעבטה שרוחב תונורחאה םייתנשב ססבתהל לחהש Xylosandrus compatus רוחשה םינופנעה

  .המורד טשפתמו ןלוגה ןופצבו יברעמה

 ,תושיגב םייוניש יבגל ביחראו םיירקיעה םיקיזמה ינימ לומ קשממה ירגתא תא הרצקב רוקסא האצרהב

 תואירב תא םינכסמה הוולעו דלש יקיזמ תויסולכוא יקזנ םוצמצ םירשפאמה תויגולונכטבו םיעצמא

   .תורעיב םירקבמהו םיצעה

 

  



 תינפיטק :םיילגר יקורפ לש חווט ךורא רוטינ רדעהב ףילחתכ םיטלוב םירוטקידניאויב םינימ לש רקס

 ןחוב הרקמכ ןולאה

 

 בגש ידואו תומר ידע ,יבצ ןב דעלג

 ביבא לת תטיסרבינוא ,טדרהנייטש ש"ע עבטה ןואיזומ ,תימושיי היגולוקאל תיגולומוטנאה הדבעמה

giladbenzvi@hotmail.com 

 

 םינשב הראותש וזכ םהירפסמב הדירי יוהיז לע השקמ לארשיב םיילגר יקורפ לש חווט ךורא רוטינ רדעה

 תדימבו ,יוהיז ילק םייפיצפס םינימ לש הצופת ירקס תכירע .םלועה יבחר לכמ םיבר םירמאמב תונורחאה

 ךורא רוטינל טושפ ךא יקלח ףילחת הווהמ ,הביבס יסדנהמ וא/ו םירוטקידניאויב םיווהמה םינימ רשפאה

 םה המ ,ןימה תצופתב םייוניש יבגל עדימ לבקל תרשפאמ רבע תויפצתל רקסה תואצות תאוושה :חווט

 Liometopum( ןולאה תינפיטק .הילע םיעיפשמ םה ךיאו תיגולוקאה תכרעמה יבגל םידיעמ
microcephalum(, איה .ל"נה תושירדה לע הנועש הלמנ ןימ איה ,דבלב ןדריה תורוקממ לארשיב העודיה 

 ,םיטרפה לדוג לשב דואמ תטלוב ןתוליעפש תולודג תובשומ תמייקמו םילמנה תרבח תיכרריהב תיטננימוד

 תפרוט איהש תורבונ תוישופיחמ םהילע תרמוש ,םיצעב םיללחב תננקמ איה .םתוריהמו םתוינועבצ

 רקס ג"טר ליבשב ונכרע 2021 רבוטקואב .םיעוגפ םיצע תשטונ איהש ןוויכ ,םבצמל רוטקידניאויב הווהמו

 לש יוהיזה תולק רואל ,תונויתפ אלל ילאוזיו היה רקסה .ןדריה תורוקמ יגלפ לכב תינפיטקה תובשומ לש

 יחטש לש ימוקמ יופימ ונכרע הנטקה שאה תלמנ הרדח םהילא םירתאב .הלמנה לש םיליבשהו םינקה

 יבגל עבטה ןואיזומב שיש םינותנה םע וושוה רקסה תואצות .תינפיטקה תצופת יחטש לומל התצופת

 ןימה הפצנ םהב םירתאה 9 ךותמ 5-ב .ןולאה תינפיטק לש תובשומ 59 ודעות רקסב .רבעב ןימב תויפצת

 דעות אוה תאז תמועלו .םילחנה לש םינוילעה םהיקלחבו תונייעמב רקיעב ,יחכונה רקסב רדענ אוה רבעב

 תויסולכואה בור תא הריבעמ וזה תטסומה הצופתה .רבעב אצמנ אל םהב םילחנה דרומב םיבר םירתאב

 יונישל םימרוגה לכ םירורב אל .ןימה לע תירוטוטטסה הנגהה תא התיחפמו עבטה תורומשל ץוחמ לא

 איה וב םוקמ לכבש ,שאה תלמנ ידי לע תיתורחת הקיחד קפס אלל אוה םהמ דחא ךא ,הצופתה חטשב

 תרידחל ןדריה תורוקמב תיגולוקאה תכרעמה לש הברה תושיגרה לע דיעמ רבדה .תרדענ תינפיטקה תחכונ

 ,הלמנה לש חווט ךורא רוטינל החיתפ תדוקנכ  הזה רקסב שמתשהל םיצילממ ונא .הזה שלופה ןימה

 תויגולוקא תודיחיב םירחא םירוטקידניאויב לש חווט ךורא רוטינל סיסבכ םימוד םירקס לע םיצילממו

 .תורחא

 
 

  



 :)ןודרוג תיב( ינומלפ בקעי לש םיקרחה ףסוא

 טדרהנייטש ש"ע עבטה ןואיזומב םיירוטסיה םיפסוא לש םתטילק תובישח

 

 1,2ןי'צרוד עטנ ,1,2ןושרג השמ ,1ירסיק יבא

 ביבא לת תטיסרבינוא ,טדרהנייטש ש"ע עבטה ןואיזומ1
 ביבא לת תטיסרבינוא ,זייו .ס 'גרו'ג ש"ע םייחה יעדמל הטלוקפה ,היגולואוזל רפסה תיב2

rickiticki6@gmail.com 

 

 

 תובשייתהה לש םיבושחהו םינושארה םיגולומוטנאהו עבטה ירקוח לע הנמנ )1897-1971( ינומלפ בקעי

 ץביק הז וקוסיע תרגסמב .לארשי תנידמ לש םינושארה הירושעבו לארשי ץראב תשדחתמה תירבעה

  .בר ירוטסיהו יעדמ ךרע לעבו לודג םיקרח ףסוא ינומלפ

 

 ץראל םישדח םינימ ,עדמל םישדח ויהש םינימ תורשע לש םיפייט םהיניב ,םינימ 5000 -כ ללכ ףסואה

 .20 ה האמה לש םישישה תונש דעו םירשעה תונשמ לחה םיקרחה תנואפ לש בצמ תנומת גציימ השעמלו

 .תונוש םיקרח תורדס 18 וב תוגצוימו יזכרמה ןדריה קמעו תרנכה םגא רוזאב ופסאנ וב םיטירפה תיברמ

 חותיפה ללוכ ,הלא לודיג יתבב ולחש םייונישה רואל הנואפב תורומת חותינל םג רישע עצמ הווהמ ךכב

 .םויה דעו זאמ ןהו ינומלפ לש ותוליעפ ךלהמב ןה הז יפרגואג רוזא לש ץאומהו ברה

 

 ץוביקב ינומלפ להינו םיקה ותוא יכוניח דסומ – ןודרוג תיב ןואיזומב םירושע רפסמ ךשמב רמשנ ףסואה

 )םיטירפ לש לופכ רפסמל בורק ורוקמב הנמ הארנכש( ינומלפ ףסואמ ורתונש םיקרח 16,000-כ .'א הינגד

  .ביבא לת תטיסרבינואב ימואלה םיקרחה ףסואל ןודרוג תיבמ ורבעוה

 םש לע עבטה ןואיזומבש ימואלה ףסואב העמטה ךילהת ינומלפ ףסוא רבע ,תונורחאה םינשה ךלהמב

 :ובש טירפ לכל רושקה עדימה לכ לש ןואיזומה לש םינותנה רגאמב בושחמ ללכ הז ךילהת .טדרהנייטש

 רחאל .'וכו יאקדנפ חמצ ,ןימו גוס תמרל תורדגה ,)ןפסאה םש ,ףוסיאה םוקמו ךיראת( ףוסיא יטרפ

 ףסוא תטילק .יטמטסיסה םכויש יפ לע םייטנבלרה םיפסואב וגזומו ינכדע קותיפ ורבע םיטירפה ,בושחמה

 ךוניח יכרוצל ובש בושחה עדימה תשגנה ןכו םינש ךרואל תואנה ורומיש רשפאת עבטה ןואיזומב ינומלפ

 .רקחמו
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Ants, liquid brains and the emergence of cognition 

Fonio, E. & Feinerman, O. 

The department of Physics of Complex Systems, The Weizmann Institute of Science, Israel. 

 

Ant colonies demonstrate the emergence of complex collective behaviors in many aspects of 

their lives, making the notion of super organism well deserved. In addition, recent studies of 

various information processing networks show that cognition could emerge also in complex 

system where the basic architecture is not of the “classical” neuron-based network, like in 

brains, where the basic components (i.e. neurons) are relatively static in space, and the 

connectivity is relatively rigid for long durations. These different architectures, sometimes 

referred as liquid brains, convey intriguing opportunities to discover novel mechanisms of 

emergent cognition. Here we use cooperative ant behavior to demonstrate how such 

collectives can solve non-trivial puzzles. 

 

 

  



 
Low support for a ladder increase in social complexity in bees: Novel insights from a new 

multidimensional data-driven approach  

 

Ohad Peled, Gili Greenbaum, Guy Bloch 

The Hebrew University of Jerusalem, Department of Ecology, Evolution, and Behavior 

ohad.peled@mail.huji.ac.il 

 

The diversity and richness of social insects make them an excellent model for comparative 

studies on the evolution of social complexity. The current approach for exploring the 

evolution of insects’ sociality is based on a qualitative and crude classification that suffers 

from several limitations: (i) It assumes that social traits coevolve in synchrony. This 

assumption may falsely imply that social evolution necessarily progresses along a single, 

stepwise trajectory that can be deduced from comparing extant species. (ii) It pools together 

species differing in social complexity into a single class. (iii) It limits our ability to test the 

association between the level of sociality and quantitative molecular parameters. We 

developed a data-driven, multidimensional approach and established a dataset of 77 species of 

bees and 17 social traits. We used this database and various computational methods coupled 

with comparative phylogenetic techniques to characterize levels of social complexity and infer 

their deduced evolution. Our analyses identified four main social phenotypic spaces. The 

clusters of bumblebees, honeybees, and stingless bees were clearly separated from the rest of 

the lineages. Other non-corbiculate “eusocial” species showed a continuous gradient from 

solitary to simple societies. Our social phenotypes do not overlap well with the commonly 

used qualitative classification for the levels of sociality. A phylogenetic reconstruction 

supports a major evolutionary transition in the ancestor of the honeybees, stingless bees, and 

bumblebees. The evolution of other taxa was socially labile, suggesting that both increases and 

decreases in the level of social complexity in these lineages do not reflect significant barriers 

traversals. Macroevolutionary model fitting was consistent with four adaptive social 

phenotypes and not with the widespread view that some species represent primitive steps on a 

social ladder. Our novel quantitative data-driven approach can be applied to comparative 

studies on social complexity in other lineages, from ants to primates. 

