
אני ואצה נשנה את העולם!

| עבודות גמר 5 יח' בחממה האקולוגית חוברת תקצירים תשפ"א – 2021 

החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר

מחקרים ופרוייקטים העוסקים באתגרי כדור הארץ והחקלאות
בשיתוף התעשיה והקהילה
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תוכן העניינים

ברכות

דברי פתיחה

אודות החממה

 עמידות דשא טטרא פלואידי בתנאי עקת מלח ועקת יובש 
עדי'ה חנה המבורגר

 Haematococcus pluvialis ומליחות על ייצור אסטקסנטין באצה PH השפעת שינויי 
סופיה נסדקינה

 זיהוי חוסרים ועודפים בכמות הדשן הניתנת לצמחי חסה באמצעות אלגוריתם ניתוח תמונה 
ירין גרוס

 בחינת יעילות הסינון של רשתות סינון תעשייתיות על חלקיקי מיקרו–פלסטיק בגדלים שונים 
 ממי תשטיפי המפעל 

שירה בן ברוך

 השפעת התכשיר האקולוגי WDS על הטפיל Paraphysoderma sedebokerensis הפוגע 
 Haematococcus pluvialis באצה החד תאית 

מריה מקרובסקיה

 WDS הארכת חיי המדף של פרי האבוקדו מזן 'האס' בעזרת תכשיר אקולוגי מסוג 
נועה הרול

 שימוש בגלוטן תירס כמקור חלבון עתידי 
ברוריה כץ

 בחינת קצב הגידול של הכחולית, ספירולינה, בתנאי גידול שונים, לאור ההתחממות הגלובלית 
 וניצול מי הים לטובת אתגר המזון 

הילה סבג

 גידול של עדשת מים זעירה בריכוז עולה של מלח ים ומי קולחין 
רותם שווץ

 זיהוי מוקדם של מחלת הבוטריוספריה בעצי אבוקדו צעירים ע"י כלבים 
סול הררי

 השפעת אורך הגל על הפקת הפיגמנט הכחול מאצת הספירולינה 
ענבר שחר

 טיפול חדשני במחלת הבוטריוספריה בשתילי אבוקדו צעירים מזן האס 
ולאדיסלב מראחובסקי

 השפעת תדרי סינוס על צימוח חיטה )ולהפך?( 
עמית רייפן

 NFT יכולת קשירת החנקן בשורשי חיטה, כתחליף לדשן, בעזרת תכשיר אקולוגי מסוג 
 בשילוב חיידקי ריזוביום 

נעמי דהאן

תמונות מפעילות החממה

תודות                                                                       
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ברכות

קוראים יקרים,
צוות  ובתמיכה של  החממה בעין שמר מהווה את אחד ממשאבי החדשנות של מנשה. תהליכי הלמידה המלווים בחקר 

החממה המקצועי והמסור ניכרים בחוברת זו.
אנו במחלקת החינוך מלווים מקרוב את הצוות החינוכי וגאים בעשייה ובתוצרים.

החוברת הינה אחד מהתוצרים המתארים את עבודות החקר עליהם עמלתם רבות.
לתוצרים  והגעתם  המשמעותית  העשייה  את  להמשיך  הצלחתם  פשוט  לא  אתגר  בהחלט  שהייתה  הקורונה  בשנת  גם 

הראויים להערכה רבה. 
אני מאחלת לכולכם הצלחה בדרככם. 

לנועם, אביטל וצוות המורים, החוקרים והמלווים תודה רבה על העשייה באמונה בדרך, 
ולכם תלמידים יקרים בטוחני שתמשיכו בדרך החיפוש וההתפתחות לעתיד כולנו. 

בהערכה רבה, 
שרה טויל – מנהלת מחלקת החינוך, המועצה האזורית מנשה

תלמידים ותלמידות יקרים, 
החקלאות בישראל לא נחה ולא יצאה לחל"ת בזמן הקורונה. צוות החווה המשיך לטפח אותה, כמו שקרה בכל 53 החוות 
לחינוך חקלאי שפזורות ברחבי הארץ העמל והמסירות של צוותי החוות מאפשר לכם ולעשרות אלפי תלמידים בישראל 

להמשיך לחקור ולהנות מלמידה איכותית, גם אחרי שנה מורכבת. 
גאה בכם על ביצוע חקר משובח בחווה לחינוך חקלאי – אתם העתיד של המחקר והעשייה החקלאית!

 מודה לשותפים הרבים בעשייה:
החינוך  לגבי  התפיסה  מהפיכת  את  בנחישות  מובילה  אשר   – נולמן  אילנה  הגב'  התיישבותי,  לחינוך  המינהל  למנהלת 
החקלאי– כתחום מתקדם, מרתק ורווי חידושים. יחד עם שרית דור, מפקחת המחוז וד"ר שדאד אבו פול, המפקח הכולל 
התקופה.  קשיי  אף  על   – תקן  ושעות  בתקציבים  סיוע  לצד  ביותר,  משמעותיים  חשיפה  אירועי  השנה  בוצעו  החווה,  של 
למנהלת אגף מדעים, ד"ר גילמור קשת מאור– אשר חשפה את כלל האגף לעשייה המיוחדת בחוות ואף ביקרה והתפעלה 

מהעשייה שלכם.
לראש המועצה – מר אילן שדה | מנהלת מחלקת החינוך– הגב' שרה טויל

לצוות החווה, בהובלת נועם גבע ולמגוון הקרנות והחברות שמסייעים בהגשמת חזון החווה.
בברכה, 

יואל אבני, מפמ"ר חקלאות, מפקח על החוות לחינוך חקלאי

> >
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ברכות

תלמידים יקרים,
המינהל לחינוך התיישבותי חרת על דגלו להוביל את תלמידי ישראל למצוינות בתחום החקלאות.

אתם, תלמידי החווה, בהנחית המורים ובליווי מומחים מהתעשיות החקלאיות, מיישמים תפיסה זו. אני מברך אתכם על 
עשייתכם, ומאחל לכם הצלחה רבה במחקרים ובפרויקטים!

בברכה,
 ד"ר שדאד אבו–פול, מפקח כולל, הוראת החקלאות ולימודי הסביבה

שותפים יקרים,
אתם, המומחים, החוקרים, היזמים, החברות והמפעלים המלווים אותנו,

מניעים אותנו לחדשנות, למצוינות ולחיפוש אחר "הדבר הבא". 
אתם המאפשרים ליצור מודל חינוכי חדש, רלוונטי ומחובר לעולם האמיתי.

יחד, אנחנו יוצרים את החממה לאתגרי העתיד, לחקלאות מתקדמת ולחברה אחרת.
בשם העמותה ובשם החממה,

תודה!
 עומרי מורג, יו"ר העמותה, אביטל גבע

תלמידים ותלמידות, צוות, מנחים ומומחים יקרים,
אתגרי העולם החדש מהווים הזדמנות פז לחקור ולחשוף ידע חדש ואתם התלמידים בחזית!

לכו עם הרעיונות שלכם, חקרו בתחומי דעת מגוונים, מצאו כיווני חשיבה פורצי דרך לעולמות חדשים. החווה החקלאית 
היא בית להנבטה ולגידול של רעיונות ויוזמות, היא מהווה עבורכם מקום פתוח לצמיחה והגשמה.

ברכת הצלחה והעצמה, 
רינת לוטן, מנחת צוות והנהלה

תלמידים ותלמידות, צוות, מנחים ומומחים יקרים,
תלמידות ותלמידים, שאלתם למה? ואיך? החממה האקולוגית אפשרה לכם לחקור ולבדוק בדרכים מדעיות את השאלות 

והרעיונות שלכם. צוות עין שמר והמומחיות/ים המלווים תמכו וסייעו להביא אתכם לממצאים, לתוצרים ולמסקנות. אני 
שמחה שחוויתם את התהליך ובטוחה שעשיתם זאת ביושרה ובאובייקטיביות ואף זכיתם לתחושה המעצימה של היכולת 

לקום ולעשות שינוי, לבדוק בעצמכם שאלות ולפתח רעיונות שלכם כחלק מההתמודדות עם אתגרי הסביבה.
בהצלחה, 

ד"ר גילמור קשת, מנהלת אגף המדעים במזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

תלמידים, מורים ומנחים יקרים,
היום, יותר מתמיד, אנחנו זקוקים לחקלאות מתקדמת, חדשנית וידידותית לסביבה.

היום, יותר מתמיד, החקלאות הישראלית והעולמית זקוקה לנו – 
לרעיונות, להמצאות ולמחקרים שלנו.

רק שיתוף פעולה יכול להוביל אותנו להתמודדות עם אתגרי כדור הארץ,
ואתם יחד, תחת גג החממה – מקיימים את שיתוף הפעולה!

אנו גאים בכם על הצלחתכם לאחר שנה כזאת מורכבת. 
עמדתם במשימה! יחד נצליח!

צוות החממה

> >



> >



7

דברי פתיחה 

קוראים יקרים,

אנו מתכבדים לפרסם את תקצירי המחקרים המובילים אותם ערכו תלמידי החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין 
שמר בשנות הלימודים תשפ"א, 2021.

המחקרים והפרויקטים המוצגים כאן הינם תולדה של שיתוף פעולה של החממה עם מפעלים, חברות, יזמים, חוקרים 
את  התעשיה,  את  המעניינים  אתגרים  נבחרו  ותלמידים,  מורים  תחום,  מומחי  כלל  אשר  משותף,  בתהליך  ומומחים. 