 

  



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

 

Danny Minahan, Maya Goren, and Sharoni Shafir 

B. Triwaks Bee Research Center, Department of Entomology, Institute of Environmental 

Sciences, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, The Hebrew 

University of Jerusalem 

dannyminahan@gmail.com 

 

Honey bees are important pollinators in agricultural systems around the globe. Honey bees 

demonstrate an age-based division of labor with the oldest workers leaving the colony to 

forage for resources. Pollen is important for developing larvae and young workers as a source 

of macronutrients, including essential fatty acids (EFAs). Omega 6 and omega 3 are two EFAs 

found in variable abundance among pollen sources, and it seems that by collecting pollen from 

diverse sources a honey bee colony maintains a balanced ω6:3 diet. In fact, honey bees which 

consume an overabundance of omega 6 resulting in a high ω6:3 ratio (ratio = 5) have impaired 

associative olfactory conditioning behavior, lower rates of brood rearing, and shortened 

lifespan relative to bees fed a balanced ω6:3 ratio (ratio = 1). These findings suggest that 

nursing and foraging behaviors may also be negatively affected by consuming a high ω6:3 

ratio diet. To test this hypothesis, we compared the nursing and foraging behavior of workers 

fed either a high or balanced ω6:3 ratio diet. Across two experiments, individual workers were 

marked with uniquely identifiable barcodes when 1-day old and fed one of the two treatment 

diets for 7-days. At 8-days old bees were released into a shared colony where either their 

nursing or foraging behavior was video monitored. Visitation rates to larvae reared to pupation 

were lower in nurses fed a high ratio diet compared to nurses fed a balanced diet. Furthermore, 

bees fed a high ratio diet embarked on foraging flights earlier, and were last observed at a 

younger age, than bees fed a balanced diet. These findings support the hypothesis that a high 

ω6:3 ratio diet negatively affects colony tasks and dynamics. Notably, lower nursing 

contributions and younger foraging onset would contribute to more rapid worker losses and 

eventual colony collapse. 
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 ירובד תא םיפקות םיבר םיינגותפ .תואלקחב ירקיעה קיבאמל תובשחנ Apis mellifea)( שבדה ירובד

 טיזרפוטקא איה וז תירקא .)Varroa destructor( האורווה תירקא איה םהבש ירקיעה רשאכ ,שבדה

 ןיב בולישה .םיינגותפ םיפיגנ תרבעה ידכ ךות הרובדה לש ןמושה יפוגו הפמילומההמ הנוזינה ,ירוטגילבוא

 איה הנושארה ,םיינגותפו םיקיזמ םע תודדומתהל תויגטרטסא יתש שבדה ירובדל .דחוימב ינלטק םיינשה

 היינשהו ,םיילובטמ םילולסמ רפסמ לע תססובמה ,תילרומוהו תיאת ,תישיאה תינוסיחה תכרעמה

 תוטשפתה תא תותיחפמ רשא תויתרבח תויוגהנתה ןווגמב תאטבתמה תיתרבחה תינוסיחה תכרעמה

 תולחמ התיחפמכ העודי תאז תוגהנתה .תינייגיהה תוגהנתהב דקמתמ ונלש רקחמה .תרווכב קיזמ\ןגותפה

 אל ןיידע ,ןכ ומכ .םיפיגנ םע םירובדה תודדומתה לע התעפשה יבגל עודי טעמ ךא ,האורווה תירקאו דלוו

  .םירובדה לש תישיאה תינוסיחה תכרעמל תינייגהה תוגהנתהה ןיב ןילמוג יסחי לע עודי

  עבראב תועיגנ ,האורווה תירקאב תועיגנ :ל תינייגיה תוגהנתהל החבשה ןיב רשקה תא ןחוב הז רקחמ

 העבראמ םינג יוטיבו )IAPV, ABPV, DWV A and B ( ץראב םיצופנה םיירקיע םיינגותפ םיפיגנ

 ןפואב תוערזומ תוכלמ םע תורווכב עצבתה יוסינה .תילרומוהה תינוסיחה תכרעמה לש םילולסמ

 האורווה תירקא תועיגנ .הריקד ינחבמב הנחבנ תינייגיהה תוגהנתהה .ינייגיה אלו ינייגה רוקממ ,יתוכאלמ

 תכרעמל םירושקה םינג יוטיבו םיפיגנה תעבראב תועיגנה .רכוס תקבא םע קושקש ןחבמב הנחבנ

 האורווה תירקאב התוחפ תועיגנ תוינייגיה תורווכל יכ אצמנ .Real-Time PCR -ב ונחבנ תינוסיחה

 תכרעמה לש םינג 12 ךותמ םיינש לש רתוי הובג יוטיב אצמנ ,ןכ ומכ .ל"נה םיפיגנה תעברא ךותמ םיינשבו

 פיטונגהמ םירובדה לש תינוסיחה תכרעמה לש הבוגתה םגדב לדבה אצמנ ,ףסונב .וקדבנש תינוסיחה

 דחי תולעופ תישיאהו תיתרבחה תוניסחה תכרעמהו ןכתיי יכ םיזמרמ ולא םיאצממ .ינייגיה אלהו ינייגהה

 תישיאה תינוסיחה תכרעמה ןיב ןילמוגה יסחי לש רקחה תקמעה .)תירובד( תרווכה תואירב רופישל

 קשממ קלחכ ,תינייגיה תוגהנתהל םירובד תחבשה לש התמורת תנבה ךרוצל יטירק דעצ איה תיתרבחהו

  .םירובד לודיג

 
 
 

  



The effect of hive facade and entrances on drifting in horizontal hives 
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Drifting of bees between hives is often mentioned as a major factor in the spread of 

diseases and parasites.  Therefore, minimizing it should be a priority for any beekeeper. 

In various scenarios, such as bee-houses and bee-trucks in eastern Europe, as well as 

the automated Beehome system developed by Beewise Technlogies, hives are placed in 

proximity to each other, potentially increasing the effect of bee drifting. 

In this study, we examine how simple hive facade manipulation such as: color/shape 

pattern of the wall and hive entrance; entrance partitions; and distance between entrances; 

affects the drifting probability between adjacent hives. By quantifying the drifting effect, 

we demonstrate that space between entrances prevents drifting almost completely, and that 

colour has a much stronger effect than shapes on the bees orientation capabilities. In addition, 

small partitions between the entrances contribute to reducing drifting. 

 To summarize, we show that by simple manipulation of the facade we can significantly 

reduce drifting in horizontal hives which are horizontally placed closely together, and by 

doing so reduce the spread of diseases and parasites between hives. 

 
 

  



Rising heat: nest architecture facilitates thermoregulation in social wasps 
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Social insects employ a variety of active and passive mechanisms for nest thermoregulation. 

Vespinae species (i.e., yellow jackets and hornets) exhibit a particular nest architecture by 

building their nests with cells facing downward.  We hypothesized that this particular 

architecture constitutes a passive mechanism facilitating heat diffusion throughout the nest. 

By using thermal imaging to characterize the heat diffusion throughout Oriental hornet nests 

from different angular positions, we show that the heat diffusion along the vertical gradient of 

nests is more important when the cell openings face downward than when facing sideways or 

upward, demonstrating the efficiency of this specific architecture in increasing the nest 

temperature. Among the social insects that build cells to raise their brood, we suggest that only 

Vespinae species have evolved to construct their nests with this particular architecture because 

they do not store food in them. 

 

Keywords: Nest architecture, social insects, thermoregulation, Vespa orientalis, Vespidae 
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 חרזמה יבחרב ץופנה ,םיינבאזה תחפשממ לודג שיבכע אוה Lycosa piochardi Simon, 1876 ןימה

 תויסולכוא ךותב ןה ,םיפיטונפ לש הובג ןווגמ דעות הז ןימב .לודיג-יתבו םימילקא ןווגמל םאתומו ,ןוכיתה

 ןיב תתחפומ םינג תמירז תרזעב הז ןימב יפיטונפה ןווגמהמ קלח ריבסהל ןתינ יכ ונרעיש .ןהיניב ןהו

 הרעשה .ינוכית-םיה םילקאה רוזאמ תויסולכוא ןיבל ירבדמה םילקאה רוזאב תויוצמה תויסולכוא

 יצחלמ םיעבונ ןהיניב םילדבה יכו ,תויסולכואה ןיב םינגה תמירזל יפרגואיג םוסחמ ןיא יכ התייה תיפולח

 RAD-seq )restriction תטישב ונפציר ,הלא תורעשה ןוחבל ידכ .תיפיטונפ תויטסלפו חווט-ירצק הרירב

site-associated DNA sequencing( 96 לש םיטרפ Lycosa piochardi תצופת םוחת יבחרמ ופסאנש 

 .ונלש תוינושארה תואצותה רואל תונושה תורעשהב ןודא וז האצרהב .לארשיב ןימה

 
 

  



Presence of Mermessus fradeorum (Araneae: Linyphiidae) in Israel and their 

endosymbiotic bacteria 

 

Virginija Mackevicius1, Efrat Gavish-Regev2, Jennifer White3 and Yuval Gottlieb1 
1 Koret School of Veterinary Medicine, The Robert H Smith Faculty of Agriculture, Food and 

Environment, The Hebrew University of Jerusalem. 
2 The National Natural History Collections, The Hebrew University of Jerusalem, Edmond J. 

Safra Campus, Givat Ram, Jerusalem 9190401, Israel. 
3 Department of Entomology, The University of Kentucky, USA. 

Email: virginij.mackevicius@mail.huji.ac.il 

 

Mermessus fradeorum (Berland, 1932), a cosmopolitan spider of North America, was 

introduced into the Azores, Cyprus, South Africa, Saudi Arabia, China, and New Zealand. 

Although invasive, it is a predator in an agricultural setting that could be used as a natural 

enemy in biocontrol programs. Two Mermessus species were previously documented 

morphologically from Israel as M. fradeorum and M. denticulatus. We sequenced the Israeli 

spiders’ mitochondrial COI gene and conducted a preliminary phylogenetic tree. The 

phylogenetic analysis indicates a close relationship between specimens of M. fradeorum from 

Kentucky, USA, and some Mermessus specimens found in Israel, thus supporting the presence 

of M. fradeorum in Israel. 

Mermessus fradeorum from the USA are naturally co-infected with five strains of bacterial 

endosymbiont from three bacterial genera –Rickettsiella, Rickettsia, and three strains of 

Wolbachia. The emergent phenotype of symbiotic consortium is bacterially induced 

feminization, where Rickettsia is necessary but not sufficient solely for feminization, 

Rickettsiella induced cytoplasmic incompatibility, and Wolbachia strains have currently 

unknown phenotype. We used diagnostic PCR to test M. fradeorum from Israel for these 

bacterial endosymbionts and found that they are infected by Rickettsia and Wolbachia. Our 

findings confirm the presence of M. fradeorum in Israel and await further studies to reveal the 

endosymbiont phenotype in the Israeli population to be wisely used for biocontrol. 
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 ,Guilherme Gainett3Jesus A. Ballesteros, 3Prashant P. Sharma ,3 ,2הנלבה רורד ,2 ,1ןרהא ימלש

 1בגר-שיבג תרפא
 ,םר תעבג ,ארפס 'י דנומדא סופמק ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ימואלה םינשיבכעה ףסוא1

 .לארשי ,9190401 םילשורי
 הטיסרבינואה ,ןמרבליס רדנסכלא ש"ע םייחה יעדמל ןוכמה ,תוגהנתהו היצולובא ,היגולוקאל הקלחמה2

 .לארשי ,9190401 םילשורי ,םר תעבג ,ארפס 'י דנומדא סופמק ,םילשוריב תירבעה

Wisconsin, 352 Birge Hall, 430 -y of MadisonDepartment of Integrative Biology, Universit3 

Lincoln Drive, Madison, WI 53706, USA. 

 shlomi.aharon@gmail.com :ליימיא

 

 הביבסה יאנת תוכזב תאז ,םיינויצולובא םיכילהת רחא תוקחתהל תונמדזה רשפאמה רהוצ תווהמ תורעמ

 תלבגהבו תינוציחה הביבסהמ תונוש דודיב תומרב םינייפואמה ,יעקרק-תתה לודיגה תיב לש םיידוחייה

 הצופת םימצמצמ ןכו תוידוחיי תומאתה תוחתפתה םידדועמ ולא םיאנת .ןוזמ תורוקמו רוא ומכ םיבאשמ

 יתבב םיילגר-יקורפ רקסב .תוהובג םזימדנאו תוניימתה תומרל םיליבומ ולא ,תויסולכוא ןיב םינג רבעמו

 Tegenaria( ןכפשמ גוסב )תורעמ יבבוח( םיליפולגורט םינימ ונאצמ ,ונכרעש םייעקרק-תת לודיג
Latreille, 1804( תורעמ 14-ב ,ףסונב .תורעמל הסינכה רוזאב רקיעב ואצמנ ולא םינימ ,תורעמ 26-ב 

 ,ןיטולחל םייניע ירסח םינימ ףאו םייניע ינוונמ ,)םיקהבומ תורעמ ינכוש( םיטיבולגורט םינכפשמ ונאצמ

 ואצמנ ,לארשי זכרמבו ןופצב ,תורעמהמ רשע .םימודמדה רוזאבו הרעמב ךושחה רוזאב םינכושה

 ןוימדה .הרעמה קמועב םיטיבולגורטה םינימב ןהו הרעמל הסינכב םיליפולגורטה םינימב ןה תוסלכואמ

 לש הרקמ ונינפל יכ הרעשהה תא ולעה ,תוכימסה ןכו גוסה תמרב הבריקה ,םינימה ןיב יגולופרומה

 לעב יעקרק-לע ןומדק באב ןרוקמש תורעמב הביבסה יאנתל תוימוקמ תומאתהמ האצותכ תוניימתה

 יתש .םינוש םייעקרק-לע םינימ רפסמב םרוקמש םידרפנ תוניימתה יעוריא ןיפולחל וא ,תבחרנ הצופת

 םילכב שומיש ךות ,תורעמב ןכפשמ גוסה לש בחרנ יפרגואג םוגיד תכירע ידי-לע ונחבנ תונושה תורעשהה

 םינימה יכ תועיבצמ רקחמה תואצות ,תוינושארה תורעשהל דוגינבו ,ונתעתפהל .םייגולופרומו םייטנג

 םינכושה םיליפולגורטה םינימה תצובקמ דרפנ ינויצולובא ףנע םיווהמ תורעמה קמועמ םיטיבולגורטה

 םינימה תצובקב יכ הלוע ,תיגולופרומהו תיטנגה תונושה חותינמ ,ןכ לע רתי .תורעמל הסינכב

 .לארשי תורעמב םיכושחה םירוזאה תא םיסלכאמה םינוש םינימ העבשב ןיחבהל ןתינ םיטיבולגורטה

 תויודע ונאצמ ,הכ דע עודי וניא לארשיב םיטיבולגורטה תורעמה ינכפשמ לש תוחאה-ןימ דועב

 םיינוכית-םי םינימ תצובק לש םיבורק תויהל םייושע ולא םינימ יכ תועיצמה תויטנגו תויגולופרומ

 תורעמה ינימל הבר תוכימסב םייחה םיירטפמיס םינימ לש םתואצמיה ףא לע תאז ,תיסחי תקחורמ

 .םיימוקמה
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 םייפורטה םירוזאב םייוצמה םיחלו םילפא לודיג-יתב יבבוח םינשיבכע םה )Amblypygi( םיאשיברקע

 םקלחו ,תורעמב םייחל תומאתה-םדק ילעב םה םישיברקעה יניממ םיבר .םלועה לש םייפורט-באסהו

 ינש .תורעמב תוניימתה ךילהת ורבעש םינימ ללוכ ,רצ הצופת רוזאמ םירכומה םיימדנא םינימ םה לודגה

 – )Sarax ioanniticus (Kritscher, 1959(( ינוכית-םי שיברקע  :לארשיב תורעממ םיעודי םישיברקע ינימ

 Sarax( רוויע שיברקעו ןוכיתה-םיה חרזמ תוצראב תיסחי הבחר הצופת לעב תורעמ-בבוח שיברקע
israelensis (Miranda, Aharon, Gavish-Regev, Giupponi and Wizen, 2016)( – ןכוש שיברקע-

 קר ודעות ,לארשיב .םיפסונ םירתאמ עודי אלו ,לארשיב תורעמ יתשב קר םויה דע אצמנה קהבומ-תורעמ

 הכ דעו ,םינימה ןיב בר יגולופרומ ןוימד םייק ,ףסונב .הרעמ התואב דחי ואצמנ ףאש םינימה ינשמ תובקנ

 תא םיירלוקלומו םייגולופרומ םילכ תרזעב ונקדב הז רקחמב .יוהיזל תונוכתכ השמיש תויניעה-ןווינ תמר

 םינימה ינשש ונאצמ .םייניעה ןווינל םיארחאה םייטנגה םינונגנמה תאו ,תויסולכואהו םינימה ןיב רשקה

 יוטיבב תונוש שי םינימהמ דחא לכבש ונאצמ ףסונב .תיטנג הניחבמ ןהו תיגולופרומ הניחבמ ןה םיידוחי

 םיברועמש םינג רפסמ וניהיז ,ןכ ומכ .תרכינ תיטנג תונוש אלל לבא ,היסולכואה ךותב םיינעה ןווינ תמר

 םייניעה ןווינ תמרב תיפיטונפה תונושהש תועיצמ וללה תואצותה .ולא םינימב םייניעה ןווינבו תורצוויהב

 םינימ םוחיתל תובישח תולעב הז רקחמ תואצות .םייטנגיפא םינונגנממ עובנל היושע רוויע שיברקע ןימב

 תוצלמהלו ,םייעקרק-תת לודיג-יתבב םייחל תומאתה תובקעב תסנכתמ היצולובא םיגיצמה ןוימד ילעב

 .םיימדנא םינימ לע הרימשל
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Local microgeographic sites subdivided by sharp ecological contrasts are important platform 

for measuring biodiversity patterns and inferring habitat preferences of arthropods. Here we 

report results from 24 months (Sep. 2019 – Aug. 2021) continues pitfall trapping collection in 

“Evolution Canyon” II (EC II) microsite, Lower Nahal Keziv, Western Upper Galilee, Israel. 

This site has contrasting semi-arid garrigue and batha south facing slope (SFS) and forest 

covered more humid north facing slope (NFS), separated by a narrow valley bottom. Analysis 

of ~1500 spider specimens collected from 70 pitfall traps, and on the background of detailed 

plant and insect collection, we present new understandings concerning habitat preferences of 

families, genera and species of the Mediterranean region. Examples from the family 

Theraphosidae are the genus Chaetopelma Ausserer, 1871 that demonstrates preference of NFS 

and the genus Ischnocolus Ausserer, 1871 that demonstrates preference of the SFS; in the 

Zodariidae family, the species Pax cf. islamita (Simon, 1873) demonstrates preference of NFS 

while the genus Lachesana Strand, 1932, demonstrates preference of SFS. In the family 

Gnaphosidae, the Israeli endemic species Zelotes meronensis Levy, 1998 was found mainly in 

the SFS, while the Mediterranean species Zelotes balcanicus Deltshev, 2006 was found mainly 

in the cooler and more humid valley bottom. The research not only enables better 

understanding of spider biodiversity and ecology, but is also a reference for future research, 

aimed at testing species dynamics due to climate change and other factors.    

 

  



 יל-ידנק ןינב 8 רדח ,ינומה לודיג\רוטינ :III בשומ
 

 ,Pentodon algerinum dispar תישופיחה לש תינומה הדיכללו רוטינל תוינשדח רוא תודוכלמב שומיש

 םייעקרק תת הדשה ילודיגב התרבדהל הביבסל יתודידי קשממ חותיפל סיסבכ
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 ןודוטנפ תילבזה י"ע ומרגנש םידבכ םיקזנ הלוחה קמעב תוטטבה לודיגב הנושארל ופצנ 2016 מ לחה
 ובחרתה ןודוטנפמ םיקזנה .)ןודוטנפ ןלהלו(  )Pentodon algerinum dispar  ) Scarabaeidae  םונירגלא
 י"ע םרגנה הלוחה קמעב ףיקעהו רישיה ,השקה קזנה .םינטובו המדא יחופת יחטשל םג 2020 -מ לחה
 יחטשב םג םרגיהל ולחה ןודוטנפמ םירומח םיקזנ ,ליבקמב  !הנשל ח"ש יפלא תואמב ךרעומ תילבזה
 תותב םג ץראב הנושארל וחווד ןודוטנפמ קזנו תועיגנ .םיקפואלו תולובגל ךומס םורדבו ,ןורשב הטטב
 .)2022( לאערזי קמעב קלסבו )2021( ןורשב הדש
 רקיעב ובשחנו םינוש םיאקדנופ ישרוש לע םיחתפתמה ,Pentodon  גוסב םינימ רפסמ רבעב וחווד לארשיב
 .ליעל םיניוצמה םילודיגב קיזמכ ללכ רכוה אל םונירגלא ןודוטנפ ,םרב ,תואשדמ לש קיזמכ
 הארנה יפכ םה ,תמרוג וז תילבזש םישקה םיקזנהו תונורחאה םינשב  ןודוטנפה תויסולכוא תומצעתה
 םויכ להנתמה םדקומ רקחמ יאצממ .יגולוקאורגאה בחרמב םילקאה תוממחתה תועפשה לש אצוי לעופ
 םיאנתבש אצמנ ךכל רשקהב .ןודוטנפה ירגוב לש םיירקיע הפועת ילג ינש לע םיעיבצמ ,הלוחה קמעב
  .הנשב תוחתפתה ירוזחמ ינש םימייקתמ הדבעמב םירקובמ
 לארשיב המשרנש ,תישופיחה לש הבר הדיכלב םג יוטיב ידיל האב ןודוטנפה תויסולכוא תומצעתה
 תרבח י"ע וקפוס( 'טיילומס' םגדמ תודוכלמה .תוינשדח לוגס רוא תודוכלמ תועצמאב הנושארל
 ,הללוסה תנעטהל יאטלוו-וטופ חול תועצמאב תלעפומ ,)זוע רינב תורצוימ( 'זוע רינ' םגדמו )'טיילומס'