התלמידים ואת המורים, אתגרים בעלי השפעה וחשיבות עולמית. 

ולעמותת  הספר  לבתי  מהתעשיה,  לשותפים  והמועצה,  החינוך  ממשרד  לשותפים  הודות  מתקיים  זה  פעולה  שיתוף 
החממה, מעודד חדשנות בקרב כל השותפים: תלמידים, מומחים ומורים ויוצר הפריה הדדית של רעיונות.

השנה, מאמץ הצוותים המשותפים ראוי להערכה אף יותר מתמיד, שכן למרות הקורונה – הפרויקטים והמחקרים הגיעו 
לקו הגמר ובצורה מצוינת.

במקומות  ינבט  החממה  מודל  וכי  יבחרו,  באשר  ולהנהיג  להוביל  יגדלו  הצעירים,  החוקרים  הנוער,  בני  כי  מקווים  אנו 
נוספים בישראל.

את  ולהצמיח  אלינו  לחבור  אתכם  ומזמינים  מהנה,  קריאה  לכם  מאחלים  אנו  החממה,  צוות  ובשם  בשמי 
הרעיונות הבאים. 

נועם גבע

מנהל החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר

> >
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החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר, המועצה האזורית מנשה, בפיקוח המינהל לחינוך התישבותי, הינה 
מרכז חינוכי חדשני, מודל ייחודי, בו בני נוער מכל קשת החברה הישראלית נפגשים, לומדים וחוקרים יחד את אתגרי 
עוסקים  הישראלית  החברה  קשת  מכל  תלמידים  וחוקרים.  תעשיות  מומחים,  עם  פעולה  ושיתוף  בחיבור  הארץ,  כדור 
מזון,  גידול  במים,  טיפול  האקלים,  שינויי  וביניהם  וטכנולוגיה,  מדע  סביבה,  חקלאות,  המשלבים  חדשניים  באתגרים 
חקלאות עירונית, ביו–מימיקרי, הדפסה בתלת מימד ועוד. מומחים מתעשיות, חוקרים מהאקדמיה ומתנדבים מהקהילה 

משולבים בפרויקטים של התלמידים, ומסייעים להם להתקדם ולהצליח.

החממה מפתחת ומיישמת מודל העוסק בארבעה אתגרים מרכזיים: האתגר החינוכי – חשיבה מחדש על חינוך, פיתוח 
ויישום דרכי למידה ועיצוב סביבות הלמידה של המאה ה – 21. האתגר החברתי – יחד, בני נוער מקהלים שונים בחברה 
הישראלית, סביב אתגרים משותפים. האתגר הקהילתי – יצירת שיתופי פעולה בקהילה, בתי ספר, מפעלים, מומחים. 

האתגר הסביבתי – עיסוק באתגרי כדור הארץ, סביבה, מים, אקלים, מזון.

לימודים פורמאליות בשיתוף בתי  ד'–יב, במסגרת תכניות  וחוקרים שמונה מאות תלמידים בכיתות  לומדים  בחממה 
הבלתי  במסגרת  הצהרים  ואחרי  הספר 
הכותרת  גולת  החממה.  במרחב  פורמאלית 
של העשייה החינוכית בחממה הנה עבודות 
הגמר, בהן לוקחים חלק בכל שנה תלמידים 

בכיתה יא'–יב'. 

גבע  אביטל  האמן  ידי  על  נוסדה  החממה   
התרבות  משרד  פרס  זוכה   1977 בשנת 
בתערוכת  ישראל  את  ויצגה  חיים,  למפעל 
בשנת  בונציה  לאומית  הבין  הביאנלה 
לאורך  בעולם.  נוספות  ובתערוכות   1993
אלפי  החממה  הצמיחה  פעילותה,  שנות 
בוגרים סקרנים, מהם אשר הקימו ומובילים 
ההייטק,  בתחומי  הפועלות  חברות  כיום 
הפועלים  חוקרים  והחקלאות,  הטכנולוגיה 
במוסדות מחקר מובילים, אנשי חינוך ואנשי 

חברה.

בקרו אותנו:
חפשו "החממה האקולוגית בעין שמר" בגוגל 

ובפייסבוק

אודות החממה 

> >

  < לאתר החממה
  < לפייסבוק של החממה

https://www.greenhouse.org.il/
https://www.facebook.com/Hamamaeco
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עדי'ה חנה המבורגר, אולפנת כפר פינס
בהנחיית: תמר ביאר בשיתוף עם עמית אבידוב מחברת גרייסברידינג

עמידות דשא טטרא פלואידי בתנאי עקת מלח ועקת יובש

אחד מהיעדים המרכזיים של פיתוח בר-קיימא 

הינו הפחתת רמות הפחמן הדו-חמצני   )SDG(

באטמוספירה. לגידול הדשא, שהינו נפוץ מאוד 

עם  בהתמודדות  לתרום  פוטנציאל  בעולם, 

אתגר זה, אך לדשא קושי להתמודד עם תנאי 

שעבר  דשא  הינו  פלואידי  טטרא  דשא  עקה. 

תנאי  עם  להתמודדות  לצורך  גנטית  הכפלה 

האם  לחקור  נועדה  שלי  המחקר  עבודת  עקה. 

לעמוד  מסוגל  אכן  פלואידי  הטטרא  הדשא 

בתנאי קיצון של יובש ומליחות, ובכך יהיה ניתן 

להגדיל את תפוצתו.

לדשא  שקים  שמונה  קוב.  של  בנפח  שקים  עשר  בשישה  נשתל  הדשא  שמר.  בעין  בחממה  ביצעתי  הניסוי  את 

נבחנו  גנטית.  הכפלה  שעבר  פלואידי,  הטטרא  לדשא  שקים  ושמונה  גנטית,  הכפלה  עבר  שלא  דשא  הדיפלואידי- 

שלושה מדדים: משקל הביומסה שהדשא מפיק, מדידת כלורופיל בעלה ומדידת מסת השורשים בסיום העבודה.

ממצאי המחקר מראים שהביומסה של הדשא הטטרא פלואידי גדלה בצורה משמעותית לעומת הביומסה של הדשא 

של  הייבוש  תקופת  שבתחילת  מראים,  נוספים  ממצאים  משמעותי.  שינוי  היה  לא  הכלורופיל  במדד  הדיפלואידי. 

הדשא  כאשר  גדילתו.   את  עצר  הדיפלואידי  הדשא  כאשר  עלים  להצמיח  המשיך  פלואידי  הטטרא  הדשא  הדשא, 

הטטרא פלואידי הפסיק גם הוא להצמיח עלים חדשים, עליו נשארו ירוקים ורעננים. ממצא משמעותי ביותר, שעלה 

בסיום הניסוי, כאשר פתחתי את השקים ומדדתי את מסת השורשים, הראה שהשורשים של הדשא הטטרא פלואידי 

שקלו ב 80%-70% יותר ממסת השורשים של הדשא הדיפלואידי.

מסקנות החקר מלמדות שבתנאי עקה, הדשא הטטרא פלואידי מנתב אנרגיה לפיתוח השורשים כך שיתאימו לגדילה 

יכול לעזור להפחתת ההתחממות הגלובלית ע"י שניתן יהיה לשתול דשא טטרא פלואידי  בתנאי העקה. ממצא זה 

מוכפל גנטית באזורים שכיום הינם ריקים מצמחיה, בהם שוררים תנאי עקה.
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https://drive.google.com/file/d/12ygVNCHFk45M0wE-77CM8KMmaeGlwqOM/view?usp=sharing


11
  < לעיון בעבודה לחצו כאן

אקולוגיות,  במערכות  המזון  לשרשרת  הבסיס  הן  אצות 

שלו.  הגידול  וצורות  המחיה  בתנאי  מגוון,  אורגניזם  זהו 

לאצות פוטנציאל כלכלי אדיר ותעשיית האצות העולמית 

מגלגלת בשנה מיליארדי דולרים, לתזונה, תוספי  תזונה, 

תאית  החד  האצה  היא  אלה,  מאצות  אחת  וכו'.  דלק 

מיוחד. בתנאי  מחיה  לה מנגנון  המטוקוקוס פלוביאליס 

התנאים  כאשר  שוטונים,  בעזרת  ונעה  ירוקה  היא  נוחים 

לה  שעוזר  מיוחד  פיגמנט  לייצר  מתחילה  היא  משתנים, 

להתמודד עם התנאים המשתנים. עליית ריכוז הפיגמנט 

יכולת  את  מאבדת  היא  לאדומה,  אותה  הופך  באצה 

קשיחה  לציסטה  והופכת  להתחלק  מפסיקה  התנועה, 

לו  ויש   אסטקסנטין,  נקרא  זה  פיגמנט  מאוד.  ועמידה 

תאי  חידוש  כגון  לאדם,  ותזונתיות  רפואיות  תועלות 

עצב, נוגד חימצון מסיס שמן, מגן על המערכת הקרדיו-  

ואסקולארית, על העור, על מערכת העיכול ומונע נזקים 

בראיה )ולכן ערכו הכלכלי רב(.  

תנאים:  בשני  להתמקד  בחרתי  החברה,  עם  בהתייעצות  "פיורמג'יקס".  חברת  עם  בשיתוף  ערכתי  המחקר  את 

שינויים ברמת החומציות ושינויים ברמת המליחות, והשפעתם על יכולת האצה להתחלק ולייצר כמויות גדולות יותר 

של הפיגמנט אסטקסנטין. במחקר הנוכחי נבדקה השפעת  שינויי ה pH וריכוז מלח על מספר תאי האצות, עליה 

מסה )משקל יבש( וריכוז הפיגמנט אסטקסנטין.  

אחרים   לטיפולים  בהשוואה  ביותר  הגבוה  היה  שהתקבל  היומי  האסטקסנטין  ריכוז  כי  עולה  הניסויים  מתוצאות 

ברמת חומציות pH 9 .בטיפולי מליחות הריכוז הגבוה ביותר היה באחוז מליחות %5.3 .פרוטוקול הגידול  המיטבי 

%0. כאשר התרבית  ומליחות   pH  5.7 יש לגדלה בתנאי  שאנו מציעים הוא: בשלב "הירוק", בו האצה מתחלקת, 

יצור  ומאפשרים  עקה  היוצרים  ,תנאים   %5.3 ומליחות   pH  9 ל  אותה  להעביר  יש  מספקת,  תאים  לכמות  מגיעה 

מקסימלי של אסטקסנטין. בשל הקורונה, לא התאפשר לערוך חזרות נוספות ותוצאות המחקר המוצגות מתבססות 

על הניסוי הראשוני בלבד, ויש לחזור ולאשר אותן בניסויי המשך הכוללים חזרות  וסטטיסטיקה.  

לממצאים ראשוניים אלו חשיבות כלכלית וסביבתית כיוון שפרוטוקול גידול זה יאפשר להעלות באופן משמעותי את 

כמות האצות ולהעלות את ריכוז הפיגמנט באצה, ולחסוך עלויות רבות ושימוש  במים מתוקים.

 השפעת שינויי pH ומליחות על ייצור אסטקסנטין 
  Haematococcus pluvialis באצה

סופיה נסדקינה, מבואות עירון
 בהנחיית: נעמה גולן, בייעוץ ד"ר אורן איילון מחברת אלגהלת' 

וד"ר דן מילר מחברת "פיורמג'יקס"

העבודה 
 זכתה 

 במקום הראשון 
בתחרות 

 "גליליום" 
לשנת 2021
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לקבל  לחקלאי  מאפשרת  מדייקת  חקלאות 

תוצאות  ולהשיג  מידע  מבוססות  החלטות 

פרויקט  במסגרת  לאופטימום.  יותר   הקרובות 

ניתוח  על  המבוסס  אלגוריתם  פיתחתי  זה, 

תמונה, שמזהה חוסרים/עודפים בכמות הדשן 

אמת  בזמן  חיווי  ומציג  הצמח,  מקבל  אותה 

לצמח  לספק  יהיה  ניתן  זה  באופן  לחקלאי. 

לסייע  ואף  דשן,  של  האופטימלית  הכמות  את 

העודפות  הדשן   כמויות  את  להפחית  במאמץ 

בשנים  בסביבה.  ופוגעות  לקרקע  הניגרות 

ניתוח  בתחום  מהפכה  מתרחשת  האחרונות 

התמונה ובתחום ניתוח הנתונים במדעי המחשב. 

חקלאים היום יכולים להשתמש בתוכנות לניתוח 

מידע כדי לייעל את תהליך הגידול ולגדל כמות מירבית של מזון, בעבור מחיר מועט. פריצות דרך טכנולוגיות אלה 

עוזרות לחקלאים להאכיל את האוכלוסייה הגדלה. 

מטרת הפרויקט הינה לפתח תוכנה אשר מקבלת כקלט תמונות לאורך זמן של שתילי חסה, מנתחת את קצב  הגדילה 

ושינוי הצבע של השתילים, ומציגה כפלט את אופן הדישון האופטימלי עבור אותם שתילים.  במסגרת המחקר, הקמנו 

מערכת הידרופונית בעלת חמישה טיפולים שונים. ביצענו ניסוי כיול ראשוני. לאחר  מכן, הצבנו מצלמה מעל המערכת. 

המצלמה חוברה למחשב מדגם PI RASPBERRY .כתבנו תוכנה  המשווה את הנתונים המתקבלים מהמצלמה, לגבי 

ומציגה כפלט את מצב הדשן המצוי מול הרצוי  ייחוס,  )כלורופיל, היקף הצמח(, לנתונים של  עקומת  מדדי צימוח 

)עודף / חסר / בטווח האופטימום(. בדקנו את  אמינות התוכנה הזו באמצעות סבב גידול חדש באותה המערכת. 

התוכנה אותה פיתחנו הצליחה לזהות את רמת הדשן שמקבל כל צמח ולספק חיווי על עודף /חוסר בדשן בעבור %80 

מהשתילים. בנוסף, התוכנה מסוגלת לבצע מספר פעולות חשובות: לזהות עודף / חוסר בדשן בשתילי חסה במערכת; 

לספק חיווי על  עודף / חוסר בדשן; ככל שמזינים את התוכנה ביותר תצפיות, כך רמת הדיוק שלה משתפרת; התוכנה 

לא הצליחה לזהות עודף/חוסר בדשן בשתילים אחרים )קיים צורך לעדכן אותה כך שתוכל לבצע זאת(.

ניתן להשתמש בתוכנה על מנת לשפר ממשקי דישון בגידול הידרופוני של חסה. כמו-כן, בפיתוח המשכי, ניתן יהיה 

להשתמש בתוכנה גם לצילום מרחפן. התוכנה יכולה לשמש גם חובבנים בגידול ביתי.  

%100 מהמקרים. יש לנסות  ולצלם בלילה עם  במחקרי המשך, מומלץ לשפר את התוכנה כך שתתן חיווי מדויק ב 

תאורה קבועה, וכך לנטרל השפעות של עוצמת האור המשתנה מיום ליום. יש לבדוק את התוכנה במצבי קיצון )עונות 

החורף והאביב(, ונסות לשלב את התוכנה עם מערכות דישון  אוטומטיות, בהתאם לצורך.

ירין גרוס, חקלאי פרדס חנה
בהנחיית: נועם גבע ורענן כץ

זיהוי חוסרים ועודפים בכמות הדשן הניתנת לצמחי חסה באמצעות 
אלגוריתם ניתוח תמונה
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אקולוגית  בעיה  מהווה  מים  במקווי  פלסטיק  זיהום 

למערכות  חיים,  לבעלי  עצום  נזק  ויוצר  עולמית 

אקולוגיות ולאדם. בסקר שנערך בשנת 2010 נמצא 

 7.12-8.4 בין  נעה  באוקיינוסים  הפלסטיק  שכמות 

מענה  בהיעדר  להחריף  צפויה  זו  ובעיה  טון,  מיליון 

בהתמודדות  לסייע  הנה  המחקר  מטרת  ופתרון. 

של  בחינה  באמצעות  המיקרו-פלסטיק,  בעיית  עם 

לסינון חלקיקי מיקרו-פלסטיק מהמים. את  רשתות 

ניסוי  לביצוע  המתאים  מודל  על  ביצעתי  המחקר 

"אמניר  מפעל  עם  פעולה  שיתוף  יצרתי  מבוקר: 

בשנה  פלסטיק  טון  כ-8000  הממחזר  פלסטיק", 

מצטברים  בה  סגורה,  מים  במערכת  ומשתמש 

בתהליכי  הפרעה  היוצרים  פלסטיק  מיקרו  חלקיקי 

היצור. לטובת הניסויים, המפעל סיפק לי רשתות סינון ומים מתהליך הייצור. 

שאלות המחקר שנבדקו: 

1.  באיזו מידה משפיע סוג הרשת על אחוז ההרחקה של מיקרופלסטיק מתשטיפי מפעל "אמניר פלסטיק"? 

2. כיצד מתפלג גודל חלקיקי המיקרו פלסטיק בתסנין של כל אחת מהרשתות בניסוי? 

במחקר שנמשך מעל לשנה, ביצעתי מספר ניסויים, בהם בחנתי את יעילות הסינון ואת התפלגות החלקיקים בתסנין 

בתנאים שונים. המדדים נבחנו באמצעות בינקולר מסוג- Dino Lite, צילום דוגמאות המים בהגדלה ומדידת גודל 

 .J-Image החלקיק, וע"י שימוש באפליקציית

הממצאים מראים כי יעילות אחוז הרחקת החלקיקים המחושבת של הרשת beltpress - רשת לבנה, גבוהה מיעילות 

יעילות הסינון של  כי בנושא התפלגות החלקיקים  אחוז הרחקת החלקיקים של הרשת הכחולה. הממצאים מראים 

הרשת הכחולה גבוהה מהיעילות של רשת beltpress - רשת לבנה. 

על בסיס תוצאות עבודה זו ניתן לפתח מתקן דיגום שיאפשר דיגום on-line במקווי מים טבעיים ובמפעלים תעשייתיים. 

אני ממליצה לבצע מחקרי המשך לבחינת השפעת מהירות הזרימה של המים על קצב הסינון ועל התפלגות החלקיקים.