 לכ ףיצר ןפואבו ןודוטנפה תפועת ןמזב ,הלילהו ברעה תועש לכב הרונמה לש הפיצר תוליעפ תרשפאמש
 .360° לש סוידרב םינוויכה לכמ תרשפאתמ הדיכלה .הנשה תומי
  לש הדיכל הלבקתה ,התע דעו 2022 ךלהמבו 2021 ץיקב ץראב םירוזאו םילודיג רפסמב ונכרעש תויפצתב
 םג תוסחייתה תמייק םידכלנה תניחבב .ל"נה תודוכלמ תועצמאב םיגיווזה ינשמ ןודוטנפ תוישופיח יפלא
 ולאמ רתוי תוהובג הדיכל תומר הכ דע ומשרנ 'זוע רינ' םגדמ תודוכלמב .םיפסונ םיילגר יקורפל
  .'טיילומס' תודוכלמבש
  .ל"נה םילודיגב ןודוטנפה תויסולכוא דגנכ חוטבו ליעי קשממ שבוג םרט הכ דע
 לש הרבדהו רוטינל הביבסל יתודידי קשממב סיסב תווהל תויושע ,ל"נכ רואה תודוכלמש םירובס ונא
 לש הגיאדמה תומצעתהה בקע םדקהב וחתפל שרדנש ,םייעקרק תת הדש ילודיג ןווגמב ןודוטנפה
  .םיפסונ םישדח םיאקדנופל םג גיאדמ בצקב ותוטשפתהו ויתויסולכוא
 
 

 
 

  

 



 םייטתניס םינותנ חותינ תועצמאב תויסולכוא לש ץבוקמ רוטינב תיבחרמ היטה ןוקיתל תוטיש תאוושה

  המודאה לקדה תינוקדח לש םייצרא רוטינ ינותנו

 1ןהכ תיפיו 4הדש ףסא ,2קילדנמ לעי ,3רקורוס הירוטקיו ,2,1ןייטשדלוג ןתיא

eitan@volcani.agri.gov.il 

 ,הביבסה יעדמל ןוכמה ,היגולומוטנאל הקלחמה2 .יאלקחה רקחמה להנמ ,תיאלקח הסדנהל ןוכמה1

 רקחמה להנמ ,חמוצה תנגהל ןוכמה3 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הביבסו ןוזמ תואלקחל הטלוקפה

 .יאלקחה רקחמה להנמ ,רעי הוונ רקחמ זכרמ4 .תיאלקחה

 תודוקנ ,םאתהב .ימניד וא יטמטסיס ןפואב םיפדעומ םירוזאב בורל תועצובמ םינימ רוטינ תוינכות

 םילדומ תועצמאב הייסולכוא תוטשפתה ידדמ םיבשחמ רשאכ .ץבוקמ םגדב בחרמב תוסורפ םוגידה

 לש דיחא רוזיפ םיחינמ םילדומהש ןוויכמ היטה תמייק יכ רמול לבוקמ ץבוקמ םוגיד סיסב לע םייבחרמ

 תוטיש יתש .)declustering( ץבוקמ יבחרמ עדימ ןוקיתל תוטיש שולש ונחבנ רקחמב .המיגדה תודוקנ

 תעצומה ,םיעלוצמה תטיש ,תישילש הטיש .אתב תחא המיגד תדוקנ תרמשנ ,ןתרגסמב ,דירג תוססובמ

 תועצמאב תללקושמ )תודיכל ,לשמל( המיגדה ,וז הטישב .המיגדה תודוקנ ללכ לע תססובמה ,הנושארל

 תואצותהו ץבוקמ רוזיפ לעב יטתניס םינותנ סיסב לע וצרוה וללה תוטישה .התוא ףיקמה עלוצמה חטש

 םייצרא רוטינ ינותנ סיסב לע וצרוה תוטישה ,ףסונב .תועיגנ תמר התוא לעב רזופמ םינותנ סיסבל וושוה

 ןייפאתמה ,2013-2012 םינשהמ Rhynchophorus ferrugineus המודאה לקדה תינוקדח לש תודוכלממ

 ידדמ השולשל תוסחייתה ךות ונחבנ ןוקיתה תדימו ץבוקמ םוגידמ תעבונה היטהה תדימ .ץבוקמ רוזיפב

 ירוזא לש לודיג בצק )2 ,םיללקושמ םייפרגואיג דבוכ יזכרמ יפל תוטשפתה בצק )1 :הייסולכוא תוטשפתה

 יפל .standard deviational ellipses תרזעב תוטשפתה ןוויכ )kernel density estimation, 3 תרזעב היחמ

 תוטישה .דיחאה רוזיפל סחיב 19.8% ב הנוש היה ץבוקמה םוגידב תוטשפתהה בצק ,םייטתניסה םינותנה

 םיעלוצמה תטיש .םיעלוצמה תטישב לבקתה רשא 1.6% לש םומינימ םע רעפה תא וניטקה תונקתמה

 תוטיש יתשש דועב ,דיחאה רוזיפל סחיב 3.6% -ל היחמה ירוזא לודיג בצק דדמב רעפה תא םג הניטקה

 בצק דדמב 23.2% דע לש םילדבה יובינה תונקתמה תוטישה לכש וארה תינוקדחה ינותנ .הזב ולשכנ דירגה

 ןוויכ ובש רוזאב ,ףסונב .ץבוקמה םוגידל סחיב היחמה רוזא לודיג בצק דדמב 10% דע לשו תוטשפתהה

 תטיש וליאו תיסחי ןטק יוניש ובינה דירגה תוטיש יתש ,היטהמ לבס ץבוקמה םגדה יפל תוטשפתהה

 תויגולונכט תונימז .תואיצמב תוטשפתהה ןוויכ תא רתוי בוט גציימ רשא 18.3° לש יוניש הבינה םיעלוצמה

 הז רקחמ יאצממ .רתויו רתוי םיחיכשל ץבוקמ םגד ילעב תויסולכוא רוטינ יסיסב תוכפוה םינותנ ףוסיאל

 לע יבחרמ חותינל תוטישבו םייבחרמ םידדמב ףקתו לכשומ ןפואב שמתשהל שי ולא םירקמב יכ םיארמ

 .תוטומ תואצותמ ענמיהל תנמ
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An enhancement of black soldier fly's (BSF), Hermetia illucens L. (Diptera: Stratiomyidae) 

with nutraceutical metabolites is a crucial step to utilize BSF larvae as a food and feed. As the 

BSF larvae found in natural habitats that composed of decaying organic matter and thrive with 

yeast species, we hypothesis that metabolic interactions between BSF larvae and yeast are 

feasible and can affect the nutritional composition of the BSF larvae. In the present study, 5th 

instar larva of BSF were fed with the yeasts: Candida spp. (Cs), that is common in the BSFL 

environment and Saccharomyces cerevisiae (Sc), as a control yeast species. The effect of the 

fungi on the larvae growth was tested and un-targeted metabolomics analysis was employed to 

analyze the up and down regulated metabolites and their impact on related pathways. The 

feeding treatment with Cs significantly increased the larval body weight compared to Sc and 

Water treatments. The metabolic pathway analysis represents that the significantly 

upregulated metabolites in Cs treatment were: tyrosine, tryptophan, purine, vitamin B6 

metabolism and ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis pathways. In the Sc 

treatment, tryptophan, histidine, arginine and proline metabolism, pantothenate and CoA 

biosynthesis pathways were increased. The significantly down regulated metabolites in both 

Cs and Sc treatments were: arginine biosynthesis, alanine, aspartate, and glutamate 

metabolism pathways.. However, further study is required on molecular level to understand 

the yeast metabolites interaction with host. The overall result of this study concludes that 

supply of yeast contributes to altered metabolic pathway in the BSF larvae and enhanced 

larval body weight with improved nutrients like amino acid and increased amount of protein 

biosynthesis. This feeding strategy has future hope to use the BSF larvae as nutraceutical 

animal feed. 

 
  



 תיעבטה ותביבסו רוחשה לייחה בובז תומיר תביקב םויבוקימה בכרה

 

 1,2יקסבוטפוא יתיא ,1,2גרבנטיו חצ

 יח-לת תימדקאה הללכמה2 ;לגימ ,עבט ירמוחו הנוזתל הקלחמה ,םיקרח תנוזתל הדבעמה1

 

 תונורתפ אוצמל יחרכה ,ןכל .אמייק תרב ךרדבו יתנוזת ןוחטיב קפסל תרגתואמ ןוזמה רוציי תכרעמ

 ילעב תנזהו ןוזמל םיקרח לודיג .תיגולוקאה לגרה תעיבט תנטקה ידכ ךות תוליעיב ןוזמה רוצייל םייתריצי

 בשחנ ש''חז .)ש''חז( רוחשה לייחה בובז לודיג טרפבו יתנוזתה ןוחטיבה דודיעל ךרד תויהל הלוכי םייח

 הדבועה רואל דחוימב ,יתנוזת ךרע תלעב הסמויבל תינגרוא תלוספ לש הרמהה ךילהתב דחוימב ליעיל

 ש''חזו ללכב םיקרחה לודיג תוליעי תא דדועל ןתינ יכ ןכתי .לודיג יעצמ לש בחר ןווגמב ותוא לדגל ןתינש

 ,םיקדייחהו ש''חז ןיב ןילמוגה יסחי תודוא ברה עדימל דוגינב .םהלש םויבורקימה דודיע ידי לע טרפב

 םויבוקימל ש"חזה ןיבש םירשקה תנבהב ןושאר בלשכ ךכיפל .טעומ תוירטפהו בובזה ןיב ןילמוגה יסחי

 הז רקחמ .קרחה תביבסב ןתצופתמ תועפשומ ןה םאהו ותביקב תוחכונה תוירטפה ימ ןיבהל שי ולש

 בכרה .םינוש םירתאמ םייתיב טסופמוק ילכיממ ופסאנש תויעבט ש"חז תויסולכואב דקמתה

 אצמנ .ונחבנ תינוציחה ותביבסבו ש''חזה תומיר ךותב תוירטפה תרבח בכרהו טסופמוקבש םיטניירטונה

 תוחכונה םאה רורב אל םלוא.Candida גוסהמ הניה ותביקבו קרחה תביבסב תיטננימוד הירטפ יכ

 התיה אל םהבש םירתאב ץךפיהלש וא ותביבסב התוחיכשמ תעבונ המירה תביקב הירטפה לש ההובגה

 תילובטמה העפשהה תא ןוחבל שי ךשמהב .רתוי הובג היה םינימה ןווגמ Candida לש הקזח תויטננימוד

 תניחבמ ןה היישעתב ש"חזה רופישל םורתי הז עדי .הלש לודיגה ינייפאמ לעו המירה לע Candida-ה לש

  .ולש םייתנוזתה םינייפאמה תניחבמ ןהו תוליעיה

 

  



Growing pains – transforming from R&D site to an industrial BSF breeding hub 
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The black soldier fly (BSF), Hermetia illucens, is the immerging star in the industrial insect 

world, due to it’s potential to upcycle a variety of organic waste streams into high quality 

protein and oil for animal feed. Nutritional value of BSF larvae is discussed, as well as the 

effect of biotic and abiotic factors on both larval body composition and performance. 