שירה בן ברוך, אולפנת כפר פינס
בהנחיית: תמר ביאר ונתן שטאל

בחינת יעילות הסינון של רשתות סינון תעשייתיות על חלקיקי מיקרו-פלסטיק 
בגדלים שונים ממי תשטיפי מפעל המיחזור אמניר פלסטיק.
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יצרן  בתור  האקולוגית.  במערכת  רבה  חשיבות  לאצות 
הימית  המזון  לשרשרת  הבסיס  את  מהוות  הן  ראשוני, 
אצות  הימיים.  האורגניזמים  לקיום  הכרחי  וקיומן 
גבוה  תוכן  עם  לגידול,  זול  מזון  מקור  פוטנציאל  הן 
אדיר,  כלכלי  פוטנציאל  לאצות  מזינים.  חומרים  של 
רב.  כסף  בשנה  מגלגלת  העולמית  האצות  ותעשיית 
קוסמטיקה,  תזונה,  תוספי  לתזונה,  משמשות  אצות 
האכלת בע"ח, דלק ועוד. אחד ממיני האצות האלה הוא 
מתוקים  במים  חיות  אלו  אצות  פלוביאליס.  המטוקוקוס 
ונחשבות לחלק ממשפחת האצות הירוקות של המשפחה 
המטוקוקוציאה. מין זה מוכר בשל פיגמנט האסטקסנטין  

המיוצר על ידו תחת תנאי עקה.
 – הקרוטנואידים  ממשפחת  פיגמנט  הינו  האסטקסנטין 
שצבעם  בצמחים,  בעיקר  המצויים  אורגניים  פיגמנטים 
חשובים  קרוטנואידים  לאדם,  לצהוב.  אדום  בין  נע 
החיסונית  המערכת  העיכול,  העור,  העיניים,  לבריאות 
חמצון  כנוגדי  משמשים  הקרוטנואידים  שונות.  וריריות 
עיקרי  מקור  הוא  פלוביאליס  המטוקוקוס  חזקים. 
לפיגמנט בהזנה לסלמון, פורל ושרימפס. לתוסף תזונה 
אדם  בני  אצל  שונות  להפרעות  הסיכון  את  להפחית  או  למנוע  יכולה  אסטקסנטין  צריכת  חיים.  ובעלי  אדם  בבני 

ובעלי חיים.
השימוש באסטקסנטין כתוסף תזונה הולך ומתרחב במהירות ותופס נתח שוק הולך ועולה במזונות, תוספי תזונה 
ותרופות. אחת החברות שמגדלות ומייצרות את הפיגמנט בארץ היא חברת פיורמג'יקס. לאצה זו יש טפיל בשם 
Paraphysoderma sedebokerensis שפוגע מאוד בייצור ואין לחברות היום פתרון שהוא ידידותי לצריכה לאדם 
על  המושתת   )Wide Defence System( WDS בשם  אקולוגי  חומר  פיתח  אבידוב,  עמית  בשם  חוקר  ולסביבה. 
צמחי מרפא, וניסויים קודמים בחממה הראו כי מסוגל לשפר את ההגנה החיסונית של צמחים עילאיים וחיידקים 

פוטוסינתטיים.
במהלך עבודה זו, חקרתי כיצד החומר האקולוגי WDS משפיע על האצה ועל הטפיל. בניסויים השתמשתי בריכוזים 
שונים של חומר החיטוי ספטול בו משתמשים בתעשיה )השתמשתי בו בתור ביקורת(. בכל הריכוזים תאי האצות 
WDS השפיע באופן חיובי על תאי האצה, או לפחות לא  מתו יחד עם הטפיל. לעומת הספטול,  החומר האקולוגי 
בשל  טפילים.  נצפו  בה  הביקורת  לעומת  שציפינו,  כפי  הטפיל  את  הרג   WDS החומר  "הירוק"  ובמצב  בה,  פגע 
הקורונה, לא הסתייע בידינו לעשות חזרות נוספות, לכן הייתי מציעה למחקר המשך לקחת ריכוזים שונים ורבים 

של החומר WDS כדי לחקור את ההשפעה המדויקת על האצה ועל הטפיל.
חשיבות המחקר בכך שהוא נותן מענה אקולוגי וידידותי לסביבה, להילחם בטפילים, ללא צורך להשתמש בגידול 
התזונה  תוספי  את  הצורך  לאדם  גם  להגיע  ויכולים  בסביבה  המצטברים  ומזהמים  רעילים  בחומרים  האצה  של 

המופקים מהפיגמנט.

מריה מקרובסקיה, מבואות עירון
בהנחיית: נעמה גולן, בייעוץ ד"ר אורן איילון מחברת אלגהלת', ד"ר דן מילר מחברת "פיורמג'יקס" ועמית 

אבידוב מחברת גרייסברידינג

 Paraphysoderma על  הטפיל WDS השפעת התכשיר האקולוגי
 Haematococcus pluvialis הפוגע באצה החד תאית  sedebokerensis
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רקע: אל מול האתגר להאכיל את אוכלוסיית 
העולם ההולכת וגדלה, מתקיים אובדן מזון 
מעריכים  מדענים  עצום.  גלובלי  בהיקף 
מיליארד   1.3 בעולם  נאבדים  שנה  בכל  כי 
ב–990  המסתכם  בשווי  מזון,  של  טונות 
הארכת  בנושא  פתרונות  דולר.  מיליארד 
חיי מדף נדרשים גם בחקלאות. הזן הנפוץ 
המובילים  ואחד  האבוקדו,  בענף  בעולם 
בישראל הינו זן "האס". היקף הייצור השנתי 
של האס בחברת "אבוקדו גרנות" עומד על 
12–20 אלף טון בשנה ומתוכו כ75% מיועד 
יצוא אבוקדו מישראל מתקיים כיום  לייצוא. 
החסם  כאשר  בעיקר,  אירופה  למדינות 
סין  כגון  מרוחקים  שווקים  לפתיחת  העיקרי 

ויפן הינו אורך חיי המדף של הפרי באחסון. 
שימוש  באמצעות  "האס",  מזן  אבוקדו  של  המדף  חיי  להארכת  לסביבה  ידידותית  שיטה  לבחון  היתה  המחקר  מטרת 

בחומר WDS )Wide Defense System שפותח על ידי החוקר עמית אבידוב.
שאלות המחקר שנבחנו: מהי השפעת התכשיר האקולוגי WDS על משקל הפרי באחסון ועל נראות הפרי באחסון לאחר 

קטיף? מדדים אלו מאפיינים את אורך חיי המדף של הפרי. 
שיטות עבודה: 

ביצעתי ניסוי שדה במטע האבוקדו של קיבוץ עין שמר, בספטמבר 2019. במחקר השתתפו 48 עצים, מתוכם 24 עצים 
אשר טופלו בחומר WDS על ידי הזרקה לגזע ולקרקע, ו-24 עצים בקבוצת ביקורת שלא טופלו כלל. נלקחו שישה פירות 
מכל עץ, לאחסון במחסני הקירור של אבוקדו גרנות ונערכו שלוש מדידות: בינואר, בפברואר ובמרץ. בכל מדידה נבחנו 
שני פרמטרים: נראות הפרי במדידה ויזואלית )סקאלה שרירותית של 1-5( ומדידת משקל בגרמים. לאחר חודש בוצעה 

מדידה נוספת שבה הורחבה הסקאלה לטווח 1-10, ובמקביל בוצע סקר בריאות עצי הניסוי במטע. 
תוצאות: 

השימוש בחומר WDS לא השפיע על משקל הפרי באחסון, אך עם זאת השפיע לטובה על נראות הפרי באחסון. בנוסף, 
בהתייחס לבריאות העצים במטע, נמצא כי למרות שהמצב הבריאותי של העצים בקבוצת הטיפול היה ירוד יותר מאשר 

בקבוצת הביקורת, נראות הפרי של קבוצת הטיפול באחסון היתה טובה יותר מאשר של קבוצת הביקורת. 
מסקנות: 

הממצאים מראים כי העצים שטופלו בחומר WDS הפיקו ערך כלכלי גבוה יותר לחקלאי, וכן כי ניתן להאריך את אורך 
חיי המדף של הפרי באחסון. בהיבט הסביבתי, ניתן להעזר בממצאי העבודה על מנת להפחית את אובדן המזון בשלב 
האחסון וההפצה, ולהפחית השפעות סביבתיות כגון זיהום קרקע ופליטות פחמן. במחקרי המשך, אני ממליצה להטמיע 
את החומר לגזע ולשורשיו בתקופת הפריחה; לבצע את המדידות לאחר תקופת זמן ארוכה יותר משלב ההטמעה ולנתח 

את בריאות העץ לפני הזרקת החומר לעץ וכן לבחון את השפעת החומר על עצים בעלי רמות בריאות שונות. 

נועה הרול, מבואות עירון
בהנחיית: נועם גבע, נעמה גולן, עמית אבידוב מחברת גריסברידינג, אודי גפני מחברת אבוקדו גרנות. בשיתוף 

אבוקדו גרנות ואבוקדו עין שמר, ייעוץ: אילה ברקן 

בהארכת חיי המדף של פרי אבוקדו מזן 'האס' בעזרת תכשיר 
WDS אקולוגי מסוג
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פסולת  מייצרת  וגדלה,  ההולכת  העולם  וכלוסיית 
אורגנית  בפסולת  לטיפול  שיטות  פיתוח  רבה.  אורגנית 
סביבתי  אתגר  הוא  לשימוש,  הניתן  למשאב  והפיכתה 

וכלכלי לאנושות.  
)דקסטרוזה(  ממתיקים  בעיקר  מייצרת  גלעם  חברת 
הממתיק,  ייצור  לתהליך  נלווה  כתוצר  תירס.  מזרעי 
גלוטן-תירס(  )קמח  תירס  חלבון  טון   1 במפעל  מקבלים 
התירס   קמח  את  להפוך  דרך  מחפש  המפעל  ביממה. 
בעל  למשאב  המפעל  של  העיקרי  לייצור  נלווה  מתוצר 

ערך כלכלי גבוה.  
ו-   Zein חלבונים:  משני  בעיקר  מורכב  התירס  חלבון 
והם  מאחר  איכותיים  אינם  אלו  חלבונים   .Glutamine
להזנה  הדרושות  החיוניות  האמינו  חומצות  את  חסרים 

מיטבית של יצורים חיים. 
גישת המחקר מבוססת על עקרון פירוק של חומר אורגני 
רימת  בטבע.  המזון  במארג  המפרקים  קבוצת  ידי  על 
חומר  יעיל  באופן  מפרקת   ,BSFL השחור,  החייל  זבוב 
חלבון   70% מכילה  הרימה  מהיר.  בקצב  וגדלה  אורגני 

איכותי ומיוצרת בצורה תעשייתית. 
ידי הרימה ואת האפשרות להשתמש ברימה  יעילות הפירוק של חלבון התירס על  מטרת הניסוי היתה לבחון את 

שגדלה על מצע חלבון תירס של גלעם כמזון איכותי להזנת  דגי נוי מסוג קוי. 
של  שונים  מאחוזים  המורכב  מצע  על  תתפתח  השחור  החייל  זבוב  רימת  כיצד  בחנה  הראשונה  המחקר  שאלת 
שיבולת שועל וקמח גלוטן-תירס. השאלה השנייה בחנה כיצד יגדלו במסתם דגי קרפיון הנוי, קוי, המוזנים מרימות 
ושיבולת  גלוטן-תירס  קמח  שילבתי  בו  הטיפול  יהיה  הרימה  של  לגידולה  ביותר  המוצלח  הטיפול  כי  שיערתי  אלו. 
שועל, מכיוון שאין בקמח התירס די רכיבים תזונתיים על מנת לספק לבדם יצור חי, אך הוא יכול להעשיר את תזונת 
היצור החי ולתרום לגידולו. שיערתי שהדגים יגדלו במסתם באופן דומה בשתי קבוצות ההזנה. שיערתי שהרימות 

יכילו הרכב דומה של חומצות אמינו בשתי קבוצות ההזנה, הטיפול והביקורת, ולכן לא יהיה שינוי במסת הדגים. 
תוצאות הניסוי הראשון היו בהתאם להשערתי ואכן הרימות שגדלו במצע המשלב קמח גלוטן-תירס ושיבולת שועל 
ניסוי הזנת הדגים, דחו את השערתי. בטיפול  הזנת הדגים ברימות  הניסוי שני,  גדלו בצורה המיטבית. תוצאות 
בהשוואה  יותר  טובה  מעט  גידול   מגמת  התקבלה  שועל  ושיבולת  גלוטן-תירס  קמח  של  מעורב  מצע  על  שגדלו 
לקבוצת הביקורת, גידול על רימות שניזונו ממצע שהכיל שיבולת שועל בלבד.  הניסוי נערך בשלוש חזרות בלבד 

וכדי לבסס את התוצאה אני ממליצה לערוך ניסוי המשך שיכלול לפחות  חמש חזרות. 
תוצאות הניסוי מראות היתכנות לשימוש של רימות זבוב החייל השחור כאמצעי לטיפול בפסולת אורגנית תעשייתית 
או לחילופין הגדלת ערכו הכלכלי במקרה של קמח גלוטן-תירס המיוצר בחברת גלעם. המלצתי  לחברת גלעם היא 

לבצע ניסויים בקנה מידה גדול יותר על מנת לאשש את
תוצאות הניסוי וכך למחזר את  קמח גלוטן-תירס של המפעל למשאב איכותי וזמין.

ברוריה כץ, אולפנת כפר פינס
בהנחיית: סיגל לוצקי, בליווי של דובי גפן מחברת גלעם, בשיתוף חברת ביו בי וחברת אמבר

שימוש בגלוטן תירס כמקור חלבון עתידי
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והמליחים  השפירים  המים  זיהום  בעקבות 
חלבון  למציאת  והדרישה  הכדור  פני  על 
לבחון  צורך  קיים  האנושות,  להזנת  חלופי 
אדם  לבני  איכותי  מזון  לייצר  האפשרות  את 
במשאב חלופי המצוי בשפע בכדור הארץ, מי 

הים.
והיא  מאחר  הספירולינה  את  לחקור  בחרתי 
טבעיים,  חמצון  לנוגדי  חשוב  מקור  מהווה 
חלבון  כמקור  ומועמדת  ויטמינים  פיגמנטים, 
גדלה  הספירולינה  לאנושות.  איכותי  חלופי 
מתוקים  במים  בעיקר  מגוונים  מים  במקווי 
ומליחים באיכויות שונות. חקרתי את מאפייני 
ותכונות של מי  גידול הספירולינה במרכיבים 
ים. עניין אותי במיוחד עליה בריכוז פחמן דו חמצני במי הים שהתוצאה שלו היא עליה בחומציות מי האוקיינוסים. 

במהלך המחקר ערכתי שלושה ניסויים הבודקים: 
כיצד משפיעה רמת המליחות של מלח ים על גידול הספירולינה. 	 
כיצד משפיע הרכב המלח על גידול הספירולינה.	 
כיצד משפיעה רמת ה-pH על גידול הספירולינה.	 

את גידול הספירולינה בחנתי בעזרת מדידת הצפיפות האופטית במכשיר הספקטרופוטומטר באורך גל 680 ננומטר, 
על ידי ספירה ישירה של יחידות הספירולינה )ספירלות( ועל ידי קביעת רמת הכלורופיל. 

תוצאות הניסוי הראו שספירולינה גדלה בצורה הטובה ביותר בריכוז מלח ים של 0 גרם מלח ים לליטר וברמת חומציות 
של pH 10. הספירולינה  גדלה בצורה הטובה ביותר בסביבת מים שהכילו מלח שולחן בהשוואה למלח ים. מקורה 
של הספירולינה בטבע הוא באגמים מתוקים בסיסיים ומעט מליחים. במעבדה בחממה גדלה תרבית של ספירולינה 
שהספירולינה  שיערתי  זוויגי  אל  הוא  במעבדה  שהריבוי  אף  על  ברז.  מי  לליטר  שולחן  מלח  גרם   20 של  במליחות 
במעבדה היא זן המיטיב לגדול במלח שולחן ברמת מליחות של 20 גרם לליטר וב pH 10. עניינה אותי במיוחד תוצאת 
גידול הספירולינה ב pH  נמוך מ 10. לאור ההתחממות הגלובלית והחמצת המים באוקיינוסים חשוב היה לי לבחון את 
הקצב הגידול של בספירולינה ב pH נמוך מ 10. התוצאות מעודדות, הספירולינה גדלה בקצב הגובה ביותר כמשוער 
  .10 ב  pH 10 אך קצב הגידול של הספירולינה ב pH 8 ו ב pH 7 היה טוב ומאפשר גידול לאורך זמן ב pH נמוך מ 
הספירולינה להערכתי עברה הסתגלות למים מליחים ורק בבדיקה גנטית של זני ספירולינה יהיה אפשרי לבחון האם 

מדובר בזן שעבר גם סלקציה לתנאי הגידול.
על  שעשיתי  הניסויים  את  ולבצע  אור  של  שונות  ברמות  גדלה  הספירולינה  כיצד  לבדוק  מעוניינת  הייתי  בעתיד 
הים  מי  החמצת  של  ניסוי  לבצע  ממליצה  אני  כן  כמו  ספירולינה.  של  שונים  זנים  עם  בחממה  שגדלה  הספירולינה 

בעזרת הוספת פחמן דו חמצני למים כדי לבדוק את קצב גידול  ספירולינה ברמת pH גבוהה כפי שמתבצע בטבע.

הילה סבג, אלוני יצחק
בהנחיית: סיגל לוצקי ותמיכת של חברת אמבר

בחינת קצב הגידול של הכחולית "ספירולינה" בתנאי גידול 
שונים,  לאור ההתחממות הגלובלית וניצול מי הים לטובת 

אתגר המזו

העבודה 
 זכתה 

 במקום הראשון 
בתחרות 
"אדם וים"

לשנת 2021
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לחקלאות  המתאימה  הקרקע  שבו  בעידן 
המחקרי  המאמץ  מופנה  ומדלדלת  הולכת 
והחקלאי  למציאת פתרונות תזונתיים איכותיים 
המבוססים על משאב המים. צמח המים הזעיר 
מים  של  גידול  בבתי  נפוץ  המים",  "עדשת 
הגבוה  בקצב   מתרבה  המים  עדשת  מתוקים. 
גבוהה  רמה  ומכילה  העילאיים,  הצמחים  מבין 
של חלבון. לאור מאפייניה, יכולה העדשה  להוות 

מקור חלבון להזנת בני אדם וחיות ממשק. 
מטרת המחקר היתה לבחון את האפשרות לגדל 
עדשת  ממין  המים,  עדשת  המים,  צמח  את 
Lemna minor כמקור חלבון,  המים  הזעירה, 

במים זמינים: מים מליחים ובמי קולחין. 