But there are several challenges which must be resolved first - Insects have to be produced at 

an industrial scale, all year long, and in a stable manner, to make a true impact and replace 

existing components in animal feed. FreezeM, a spin off from the Weizmann institute and 

located in Kibutz Nachshonim, is developing novel technologies that enables for the first-time 

to generate stocks of ready-to-use suspended neonates and frozen eggs – a solution 

corresponding to the agriculture seed production. These two technologies were validated 

independently, both domestically and abroad and is ready for commercial phase.  

Nowadays we focus on adjustments required to jump from a small R&D center to a large, 

automatic, and first of its kind, breeding hub of black soldier fly which will provide ready to 

use 1st instar BSF neonates to end users who will focus on rearing and processing only, by that 

lower barriers to enter the market, provide stability and eventually position insects as a true 

alternative for the global protein demand.   

 

  



 

 

 Phytoseiulus תפרוטה תירקאה לש ינומהה לודיגה תטישב הכפהמ ?תיפיצפס תוחפ תויהל ילכות
persimiis םישדח תיגולויב הרבדה ירצומל תלד תחתופ 
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 הנוזתל הבר תויפיצפס תולעבכ העודי )Phytoseiulus persimilis( סילימיסרפ תפרוטה תירקאה

 תויאלקח תוכרעמב בחרנ ירחסמ שומישב תאצמנו ,Tetranychus גוסהמ תוקיזמ םירוק תוירקאמ

 לע השקמ תיפיצפסה הנוזתה ,ההובג חטשב תירקאה תוליעיש דועב .הלא םיקיזמ לש יגולויב ריבדמכ

 לש יתעינמ יטיא רורחשל ןוזמ םיליכמה םיקיקש רוציי תרשפאמ אלו ,וז תירקא לש ינומהה רוצייה

 .רתוי בחר תונוזמ חווט תולעב תופרוט תוירקאב הצופנש הטיש – חטשב תופרוט

 איהש ונאצמו ,סילימיסרפה תירקאל םייפילח תונוזמ ןווגמ ונקדב ,הלא תולבגמ לע רבגתהל ידכ

 ,תופרוטה לש יטנג חופיט םע בולישב .ןסחמ תוירקא לש םינימ רפסממ הנוזתב תוברתהלו חתפתהל הלוכי

 Carpoglyphus בלחה תידרק אוה ןוזמהשכ סילימיסרפה תירקא לש ינומה רוצייל לוקוטורפ ונחתיפ
lactis, תוירקאה לש יטיא רורחשל םיקיקש חותיפ ללכ ףסונ דעצ ."+ יסרפויב" – שדח רצומ ונקשהו 

 תירקא לש יתעינמ לופיט הנושארל םירשפאמו ,השדחה הטאידה לע םיססובמש הדשב תופרוטה

 הטישב תולדוגמש תוירקאה לש הובג דוקפת אצמנ םישדחה םירצומה לש תוליעי ינחבמב .סילימיסרפה

 .הרבדהו ףרט רותיא ,הלטה תניחבמ השדחה

 םותכה העבצמ הנוש שדחה רצומב סילימיסרפה תירקא לש העבצ השדחה לודיגה תטיש לשב

 .םותכל ןעבצ תא תונשמ םירוק תוירקאמ הנוזת רחאלו ,ןבל עבצב הדשל תועיגמ תוירקאה – יתרוסמה

 .םיטנטפב תנגומ השדחה לודיגה תטישו ,םלועה יבחרב םימשוימו םירחסנ םישדחה םירצומה
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A newly described RNA virus confers resistance to parasitoid eggs from encapsulation 

by their mealybug host 
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While DNA viruses are known to engage tight symbiotic relationships with parasitoid wasps, 

the roll of RNA viruses in the biology of those insects remains largely unknown.  Recently we 

described the virome of the parasitoid Anagyrus vladimiri (Hymenoptera: Encyrtidae), an 

important natural enemy of mealybug pests, by sequencing extracted viral nucleic acids. Three 

new viruses were found, one of which is a double-stranded RNA virus from the family 

Reoviridae, composed of ten genomic segments, varying in length from 1.5-4.2 Kbp. One open 

reading frame was detected on each segment, but only two of the predicted proteins have a 

known function. Phylogenetic analysis placed this virus together with other insect-associated 

viruses in the genus Idnoreovirus. While the Reovirus was present in all 40 mass-reared 

specimens tested, its’ prevalence in field-collected A. vladimiri was only ~12%. Full vertical 

transfer was recorded via the mothers but not via the fathers, and electron microscopy 

validated the presence of this virus in the ovaries of female wasps. Enabling Reovirus-infected 

and noninfected female wasps to share mealybugs for oviposition, revealed that the Reovirus 

can be horizontally transmitted between wasp larvae developing together inside the same 

mealybug host. This transmission mode enabled the establishment of a new wasp line by 

introducing the Reovirus into the virus-free line. Comparing fitness parameters between the 

newly infected wasp line with the virus-free line, revealed no substantial differences in 

longevity of females, developmental time, sex ratio and total fecundity. However, measuring 

the amount of parasitoid eggs that the mealybugs managed to encapsulate effectively (e.g. 

immune response of the mealybug eliminated the development of the parasitoid egg), showed 

that eggs of virus-carrying wasps undergo significantly less encapsulation. Our findings 

emphasize the lack of knowledge on the hidden microbiome component of RNA viruses, and 

offer application solutions to improve biological control of mealybugs. 

  



 תויסולכואה תקימניד לע םילקאהו רעיה הנבמ תעפשה

 Psyllaephagus( הלש תיליפטה הערצהו )Glycaspis brimblecombei( סוטפילקאה תליספ לש
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 2הדסמ-רב יבאו 2רסיק רמת ,1הדש דעיחא
 הפיח תטיסרבינוא ,תיתביבסו תינויצולובא היגולויבל גוחה1

 םינרוא – הפיח תטיסרבינוא ,הביבסו היגולויבל גוחה2

achiads@gmail.com 

 

 וכזו ימלועה רחסמבו תונרעיב חתפמ ינימל םיסוטפילקאה וכפה ,הילרטסואמ הנושארל ואציש עגרהמ

 בצמב ריהמ יוניש ללוחתמ םינורחאה םירושעה תשולש ךשמב ,תאז םע .םיקיזמ ילוטנ םיצע לש ןיטינומל

 סוטפילקאה תליספ איה םהמ תחא .סובולגה יבחרב םיטשפתמה םישדח רעי יקיזמ תעפוה תובקעב ,הז

)Glycaspis brimblecombei(, הפישה ילזונ תציצמ תועצמאב סוטפילקא ינימ רפסמ ףקותה יאשפשפ 

 ןמז ךותו ,הינרופילקב םיעשתה תונשב שחרתה הילרטסואל ץוחמ הליספה לש ןושארה דועיתה .הוולעהמ

 אצמנ אל תימיכ הרבדהב שומיש .םיצע לש תבחרנ התומתל דע תושרוחב םילודג םיקזנ ופצנ רצק

 האבוה ,היעבה םע דדומתהל ןויסינב .הילע ןגמה יתוועש הנבמ תחת יובח הפמינה בלשו תויה ,יביטקפא

 ךא ,החלצה לחנ ךלהמה .הליספה תא תפקותה ,Psyllaephagus bliteus ,תיליפטה הערצה הילרטסואמ

 .הינרופילק לש ףוחה תברקבש םינותמה םילקאה יאנתב קר ליעי אצמנ יגולויב ריבדמכ הערצב שומישה

 רושעבו ,ןוכיתה םיה ןגא יבחרב ינטנופס ןפואב עיפוהל הערצהו הליספה ולחה ,ןכמ רחאל תודחא םינש

 יאנתמ הנוש ןפואב תעפשומ הליספהש אצמנ ,םלועב ושענש תודובע רפסמב .לארשיב ודעות ףא ןורחאה

 ולא םיקרח ינש ודעות זאמ .תוהובג תורוטרפמטמ יבקע ןפואב הערל תעפשומ הערצה וליאו ;םילקא

  .םיימוקמה םיאנתב תויסולכואה ינייפאמ וקדבנ אל ,לארשיב הנושארל

 הרשע-שמחב ,ולא םיקרח ינש לע לארשיב ימילקאה טנאידרגהו רעיה הנבמ תעפשה תא יתנחב הז רקחמב

 תובוהצ קבד תודוכלמ תועצמאב עצוב םיקרחה רוטינ .ףוחה רושימ ךרואל תורוזפה סוטפילקא תושרוח

 תועצמאב ונחבנ ריוואה-גזמ יאנת .ג"ממ תדובעו הדש רקסב ךרענ רעיה הנבמ דועיתו ,שדוח ידמ ולתנש

  .תוקלחב עדימ ירגואו יגולורואטמה תורישה לש עדימ ירגאמ

 רתוי יתועמשמ דיקפת םיקחשמ ריוואה גזמ יאנת ,הביבסה יביכרמ ןיבמש הלוע רקחמה תואצותמ

 הליספה לצא רקיעב תרכינ התייה העפשההו ,רעיה הנבמל האוושהב םיקרחה לש הקימנידה לע םתעפשהב

  .הערצה תמועל

 תורעיה לש קשממה יוניש ידי לע קיזמה לש הרבדהה תוליעי תא רפשל ןתינ אלש תוארמ ולא תואצות

 לש התעפשה ,תאז םע .הליספל רתוי םידימעה אולכמ יצע תעיטנב אוה ןורתפה רקיעש הארנו ,םימייקה

  .הריהמה התוטשפתה חכונ ינויח היתודוא רקחמה ךשמהו הרורב אל ןיידע ןמז ךרואל ונרוזאב הליספה
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Contamination of stored grain with insects is a major concern of the grain industry. Phosphine 

is currently the standard fumigant used for controlling stored product insect pests. However, 

many species and populations of stored product insects are showing resistance to this fumigant 

and customers are concerned about the pesticide residues. Therefore, alternative methods of 

effective pest control are needed in order to reduce the use of phosphine. Parasitoid wasps are 

well-known biological control agents for arthropod pests in agricultural and forest ecosystems. 