שאלות המחקר: 
- כיצד משפיע ריכוז עולה של מלח ים על גידול במספר העלים של עדשת המים הזעירה?

 - כיצד ישפיעו ריכוזים עולים של מי קולחין על הגידול במספר העלים של עדשת המים הזעירה? 
את עדשת המים הזעירה אספתי מבריכת גידול )מים מתוקים( בחממה בעין שמר. 

התוצאות הראו שעדשת המים גדלה בריכוז מלח ים שנע בין 1.5-10 גרם מלח ים לליטר. לא נמצא  הבדל משמעותי 
בממוצע מספר העלים של העדשה בריכוזי מלח ים 1.5-10 גרם מלח ים לליטר. לא  נמצא הבדל בין מספר העלים 

הממוצע של העדשה בטיפולים תמיסות המלח והביקורת )גידול על  מי ברז בלבד(.  
עליה  הזעירה.  המים  עדשת  עלי  מספר  של  ביותר  הגבוה  הגידול  ממוצע  נמצא  קולחין  מי   25% שהכילו  במים 
75% מי קולחין. הגידול  הממוצע במספר העלים של  50% וב  במספר הממוצע של העלים התקבל גם בגידול ב 
העדשה היה גבוה בטיפולים )מי קולחין( בהשוואה לגידול במי ברז.  מסקנותי מהניסוי הן שעדשת המים הזעירה 
היא אורגניזם סתגלן הניתן לגידול במים מליחים ומי קולחין עד טווח מסוים. לאור התוצאות הניסוי, שהן תוצאות 
ראשוניות, אני ממליצה להמשיך לחקור מקורות מים חליפים לגידול העדשה כדוגמת מי באר מליחים והשפעה על 

תכולת החלבון  ברקמותיה.

רותם שווץ, אולפנת כפר פינס
בהנחיית: סיגל לוצקי ותמיכת חברת אמבר והחברה הכלכלית מנשה

גידול של עדשת מים זעירה בריכוז עולה של מלח ים ומי קולחין
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לזהות  כלבים  יכולת  בבדיקת  עוסקת  זו  עבודה 
של   מוקדם  לאבחון  ככלי  הדיפלודיה  פטרית  את 
מחלת  צעירים.  אבוקדו  בעצי  הבוטריוספריה  מחלת 
הנגרמת  מחלה   היא   )Botryosphaeria( הבוטריוספריה 
אחת  הבוטריוספריה.  ממשפחת  פתוגניות  פטריות  ע"י 
פטריה  היא  המחלה  עם   המזוהות  החשובות,  הפטריות 
ממין דיפלודיה )Diplodia(. חשיבות מחקר זה היא שקצב 
להעמיד  ועלול  מאוד  מהיר  הפטרייה  של   ההתפשטות 
בסכנה מטעים רבים בישראל. פוטנציאל הנזק הינו גבוה 
מאוד  ומתבטא הן במישור האקולוגי והן במישור הכלכלי. 
רוב התמותה נגרמת משתילה של עצים נגועים.  הפטרייה 
סטרס  ובתנאי  משגשג  שהעץ  בתקופות  רדומה  נשארת 
וקשה  חיצוניים  תסמינים  אין   להתפרצות  עד  מתפרצת. 
לדעת אם השתיל נגוע או לא. הנזק למגדלים ולמשתלות, 
שתיל  החלפת  כל  כלכלי-  הוא  הנפש  לעוגמת   מעבר 
את  מעכב  המוחלפים  בשתילים  אישי  בטיפול  והצורך 
זיהוי  לזהות  מנת  על  המרבי.  היבול  את  מלתת  המטע  
שהיא   "סניפרס",  לחברת  חברנו  המחלה,  של  מוקדם 
חברה שהוקמה ע"י גל קלעי ושלי טליסמן, מאלפי כלבים 
בעלי ניסיון רב, מומחים בהכשרת כלבים  לעבודות הרחה. 
גילוי מוקדם  ע"י  הינו מתן מענה לחקלאים  ייעוד החברה 
באמצעות  השונים  החקלאות  בענפי   ומזיקים  למחלות 
שימוש בחוש הריח של הכלב. סיפקנו להם תבדידים של 
הבוטריוספריה  למחלת  הגורם  שהיא  הדיפלודיה  פטרית  
לזיהוי   ומוגלי  מאנץ'  הכלבים,  את  אילפו  והם  באבוקדו 
שהולך  מחקר  הוא  כלבים  בעזרת  מחלות  זיהוי  המחלה. 
מבדיקות  יותר   ומהירה  יותר  זולה  עלותו  תאוצה,  ותופס 
מעבדה שבהן משתמשים היום. חוש הריח של הכלב הוא 
 180 יש  ממוצע  לכלב  החי,  בעולם  ביותר  החדים  אחד 
על  שאחראי  במוח  והאזור  ריח,  שקולטים  תאים  מיליון 

אצל  מאשר   40 פי  אצלו  מפותח  הריח  זיכרון 
האדם ומאפשר לו לזכור מגוון רחב של ריחות 
ולהבחין ביניהם. ניסויים רבים נערכו  לבדיקת 
בטקסס,  שנערך  בניסוי  הכלב.  של  הריח  חוש 
%95 מהעצים  כלבים מאומנים הצליחו לגלות 
שהודבקו לאחרונה במחלה המסוימת שבדקו 
באוניברסיטת  שנערך  נוסף  בניסוי   , בניסוי 
הצליחו  שכלבים  נמצא  בקליפורניה  ברקלי  
לזהות את ההדבקה של העצים במחלות הרבה 
בניסוי.  שנבדקו  אחרות  מחקר  שיטות   לפני 
הבוטריוספריה  במחלת  העיקרית  הבעיה 
המחלה  את  לזהות  ניתן  לא  כי  היא,  באבוקדו 
יש  ולכן  המטע  את  להציל  ניתן  שעוד  בשלב 
השתילים  של   מוקדם  לזיהוי  עליונה  חשיבות 

על מנת להרחיקם ובכך להציל את המטע  
שיכול  אבחון  כלי  לגבש  המחקר:  מטרת 
לזהות את מחלת הבוטריוספריה לפני הופעת 
התפשטותה. את  למנוע  ובכך   התסמינים 

שאלות המחקר: 
הדיפלודיה . 1 פטרית  את  לזהות  כלבים  יכולת  בדיקת 

ככלי לאבחון מוקדם של מחלת הבוטריוספריה בעצי 
אבוקדו צעירים.

לזיהוי . 2 זהה  המחלה  את  הכלבים  זיהוי  האם  בדיקה 
המחלה  מבחינה מורפולוגית במעבדה.  

ע"י  האבוקדו  בשתילי  המחלה  אפיון  העבודה:  שיטות 
הכלבים   - הכלבים  ע"י  המחלה  זיהוי  חיצוניים,  מופעים 
התיישבו  הם   - כנגוע  ידם  על  שזוהה  ועץ  עצים  בין  עברו 
לידו וקבלו פרס מהמאמן. זיהוי  מבחנות מאוחלות ונקיות 
ע"י  זיהוי המחלה בשתיל  ביקורת,  לצורך  ידי הכלבים  על 
סימנים  מורפולוגיים ובסוף הניסוי לאחר שהשתילים עברו 
הצמאה, על מנת לגרום להתפרצות המחלה, אם  קיימת, 
לבדיקת  תרבית  ונזרעה  ההרכבה  באזור  הגזע  נחתך 
של  סטטיסטית  השוואה   ערכנו  לסיום  הפטרייה,  נוכחות 
וזיהוי  במעבדה  המורפולוגי  הזיהוי  הזיהוי-  שיטות  שתי 

הכלבים.  
בזיהוי  הן  הכלבים,  של  למידה  עקומת  נראתה  תוצאות: 
בשתילים.  המחלה   בזיהוי  והן  המאוחלות  המבחנות 

התוצאות היו הדירות בכ- %50 מהמקרים. 
הכלבים  האם  המחקר  שאלת  המשך:  ומחקר  מסקנות 
עדיין  הרגישות  רמת   ומה  אמין  עבודה  כלי  להוות  יכולים 
לא נענתה. בסיס למחקר המשך יכול להיות כמותי – אימון 
הכלבים לזיהוי רף מסוים  של נבגים, או תמהיל של מספר 
בסביבה  לשינויים  רגישים  היו  הכלבים  אופייניות.  פטריות 
ניסוי  לתכנן  המשך  במחקר  ניתן  האויר,  מזג   ולתנאי 
יהיו פחות   בו לכלבים  "רעשי רקע"  יותר סטרילי מבחינת 

הפרעות ויוכלו להתרכז במשימה. 

סול הררי, אלוני יצחק
 בהנחיית: נעמה גולן, בתמיכת אבוקדו גרנות, בליווי אודי גפני, בשיתוף משתלות חסקלברג, 

גל קלעי מחברת סניפרס, ייעוץ חקלאי: איילה ברקן

זיהוי מוקדם של מחלת הבוטריוספריה בעצי אבוקדו צעירים ע"י כלבים  
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רקע: בתעשיית המזון נעשה שימוש נרחב בחומרי 
בעלי  אלה  קרובות  לעיתים  וצבע,  ריח  טעם, 
חומרים  בין  שליליות.  בריאותיות  השפעות 
הכחולים  המאכל  צבעי  את  למנות  ניתן  אלו 
למחלות  היתר  בין  לגרום  העלולים  הסינתטיים, 
נשימה. חלופה טבעית לחומרים אלו ניתן למצוא 
בפיגמנט הכחול פיקוציאנין, הנמצא באופן טבעי 
לפיגמנט  ספירולינה.  כדוגמת  כחוליות  באצות 
וידועות  בכחול  מזון  לצביעת  מעבר  רב  ערך  זה 
גידול  זאת,  עם  יחד  רבות.  רפואיות  תכונות  לו 
האצות והפקת הפיגמנט הם תהליכים מורכבים 
ויקרים ומחיר הפיגמנט גבוה יחסית, דבר הפוגע 
באטרקטיביות שלו אל מול החומרים הסינטטיים. 
הגל  באורך  שינוי  האם  לבדוק  ניסיתי  בעבודתי 
הייצור  כמות  על  משפיע  התאורה(  בסוג  )שינוי 

של הפיגמנט ועל כמות החלבון בו.
מטרת המחקר: 

מציאת התנאים האופטימליים ליצור הפיגמנט פיקוציאנין מאצת הספירולינה, מתוך מטרה בטווח הארוך להוזיל את 
עלות הפיגמנט הכחול הטבעי המופק מספירולינה. מטרה נוספת היא להגביר את כמות החלבון בספירולינה, מתוך 

מטרה להגדיל את הערך התזונתי שלה. 
שאלות המחקר: 

כיצד אורכי גל שונים משפיעים על כמות ייצור של הפיגמנט פיקוציאנין ועל כמות החלבון בספירולינה? 
שיטות מחקר: 

הספירולינה  תאי  של  עכירות  מדידת  שיטות:  במספר  השתמשתי  בניסויים  בחממה.  במעבדה  עבודתי  את  ביצעתי 
במדיום גידול על ידי מדידה בספקטרופוטומטר באורך גל nm 680, עקומת גידול של תאי הספירולינה ומעקב אחרי 
ייצור הפיקוציאנין בריכוזי תאים שונים. השפעת אורך הגל על יצירת פיקוציאנין על ידי הספירולינה ויצירת פקיצואנין 
בתאי ספירולינה הגדלים באורכי גל שונים על ידי עטיפת בקבוקי הגידול בנייר צלופן בצבעים שונים. על מנת להפיק 

את הפיגמנט מתוך תאי האצה השתמשתי בשיטת הקפאה/הפשרה. 
תוצאות: 

אורך גל הנותן צבע האדום הובילה לייצור הפיגמנט הכי גבוה וכך גם לייצור החלבון הכי גבוה, לאחר מכן הספירולינה 
שגודלה בצבע הלבן, לבסוף הספירולינה שגודלה באורך הגל הירוק. 

מסקנות: 
כמות ייצור הפיגמנט והחלבון בתאי הספירולינה גדל בצורה משמעותית בגידול בתאורה אדומה. ישום מסקנה זו יכול 

להוזיל את עלות הפיגמנט ולשפר את יעילות ההפקה. 
המלצות למחקר המשך: 

בלבחון האם לשינוי בטמפרטורה בזמן תהליך גידול הספירולינה יש השפעה על כמות ייצור הפיגמנט והחלבון בתאים.

ענבר שחר, מבואות עירון
בהנחיית: ד"ר גלי שליו –מלול, ובתמיכת חברת "אמבר"

השפעת אורך הגל על הפקת הפיגמנט הכחול מאצת הספירולינה
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תסמינים  בוגרים  אבוקדו  במטעי  זוהו  האחרונות  בשנים 
לכיוון  ומתקדמת  בשוליים  המתחילה  ענפים  התייבשות  של 
מחוברים  נשארים  היבשים  והפירות  העלים  העץ.  מרכז 
נגרמת  שלד  לענפי  מגיעה  ההתייבשות  וכאשר  לענפים 
ברוב  בודדו  הצמחיות  מהרקמות  ביבול.  משמעותית  פגיעה 
 .Botryiosphaeria-המקרים פטריות המשתייכות לקבוצת ה
הבוטריוספריה  מקבוצת  פטריות  המקצועית,  הספרות  פי  על 
דיפלודיה  מסוג  פטריה  היא  זו  בעבודה  שנבחנה  )הפטריה 
צמחים  תוקפות   )Lasiodiplodia( pseudotheobromae
למעלה.  שתוארו  לאלה  הדומים  לתסמינים  וגורמות  מעוצים 
האחרונות  בשנים  המקובל  הטיפול  החקלאות  משרד  ע"פ 
למניעת בוטריוספריה בחקלאות הוא התכשיר קנון 50 המשווק 
במחלת  מטפלים  כיום  תעשיות.  לוכסמבורג  חברת  ע"י 

הבוטריוספריה בעולם ע"י הקנון.
 ,)50 )קנון  המקובל  הטיפול  את  השוונו  הנוכחית  בעבודה 
לטיפול בחומר בשם WDS wide defense system. זהו חומר 

חדשני בפיתוח חברת גרייסברידינג. החומר הינו אקולוגי, טבעי, העשוי ממיצויי צמחים.
לטיפול  בהשוואה  האס,  מזן  צעירים  אבוקדו  בשתילי  הבוטריוספריה  מחלת  עם  הצמח  התמודדות  את  בדקנו 
בעזרה  יעיל  הוא  כי  נמצא   WDS החומר  על  שנעשו  קודמים  בניסויים  "קנון".  המקובל  החומר  של  הקונבנציונאלי 
לצמחים להתמודדות עם מחלות ומצבי עקה, ולכן שיערנו כי התכשיר יפחית את הנגיעות במחלת הבוטריוספריה 

וכן את תסמיני הדלקת הנלווים.
בחנו את ההשערה על פי מספר פרמטרים. במבחן הפרמטרים הקלאסיים )קוטר גזע, צימוח, תסמיני מחלה( נראה 

.WDS שהקנון יעיל יותר בהפחתת תסמיני המחלה מהתכשיר
במהלך הניסוי הבחנו בכך שהצמחים בטיפול WDS עמדו בצורה טובה יותר בעקות מים מכוונות שיצרנו לצמחים, 
ועל כן חיפשנו פרמטר נוסף שניתן יהיה לבחון את ההבדל בין שני התכשירים. הפרמטר הנוסף היה מדידות שורשים. 
מטופלים  שהיו  העצים  של  היונקים  השורשים  ציצת  כי  מצאנו  שורשים(  ציצת  ומסת  )רוחב  השורשים  במדידות 
בתכשיר WDS, רחבה וכבדה יותר מטיפולי הביקורת והקנון. שיערנו שיתרון המסה ורוחב ציצת השורשים יכול לעזור 
לשתילים להתמודדות עם עקות יובש. כמו כן, במבחן גידול הפטריות בצלחות הפטרי מחתכים שעשינו בגזעים, לא 
התפתחה פטריית הדיפלודיה כלל בעצים שטופלו בWDS ורמת הפטריות הנלוות הייתה פחותה ב50% מהביקורת 
ידי המשתלה בגלל חשש שתסמיניהם  ורוב השתילים שהגיעו לניסוי נפסלו לשיווק על  50. מאחר  ומהתכשיר קנון 

מעידים על מחלת הבוטריוספריה ניתן להניח שהתכשיר WDS אכן הפחית את הנגיעות במחלה.
והן על  WDS הן על השורשים, המאפשרים לעץ להתמודד עם עקות,  ניתן לומר שיש השפעה של החומר  לסיכום 
פטריית הדיפלודיה, שהיא אחת הפטריות מהמשפחה המחוללת את מחלת הבוטריוספריה הגורמת לנזקים כבדים 

בחקלאות בארץ ובעולם.
ונמליץ במחקר המשך לנסות  בעצים שטופלו בחומר לא נצפתה הפטרייה כלל, אך המנגנון טרם הובהר במלואו 

ולהבין את מנגנון הפעולה של התכשיר ואת המועדים האידיאליים ליישום עם דגש על התפתחות השורשים.

ולאדיסלב מראחובסקי, מבואות עירון
בהנחיית: יעל אגוזי, נעמה גולן, בתמיכת אבוקדו גרנות, בליווי אודי גפני, בשיתוף משתלות חסקלברג, עמית אבידוב 

מחברת גריסברידינג, ייעוץ חקלאי: איילה ברקן

טיפול חדשני במחלת הבוטריוספריה בשתילי אבוקדו צעירים מזן האס
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רקע: 
חידושים מדעיים יכולים להגיע לעיתים מכיוונים מפתיעים. 
בהם  עניין  תחומי  שני  בין  השילוב  את  בחנתי  זה,  במחקר 
יינות  ליצרן  חשיפה  בעקבות  וחקלאות.  מוזיקה  עוסק:  אני 
מהגליל יונתן קורן, המשתמש בתדרי סינוס לגידול ענבים, 
 ,)Damanhur( איטליה  מצפון  חוקרים  קבוצת  ובעזרת 
תדרי  של  השפעה  לבחון  שמטרתו  ניסוי  והקמתי  תכננתי 

סינוס על גידול חיטה.
צמח החיטה נבחר על בסיס הרצון שלי לעסוק במקור מזון 
בסיסי וחיוני בעולם, ועל רקע הצורך הגובר במזון כתוצאה 
)שינויי  מזון  לגדל  והקושי  אחד,  מצד  האוכולוסין  מגידול 

האקלים( מצד שני.
מחקרים רבים מראים כי אכן יש קשר בין צמחים למוזיקה 
כמות  למרות  חיובית.  השפעה  מראים  אף  ומרביתם 
המחקרים הגדולה והידע הרחב בתחום )מחקרים על מנגנון 
בצמחים,  קול  בעזרת  תקשורת  צמחים,  של  ה'שמיעה' 
תהליכים ביולוגיים המשתמשים בגלי קול ועוד( - לא נתקלתי 
באף ניסוי אשר בדק השפעה של תדר ספציפי על גדילה של 

צמחים, לכן החלטתי לבדוק זאת בעצמי.
מטרת המחקר: 

מנת  על  קול  ותדרי  במוזיקה  להשתמש  ניתן  כיצד  לבחון 
בנוסף, לבחון האם עבור  גדילת החיטה.  ולשבח את  לזרז 

גל קול סינוס בתדר מסוים שהינו בעל  קיים  צמח החיטה, 
השפעה חיובית על אותו צמח.