The stored food product environment is generally also favourable for the parasitoid wasps of 

the insect pests that infest those food products. Nevertheless, most studies suggest that 

biological control can reduce pest populations sufficiently only when combined with 

additional pest-management tools. Combining biological control with chemical insecticide is 

challenging in integrated pest management (IPM).  The main aim of the current study was to 

estimate the natural occurring parasitoids community before and after phosphine treatment in 

grain storages. The results of the current study indicated the prevalence of common parasitoid 

in semi-arid and Mediterranean site suggesting the wide range of application. The current 

study illuminates that despite the immediate effect of the phosphine on the parasitoid 

community, over time, the community can recover. Undoubtedly, a lot of research, 

particularly of the nature of parasitoid wasps’ recovery in grain-storage facilities, is still 

required. This will reduce chemical use and implement biological control as a successful and 

important component of stored-product IPM. 

  



 (Eretmocerus mundus) הריעז תיליפט הערצב הפועתה תויוריהמל ףונפנה תקיטמניק תמאתה

 

 קביר לגו גירש רימא 

 ביבא-לת תטיסרבינוא ,םייחה-יעדמל הטלוקפה ,היגולואוזל ס"יב

amirsarig@tauex.tau.ac.il 

 

 העפשה לש תילקיזיפ הלבגמ םע דדומתהל םיכירצ מ"מ 1-מ תוחפ לש ףנכ ךרוא ילעב םיריעז םיקרח

 יוליעה חוכ רוציי תלוכיב העיגפ איה האצותה .ףנכה ביבס ריוואה תמירז לע תוגימצ לש רתוי הלודג

 םיריעז םיקרח ,רתוי םילודג םיקרחו םיפלטע ,תופועמ הנושבש וארה םימדוק םירקחמ .ררג לש הרבגהו

 ררגב שומיש השענ דציכ רורב אל לבא .הדיבכל דגנתמה ימנידוריוואה חוככ ףנכה לע ררגה תא םימתור

 .המידק ףוגה תענה ךרוצל

 האנ ןטושמ הריעזה תיליפטה הערצה לש ףנכה ףונפנ תקיטמניקב םייונישה תא ונרקח הז רקחמב

)Eretmocerus mundus( תונוש הפועת תויוריהמב תופע תוערצה תא ונמליצ .הפועתה תוריהמב תולתכ 

  .דממ-תלתב ףנכה לש העונתה תא ונרזחשו ואדיו תומלצמ תועצמאב

 עטקמה אוה  upstrokeה רשאכ ,רהס יומד לולסמב ףוגל סחיב ןהיפנכ תא תופנפנמ תוערצהש ונאצמ

  downstrokeה תליחתב רצונ ררג חוכ ססובמ ףחד .קרחה שאר ןוויכב רהסה תווצקו רהסה לש ינוציחה

 downstroke ה תליחתבש ךכ ףנכה לולסמ תא תנווכמ הערצה ,ףוגה תיווזב יוניש תועצמאב .upstroke הו

 הקיטמניקה תאוושה .המידק ףוגה תא עיני ררגה upstroke ה תליחתבו ריוואב ףוגה לקשמב ךומתי ררגה

 הצק לולסמ תייטה םע םאתמב תאצמנ הפועתה תוריהמ תרבגהש הדיעמ תונושה הפועתה תויוריהמ ןיב

 ןה ולא תומאתה . upstrokeה עטקמב ףנכה הצק תוריהמ תרבגהו קרחה ףוגל סחיב רתוי הרוחא ףנכה

 תוריהמל המאתהב המידק ףחד תריציל ריוואה ךרד הרוחא הריתחה תלועפ תא ףנכל תורשפאמה

  .הפועתה

 םינידע םייוניש תועצמאב הפועתה תוריהמב םיטלוש םיריעז םיקרחש םישיחממ ונלש םיאצממה

 םיוולנה םינאכמויב םיצוליאל המאתהב תאז .םילודג םיקרחמ הנוש ןפואב ךא ףנכה ףונפנ תקיטמניקב

 .ףוגה לדוג לש ינוציק רועזמל

  



 יבג לע Trichogrammatoidea cryptophlebiae תיליפטה הערצה לש תוחתפתהו הלטהה תוגהנתה

 )(Lobesia botrana יטוזקאו )Thaumatotibia leucotreta( יעבט יאקדנופ
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 ימדנא ,שלופ םיאקדנופ בר רגסה קיזמ אוה  Cryptophlebia leucotreta )מ"תע( המודמה חופתה שע

 תא הליפטמ  Trichogrammatoidea cryptophlebiae תיאקירפאה תיליפטה הערצה .תימורדה הקירפאל

 הרבדה תרטמל םינש 4 ינפל ץראל האבוי הערצה  .תיגולויבה ותרבדהב רתויב הליעיל תבשחנו שעה יציב

 איהש הלגתה רגסהה ייוסינ ךלהמב .ץראב התוססבתהל תויאר ונאצמ 2021 ילויבו ,תיסאלק תיגולויב

 וניהו הקירפא םורדב יוצמ אלש ,Lobesia botrana לוכשאה שע לש םיציב םג הדבעמב החלצהב הליפטמ

 לש הלפטהה תוגהנתהו היגולויבה תדימל התייה רקחמה תרטמ .הערצה תניחבמ שדחו יטוזקא יאקדנופ

 התפצנ תיברמה הלפטהה .יטוזקאו )native( יעבט ימוקמ :םיאקדנופ ינש ןיב לדבהה לע שגדב ,הערצה

 תוחתפתה ךשמ לע עיפשה אל יאקדנופה ןימ .הערצה ליג םע הכעד ןכמ רחאלו ,ןושארה הלפטהה םויב

 וחיגהש םיאצאצה רפסמ לע אל םגו ,םיציבב וחתפתהש תורגובה תוערצה ייח ךשמ לע ,הערצה

 םיציב גוז וא תדדוב הציב ליטהל םאה תוערצה תטלחה לע העיפשה אל הציבה חפנ .םינושה םיאקדנופהמ

 בורלש לוכשאה שע יציבל האוושהב תדדוב הציבב תוערצ ידמצ רתוי וחתפתה מ"תע יציבב .תחא הציבב

 ולאמ רתוי תולודג ויה מ"תע יציבב וחתפתהש תוערצ ,ףסונב .יאקדנופה תציבב תדדוב הערצ החתפתה

 ,םיאקדנופה ינש ןיב הלפטהה תוגהנתהב םיקהבומ םילדבה ואצמנ ,ןכ ומכ .לוכשאה שע יציבב וחתפתהש

 ייוסינב ,ףוסבל .םיציב ןהב ליטהל רתוי רהמ וליחתהו יאקדנופכ מ"תע יציב תא ורחב תוערצ רתוי רשאכ

 ימוקמה יאקדנופה יללכ ןפואב .לוכשאה שע ינפ לע מ"תע יציב תלפטהל תקהבומ הפדעה האצמנ הריחב

)native( שדחה יאקדנופ-ליפט רשקה תא ןוחבלו ךישמהל שי תאז םע ,יטוזקאה יאקדנופה ינפ לע ףדעומ 

)new association( הדשב שעה לש תיגולויבה הרבדהה לאיצנטופ תאו לוכשאה שעל הערצה ןיב.  
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Flower color polymorphism within and among plant populations is uncommon and may result 

from multiple selective forces, which favor different color morphs at different times and 

places. Anemone coronaria is a geophyte showing a geographic flower color pattern along 

Israel. Polymorphic populations of red, purple, pink and white flowers grow in the 

Mediterranean region, while flower color in the arid region is monomorphic red. As 

pollinators often act as selection agents on flower color, we asked whether the composition of 

insect visitors to A. coronaria and their color preferences vary in time and space. 

We recorded the flowering phenology dynamics of color morphs along Israel's rainfall 

gradient, and performed field experiments of insect visits to color-polymorphic flower arrays. 

The onset of blooming correlated with rainfall, regardless of color-morph, resulting in delayed 

flowering in arid sites compared to Mediterranean ones. In polymorphic populations, 

blooming of red flowers preceded non-red morphs. The main visitors in the flower array 

experiments were bees, beetles and flies. Bees visited purple flowers more often than other 

colors. Their activity peaked at the beginning of flowering season in the north, synchronized 

with the flowering of purple flowers. Beetles were mostly common in the south, presenting 

peak activity during mid- and late season, whereas flies did not show a clear activity pattern in 

time and space. Both beetles and flies visited white flowers most often. These results indicate 

that pollinator visitations to different color morphs of A. coronaria flowers vary along the 

climatic gradient and throughout the season, suggesting a possible mechanism that contributes 

to the plant's color polymorphism. Yet, our findings do not explain why arid populations are 

red-only. We will explore additional potential selective mechanisms in forthcoming 

experiments.  

  



 לארשיב ינוכית םיה רוזאב תיגולויב הרבדהו הקבאה יתוריש תקפסא לאיצנטופ

 תואלקחב חתפמ ינימ לש הצופת ימגד לע ססבתהב

 

 קילדנמ לעיו לוק השמ ,אריפש לט

 הטיסרבינואה ,הביבסו ןוזמ תואלקחל הטלוקפה ,הביבסה יעדמל ןוכמה ,היגולומוטנאל הקלחמה

 תובוחר ,םילשוריב תירבעה

tal.shapira@mail.huji.ac.il 

 

 בחרמב םייקתמה יגולויבה ןווגמב היולת םייאלקח םיחטשב תיגולויב הרבדהו הקבאה יתוריש תקפסא

 ולא תכרעמ יתוריש לאיצנטופל ןדמואכ שמשל םייושע תואלקחב חתפמ ינימ לש הצופת ימגד .יאלקחה

 תכרעהל ילככ םינימ תצופת לש יוזיח ונחבש םירקחמה םיטעמ ,ןכ יפ לע ףא .םינוש םיפרגואיג םירוזאב

 הרבדהו הקבאה יתוריש תקפסא לאיצנטופ ןחבנ הז רקחמב .תיגולויב הרבדהו הקבאה יתוריש תקפסא

 ,תואלקחב חתפמ ינימ לש הצופת יוזיחל םילדומ לע ססבתהב ,לארשיב ינוכית-םיה רוזאב תיגולויב

 לש הצופתה ימגדל םימרותה םיירקיעה םייתביבסה םינתשמה ונחבנ ףסונב .םייעבט םיביואו םיקיבאמ

 ינותנ לע ססבתהב םינימ תצופת יוזיחל םילדומ תיינבל תדעוימה MaxEnt תנכותב ונשמתשה .ולא םינימ

presence-only תדימ תא הזוח הנכותה .תיפצתה ירוזאב םייתביבס םינתשמ לעו םינחבנה םינימה לש 

 תומושר וללכ הז רקחמב תויפצתה ינותנ .םיקדבנה םינימה רובע ןחבנה חטשב לודיגה יתב לש המאתהה

 החפשמה-תתמ תויליפט תוערצו ,)L. politum -ו Lasioglossum malachurum( רב ירובד ינימ ינש לש

Aphidiinae )Hymenoptera: Braconidae( םיצופנ ולא םינימ .לארשיב םיפסוא ינותנ ידסמ ךותמ 

 הקבאה יתוריש תקפסאל תיתועמשמ המורת ילעבו לארשיב םיינוכית-םי םירוזאב םייאלקח םיחטשב

 תואצות .הביבס ינייפאמו םיימילקא םידדמ ןווגמ וללכ רקחמב םייתביבסה םינתשמה .תיגולויב הרבדהו

 .תויליפטה תוערצה לש הצופתה םגד ןיבל םירובדה ינימ לש הצופתה ימגד ןיב םילדבה לע תודיעמ רקחמה

 ימגד רבסהב תירקיע המורת האצמנ םיימילקא םינתשמל ,ונחבנש הביבסה ינייפאמ ןיבמ ,ןכ לע רתי

 ימגד רבסהל רתוי הבר הדימב ומרת עקרקה גוסו חטש ישומישש דועב ,םירובדה ינימ לש הצופתה

 םימרוגה תא רתאל םירשפאמ םינימ תצופת יוזיחל םילדומ ,םוכיסל .תויליפטה תוערצה לש הצופתה

 םייושע ךכבו ,תיגולוקא תכרעמ יתורש תקפסאב חתפמ ינימ לע עיפשהל םייופצה םייזכרמה םייתביבסה

 .תויגולוקא-ורגא תוביבסל ינונכתו יקשממ ילכ תווהל
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In this study we investigate ecotypic differentiation in two populations of Eruca sativa 

(Brassicaceae) in Israel from desert and Mediterranean habitats. Plants of the two populations 

differ in floral attraction traits, with dominance of yellow and cream petals in the 

Mediterranean and desert populations, respectively. An entomological survey in these regions 

showed that the specialist moth Plutella xylostella was twice as prevalent in the desert habitat, 

where generalist pollinators are less abundant. In addition, foraging experiments with honey 

bees (Apis mellifera), the major generalist pollinator in the Mediterranean habitats, 

demonstrated a clear preference for yellow flowers of the Mediterranean plants than to cream 

flowers of the desert plants. We therefore hypothesize that P. xylostella might serve as an 

important pollinator in the desert habitat, which resulted in selective pressure for novel floral 

traits in that region.  Choice assays with P. xylostella showed that adult moths are more 

attracted to the flower morph of the desert habitat. In addition, headspace analysis showed 

differences in volatile emission between flowers of the two ecotypes, with unique insect-

attracting compounds associated with the attraction of nocturnal pollinators in the desert 

plants. Overall, our results support the hypothesis that in the desert habitat, plants have 

evolved floral traits as an adaptation to P. xylostella.  
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 תרובד .תיצראהו תימלועה המרב הלודג תילכלכ תובישח לעב לודיג אוה )Persea americana( ודקובא

 הקיפסמ אל שבדה תרובד םיבר םירקמב ,םלוא .הז לודיג לש יזכרמה קיבאמכ תשמשמ תיברעמה שבדה

 לשב רקיעב ,ותונרציב יזכרמ ליבגמ םרוג הווהמ הקבאהו ,ודקובאה לש תונרציה לאיצנטופ שומימל

 תורבחו םתביבסבו ודקובא יעטמב לודיגה יתב ונייפוא וז הדובעב .םיקיבאמל הכומנ תויביטקרטא

 םיעטמ השימחב עצוב רקחמה .ודקובא תקבאהל םתמורת לאיצנטופ תניחבב ןושאר בלשכ ,םהב םיקרחה

 ,םיקרח ומגדנ עטמ לכב .ודקובאה תחירפ תפוקת ךרואל ,הדוהי תלפשו יזכרמה ףוחה רושימ רוזאב

 לושב ,עטמב לבוגה הצחמל יעבטה חטשה - םיכומס לודיג יתב השולשב ריוא גזמ יאנתו םיחרופ םיחמצ

 .ודקובאה יחרפב םיקרח ירוקיב תויפצת ועצוב ףסונב .)לושהמ םירטמ 50( עטמה קמועבו ,עטמה

 ,)Diptera: Syrphidae( ףחר יבובז ,רב ירובד ,שבד ירובד ןה ואצמנש תויזכרמה תוידוקפתה תוצובקה

 .םיבובזה ראשו

 ודקובאה עטמב לודיגה יתב ןיב ןוניקו רוחיש יבאשמבו םילקא ורקימב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ

 ןיב םיקרחה תרבח בכרהב יתועמשמ לדבה אצמנ .עטמה קמועו לוש ןיב אל ךא ,הצחמל תיעבטה ותביבסל

 ףחרה יבובז תחפשממ רקיעב ,םינוש םיבובזמ רקיעב הבכרוה עטמב הרבחה ;ותביבסל עטמה

)Syrphidae(, ויה רבה ירובד הצחמל יעבטה חטשב .ודקובא יחרפב ורקיב אלש ,רב ירובד דואמ טעממו 

 ךרואל ותחפו וכלה םיחרפב םהירוקיב תורידתו םיעטמב ףחרה יבובז תוחכונ .תיטננימודה הצובקה

 ,םלוא .תנווגמו החיכש דואמ התייה רשא ,תחא תידוקפת הצובקל וצבוק םיבובזה ראש .החירפה תפוקת

 .ףחרה יבובז לשמ הכומנו עטמב םתוחיכשל סחיב הכומנ התיה ודקובאה יחרפב םהלש םירוקיבה תוליעפ

 התיה ודקובא יחרפב ןהלש םירוקיבה תוליעפ רשא ,שבד ירובד לש תולהונמ תורווכ ובצוה םיעטמה לכב

 .הפוסב דואמ הקזחו ,הביבסב הרחתמ החירפ לש עפש םייקשכ ,הנועה תליחתב דואמ השלח

 תוחיכשה ימגד .ףחר יבובז דוחיבו ,םיבובז םה ודקובאב םייטננימודה םיחרפה ירקבמ ,םוכיסל

 שי ,ןכל .תוביצי תויסולכוא וב םימייקמו ןכתיו ודקובאה יעטמב םיאנתל םימאתומ םה יכ םיארמ םהלש

 םהלש ההובגה םירוקיבה תורידתו םתוחיכש .ודקובאל םימילשמ הקבאה יתורש קפסל לאיצנטופ םהב

   .תוליעפ תוחפ שבדה ירובד םהב םינמזב הקבאהה יתוריש תוביציל םורתל היושע הנועה תליחתב
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In Israel, plants of arugula (Eruca sativa) exhibit clear ecotypic differentiation in floral 

attraction traits: petal color that ranges from the yellow, being dominant in the Mediterranean 

habitat, to the cream being dominant in the desert habitat. Floral diversity is greater in the 

Mediterranean habitat than the desert habitat, and honey bees (Apis mellifera) are the main 

pollinator in the Mediterranean habitat. Diamondback moths (Plutella xylostella) are more 

prevalent in the desert habitat than in the Mediterranean habitat. Whereas adult moths are 

pollinators, the larvae are specialist herbivores on E. sativa. Pollination and herbivory are 

traditionally studied in isolation from each other, in this study we consider both processes, 

with the aim of testing whether the yellow ecotype would have an advantage in the 

Mediterranean habitat. Previous research confirmed that naïve honey bees are initially more 

attracted to the yellow flower morph than to the cream one. However, in this study, we found 

that the yellow ecotype produces lower quantities of nectar, and at lower total dissolved solids 

concentrations, than the cream one. Furthermore, when bees could forage on the plants (and 

experience the associated rewards), they shifted to equal visitation between the two ecotypes. 

Intriguingly, inducing the plant’s defense system (with methyl jasmonate) reduced nectar 

volume and concentration in the cream morph while increasing it in the yellow morph. 

Overall, our results suggest trade-offs between floral advertisement, reward, and secondary 

metabolites production, mediated by herbivory and affecting pollination. To study the 

outcome of competition between the two morphs in the Mediterranean habitat, we conducted a 

two seasons semi-field experiment in which the evolutionary process was mediated by honey 

bee pollination. Our study helps better understand interactions involved in the evolution of 

diversity in Eruca sativa populations. 
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 קוריפ ןוגכ תוחל-ייולת םיכילהת ידי לע תטלשנ תויתשבי תויגולוקא תוכרעמב םיטניירטונ תקימניד

 דיעמש המ ,תויתנש םיעקשמ תומר ןיבל וז הקימניד ןיב שלח רשק םייק תוינשבוי תוביבסב .ילאיבורקימ

 יתועמשמ דיקפת קחשל םייושע םייח ילעבש ךכל תויודע תומייק .םיפסונ םימרוג לש םתובישח לע

 דקמתה הז אשונב רקחמה בור תונורחאה םינשה םישולשב ,תאז םע .תוירבדמב םיטניירטונ רוזחימב

 דיקפתה תא רקחמה דקומל ריזחהל התרטמש תיטרואת תרגסמ םיעיצמ ונחנא .םייטויב-א םימרוגב

 תורפס תריקס םיגיצמו ,תוינשבוי תוביבסב םיטניירטונ תקימיניד תוסיוב םיילגר יקורפ לש יזכרמה

 תוביבסב דואמ םיצופנ )macro-arthropods( םילודג םיילגר יקורפ .תיטרואתה תרגסמה סוסיבל הפיקמ

 ךלהמב םג םיליעפ םיראשנה תיבובקר ילכואו תוליחמ ירפוח לש םיבר םינימ תללוכ וז הצובק .תוינשבוי

 תא םיריבעמו יחמצ רשנ לש תולודג תויומכ םידבעמו םיכרוצ ולא םינימ .תוכורא שבוי תופוקת

 םיטניירטונב תורשעומ ןתויהב ,םיקרפמ רובע הביטימ הביבס תווהמה ,תוליחמל וללה םיטניירטונה

 זרזל םייושע םיילגר יקורפ ,ךכמ האצותכ .חטשה ינפ לעמש םישקה םילקאה יאנתמ תודדובמו

 תוביבסב יופצהמ רהמ קרפתמ רשנ עודמ ריבסהל יושעש ,יכנא םיטניירטונ לגעמ ללוחלו היצזילרנימ

 לש הריבנה תוליעפ .השבי הדודרה עקרקה רשאכ םיטניירטונ םיטלוק םיירבדמ םיחמצ דציכו תוינשבוי

 איבהלו תירבדמה היפרגופוט-ורקימה תא תונשל תויושע חטשה ינפ לא עקרק תאצוהו םיילגר יקורפ

 םיילגרה יקורפל .םינימה ןווגמו תונרציה תא ריבגהלו םיבאשמ תפילד עונמל ךכו ,עקרקה תלפתהל

 ונא .רבדמב תיבחרמה םיטניירטונה תוגלפתה לעו ןקנח עוביק יכילהת לע העפשהב םג הבר תובישח

 םיטניירטונ תקימניד תוסיוב חתפמ ינקחשל םיילגרה יקורפ תא םיכפוה ולא םידוקפתש םיקיסמ

 .תוינשבוי תוביבסב
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 ריצקה-תלמנל  Birulatus israelensisןדריה םילמנ-ברקע ןיבש רשקה לע ?וידחי םהינש וכליה

 .Messor ebeninus הרוחשה
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 תומאתה תשרודה ןפוד תאצוי העפות וניה ,היליפוקמרימ ,רחא םזינגרואל םילמנ ןיב יטויבמיס רשק

 ןדריה םילמנ-ברקע ,רידנה ברקעה רחא ישופיחב .םילמנה תונפקות תא דורשל תנמ-לע תודחוימ

)Birulatus israelensis Lourenço, 2002(, הרוחשה ריצקה-תלמנל תוכימסב יח הז ןימש יתאצמ 

)Messor ebeninus Santschi, 1927(. וא הדעות אל םלועמ םילמנל ברקע ןיב תיטויבמיס םיסחי תכרעמ 

 לש םייחה חרואו הצופתה תא ונרקח ,ולא ןילמוג יסחיל רשאב עדיה ירעפל הנעמ תתל ידכב .רבעב הרקחנ

  .הז דחוימ ברקע

 םילמנ-ברקע  .ריצקה תלמנ יניקב םיברקעה תורדעיה וא תוחכונ לע םינותנ ונפסא ,ףיקמ הדש רקסב

-תיב יאנתל הלבגוה ברקעה תצופת .םהילא דואמ ךומסב וא הרוחשה ריצקה-תלמנ יניקב קר אצמנ ןדריה

 לדומ ונינב ,ףסונב .הרוחשה ריצקה-תלמנ לש ,רתוי הבחרה ,התצופת ךותב םימיוסמ םילקאו לודיג

 לע רתויב םיעיפשמה הביבס ינתשמ לע ךמתסהב ברקעה תואצמיהל םיירשפאה תומוקמה תא אבנמה

 ילחז ףורטל םיטונ םיברקעהש ונאצמ ,הדבעמב הלכאה יוסינ תועצמאב .םיוסמ לודיג תיבב ותוחכונ

 הדש יוסינ תועצמאב ,ףוסבל .יליפט רשקל תורשפא לע זמרמש המ ,םירחא ףרט יגוס רשאמ רתוי םילמנ

 .ןהלש ןקהמ םיברקעל רשאמ םירז םיניקמ םיברקע יפלכ תויביסרגא רתוי וניגפה םילמנהש וניליג ,בחרנ

 ולאל רשאמ תועובש רפסמל ןקהמ וקחרוהש םיברקע יפלכ תויביסרגא תוחפ וניגפה םילמנ ,תאז םע

 ןויסינב ,ברקעה לש תוגהנתהה יכלהמ תא ראתל ונל רשפא ,הדשה יוסינ .תורופס תועשל ןקהמ וקחרוהש

 ,םילמנל םיברקע ןיב לבוכ רשק לש םיטביה ףושחל ןושארה אוה הז רקחמ .םילמנה תונפקות תא ןתמל

  .ברקעה לש תוידוחיי תויוגהנתהו תומאתה תרוש דצל
 

  



 תיגולוקא-ורגא תכרעמב םיילגר-יקורפ לש לודיג-יתב ףודעתו םינימ ןווגמ חותינל תיתשר השיג

 תעטוקמ

 

 ויז ןוריו םתור איג ,דלפקרמ ןתמ
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 םיחטש לש עוטיקו סרהמ האצותכ יגולויבה ןווגמה ןדבואלו םינימ תדחכהל יזכרמ םרוג איה תואלקח

 עבט תרימש ןיבו ןוזמ רוציי ןיב בושיי ןכלו ,תוריהמב תולדג ןוזמל השירדהו םדאה תייסולכוא .םייעבט

-ורגא תוכרעמ םירצויה ,םייאלקחה םיחטשה ךותבו ןיב םייעבט )םימתכ( םיראשמ .יטירקל ךפוה

 תקפסא ידי לע םייאלקחל םתמורת דצל ,יגולויבה ןווגמה תרימשל םיליעומ ואצמנ ,תובכרומ תויגולוקא

 תולאקסמ םיכילהתו םימרוג ידי לע עבקנ םייעבטה םימתכב הרבחה בכרהו םינימה ןווגמ .תכרעמ יתוריש

 גצייל המיאתמ ךרד .בחרמב םימתכה רוזיפ ומכ םייבחרמ םינתשמו ,םיימוקמ םינתשמ םיללוכה ,תונוש

 ,םייעבטה םימתכה םה תשרה יתמצש ךכ ,תיבחרמ תשר תרזעב איה תיגולוקא-ורגאה תכרעמה תא

 םינתשמה םה המ ונלאש יחכונה רקחמב .םהיניב םיטרפ לש רבעמ םיגציימה םירושיק ידי לע םירבוחמה

 תוישופיח ,םיאשיבכע לש םירידנהו םיצופנה םינימה ןווגמ לע םיעיפשמה םייבחרמהו םיימוקמה
 לש םירידנו םיצופנ םינימ רובע המוד תשרב םייעבטה םימתכה לש תיסחיה תובישחה םאהו ,םיאשפשפו

 םימתכ 261 תללוכה ,תימורדה הדוהי תלפשב תיגולוקא-ורגא תכרעמ לש יתשר חותינ ונעציב .ולא תוצובק

 םייעבטה םימתכב םיילגר-יקורפ ונמגד .םייבחרמהו םיימוקמה םהינייפאמו םלדוגב םילדבנה םייעבט

 תוצובקהמ םירידנו םיצופנ םינימ יכ תוארמ רקחמה תואצות .הליפנ תודוכלמ תרזעב םייאלקחה תודשבו

 ךותמ םייתשב .תונוש תויבחרמ תולאקסמו םינוש םיימוקמ םינתשממ םיעפשומ תונושה תוימונוסקטה

 רשאמ םירידנה םינימה ןווגמל רתוי םייתועמשמ ויה םייבחרמ םינתשמ תוימונוסקט תוצובק שולש

 רבעמה תלוכי ידי לע ךוותמ תויהל יושע םירידנהו םיצופנה םינימה ןיב הז לדבה .םיצופנה םינימה ןווגמל

 םימתכה לש תיסחיה תובישחה יכ ונאצמ ,ףסונב .יאלקחה סקירטמהו םייעבטה םימתכה ןיב םינימה לש

 םירידנהו םיצופנה םינימה רובעו תוימונוסקטה תוצובקה שולש רובע המוד התייה תשרה ךותב םייעבטה

 םיצופנ םינימ יכ תושיגדמ רקחמה תואצות .וז המגממ וגרח םייעבט םימתכ רפסמ ,םלוא .ןוסקט לכב

 לוהינבו ידיתע רקחמב תשרופמ תוסחייתה לבקל תוכירצ רשא םינימ לש תוידוחיי תוצובק םה םירידנו

 בחרמב םינוש םיטנמלא לש תובישח תוהזל רשפאמה ילכ איה תיתשרה השיגה .םייעבט םיחטש רומישו

 תעיבק ומכ תוילוהינ תוטלחה תלבקל ילככ שמשל הלוכיו ,הלוכ תכרעמה תוירושיקל תיסחיה םתמורתו

 .תויגולוקא-ורגא תוכרעמב םייעבט םיחטש רומישל תויופידע ירדס

  



 קרוש לחנ לש ויתסה ירוק תלמש
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 הייחמצה תא הפטע הבע שיבכע ירוק תבכש – קרוש לחנ תודג לש םבצמ ראות ךכ – "המיא טרס"

 טסוגוא ישדוח ןיב ,הנש ידמ ,זאמו ינושארה חווידה לבקתה 2016 ויתסב .םישיבכע ינוילימ לש םתוחכונב

 .תודחואמ תותשר ידכל םירוק םיווט )Tetragnatha( תינויגפ גוסהמ םישיבכע יטרפ ינוילימ ,רבמבונל

 ,םימב םיחתפתמ םהילחז רשא ,)Chironomus( םישושמי סמוע ידיב ךמתנ רידאה םישיבכעה ןיינמ

 םישושמיה ביבס תימוקמ תיגולוקא תכרעמ תרצונ ויתסה תנוע ךלהמב .ריוואל םיפפועתמו םימלגתמ

 ןיב הובג תונלבוס ףרו םיציב ינוילימ לש הלטה ,םירוקה יבג לע םיליפטו םיפרוט ,ףרט הבו תוינויגפהו

 םיכמותה םימרוגה יבגל תורעשהב ןודנו העפותה תא רוקסנ האצרהב .תשרה לע הזל הז םיבורק םיטרפ

 .תיתנש-ברה רוטינה תינכת תא ראתנ ןכ ומכ .לחנה ךרואל םימייוסמ םירתאב וז העפות םויקב
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Self-relevant stimuli may lead to perceptual biases. For example, people who are afraid of 

spiders overestimate the size of spiders compared to people who are not afraid of spiders. 

However, it is yet unclear whether people with expertise on spiders (spider experts) will show a 

similar bias in size estimation of spiders. People with high fear of spiders (n=37), low fear of 

spiders (n=20) and spider experts (n=51) were asked to rate the size of spiders, wasps and 

butterflies shown in pictures. Results show that while people with high fear of spiders rated the 

spiders’ size as larger than the size of wasps and butterflies, the spider experts estimated the size 

of spiders as larger than the size of wasps, but smaller than that of butterflies. These findings 

suggest that both self-relevancy and expertise influence size estimation.  
 