שיטות עבודה: הניסוי כלל שלושה עציצים אשר בכל אחד 
הושמעו  עציצים  לשני  חיטה.  זרעי  שלושים  נזרעו  מהם 
כביקורת.  והעציץ השלישי שימש  שונות  תדרים בתדירויות 
בניסוי ערכתי שלושה בלוקים )חזרות של חודש( ובכל בלוק 
תוצאות  לפי  גם  נבחרו  אשר  שונים  סינוס"  "תדרי  בדקתי 

הבלוקים שלפניו. 
חיטה  עבור  ביותר  הטוב  הפוטנציאל  בעל  התדר  לבחירת 
קהילת  של  למחקרים  מוזיקלי  ניתוח  ערכתי   )Bb 116Hz(
דמנהור אשר חוקרים אינטליגנציה של צמחים ומצאו דרך 

שבה הצמחים יכולים ליצור מוזיקה. 
בדקתי  החיטה  על  התדרים  השפעת  את  לבדוק  מנת  על 
פעמיים בשבוע לאורך 28 ימים את גובה החיטה ואת רוחבה. 
בסוף כל בלוק מדדתי את הביומסה הרטובה והיבשה לכל 
טיפול. לאחר סיום כל הבלוקים ניתחתי את תוצאות הבלוקים 

באופן סטטיסטי על מנת לבדוק את מובהקות הממצאים.
תוצאות: 

ממצאי המחקר, הלוקחים בחשבון את הממוצעים של כל 
 Bb שלושת הבלוקים ואינטגרציה ביניהם, מראים כי התדר
116Hz(( אכן היה בעל ההשפעה החיובית ביותר על צימוח 
בהיסטוגרמה  בביומסה,  העלה,  ברוחב  )בגובה,  החיטה 
ההשפעה  מדד  הוא  נוסף  ממצא  הסטטיסטי(.  ובניתוח 
הכללית על הצימוח והביומסה )מנורמלת ביחס לביקורת( 
היוצרת עקומת פעמון המתקבלת לאורך ציר התדרים )ע"י 
התדר  של  ההשפעה  כאשר  השתמשתי(,  בהם  התדרים   4

Bb )116Hz( נמצאת בשיא העקומה.
מסקנות: 

המסקנה העיקרית העולה מהתוצאות היא כי שימוש בתדר 
Bb )116Hz( יכול להשפיע לטובה על מדדי צימוח של חיטה 
היא  חשובה  נוספת  מסקנה  וביומסה(.  עלה  רוחב  )גובה, 
אימות ההשערה כי לצמח קיים טווח תדרים המשפיע עליו 

בצורה מקסימלית.
המלצה למחקרי המשך: 

אני מציע להמשיך את כיוון מחקר זה על ידי בחינת תדרים 
לקבלת  עד  התדרים,  טווח  את  עוד  לצמצם  וכך  נוספים 
התדר הספציפי בעל ההשפעה החיובית ביותר. בנוסף אני 
מציע לבדוק את ההשפעה של תדר ספציפי ביחס לסגנונות 
בה  השיטה  את  לבחון  ראוי  כן,  כמו  מוזיקה.  של  שונים 

השתמשתי על צמחים נוספים.

עמית רייפן, מבואות עירון
בהנחיית: נוף עברי, גלית אשטמקר )מבואות עירון(, יובל גרעיני, אבנר אמיר ונועם גבע

השפעה של תדרי סינוס על צימוח חיטה
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החיטה היא אחד הגידולים העיקריים עליהם 
נשענת אוכלוסיית העולם, שטחי הגידול שלה 
מתפרסים על פני כ 2.3 מיליארד דונם בעולם 
את  להאכיל  האתגר  לשנה.  משנה  הגדלים 
אוכלוסיית העולם המתרבה במהירות, מביא 
להאצה של גידולי החקלאות, ואיתם השימוש 
בדשנים הכימיים. מפרוץ 'המהפכה הירוקה' 
התגלתה  )כאשר  ה–20  המאה  בתחילת 
היום,  ועד  כימי(  חנקני  דשן  להפיק  השיטה 
החקלאים מדשנים בדשנים כימיים. בשיטה 
ושאר  מהדשן  חלק  רק  מנצלים  הצמחים  זו 
מצב  ויוצר  התהום  מי  ומחלחל  נשתף  הדשן 
של זיהום חנקן במים, באדמה, באוקיינוסים 
מאות  של  ייצור  בנוסף,  ובאטמוספירה. 
שנה  בכל  פעיל  חנקן  של  טונות  מיליוני 
כל  שיוצרים  הכמות  מן  שניים  פי  )לפחות 
התהליכים הטבעיים על פני היבשה בשנה(, 
גובים עלות אנרגטית וסביבתית אדירה. כך, 
בדשנים  שימוש  של  העתידיות  ההשלכות 
כימיים על מנת להבטיח קליטה מקסימלית של ריכוז חנקן ע"י הצמחים הם הרסניות ואף בלתי הפיכות מבחינה 

אגרונומית, כלכלית, בריאותית, סביבתית ואקולוגיות. 
 –)Rhizobium(הריזוביום חיידקי  עם  סימביוזה  יוצרים  שהם  מכיוון  דישון  צריכים  לא  הקטניות  ממשפחת  צמחים 
חנקן  מספק  וכך  מהאטמוספירה  טבעי  חנקן  מקבע  הריזוביום  הצמח.  בשורשי  שנוצרות  קטנות  בפקעיות  הנמצא 

שזמין לצמח, ובתמורה מקבל מהצמח את הסוכרים מתהליך הפוטוסינטזה.
מטרת המחקר: 

החיטה  שורשי  לבין  קטניות(  עם  רק  כיום  סימביוזה  )היוצרים  ריזוביום  חיידקי  בין  סימביוזה  ליצירת  וניסיון  בדיקה 
)ממשפחת הדגניים( על ידי שימוש בתכשיר NFT של חברת grace breeding המיוצר ממיצוי של צמחי מרפא שונים.

שיטות העבודה: 
ותוספת   crosslinked urea מבוקר  בשחרור  מדשן  מרפא,  צמחי  חמישה  של  ממיצויים  מורכב   NFT ה–  התכשיר 
גובה  את  הניסוי  במהלך  בדקתי  החיטה  צימוח  על  משפיע   NFT החומר  אכן  אם  לבדוק  מנת  על  ריזוביום.  חיידקי 
וניקיתי את השורשים, שלחתי את החיטה למעבדת  ורוחב העלים, צילמתי במצלמתNDVI לאחר ששטפתי  החיטה 
מצלמה  בעזרת  צפיתי  ולבסוף  כולו,  ובנצר  בעלים  החנקן  תכולת  לבדיקת  שונים  בשלבים  יער  בנווה  שדה  שירות 

מגדילה על מנת לראות את פקעיות החנקן על השורשים.
הניסוי התחלק ל6 טיפולים שהתפרסו על 300 עציצים שבכל אחד 20 צמחים. מתוכם, 3 טיפולים יושמו עם תכשיר 
ו3 טיפולים היוו קבוצות ביקורת )בלי   )crosslinked urea ואחד ללא ,NFT ה– NFT )2 מתוכם בכמויות שונות של 

חנקן בכלל, דישון קונבנציונאלי, ו– crosslinked urea בלבד(. 
תוצאות: 

1( למרות שדושנו בכמות קטנה ב  NFT יש כמות חנקן גבוהה )אף יותר מטיפול  הממצאים הראו שבטיפולים עם ה 
1/14 של אוראה. בנוסף, הגובה ורוחב העלים, הביומסה הכללית ורמות החלבון – הראו כי טיפולי ה–NFT צמחו טוב 

יותר והניבו כמויות גבוהות יותר של חיטה.
מסקנות: 

המסקנה העיקרית הראתה על פי הממצאים שתכשיר ה-NFT אכן עובד וניתן ליישום בשילוב גידולי חיטה בשדה ב 
בשילוב דישון crosslinked urea של רק kg/D 1, )קילו דשן לדונם(, שהיא כמות קטנה ב 1/14 של אוראה מהדישון 

הקונבנציונאלי בו משתמשים החקלאיים. 
בנוסף, בעקבות הימצאות פקעיות על השורשים, הסקתי על הצלחת היווצרות הסימביוזה.

פוטנציאל המחקר ליצור מהפכה ירוקה מתוקנת: השיטה במחקר זה מציעה אלטרנטיבה שתעצור את המשך הפגיעה 
הסביבתית המתמשכת אליה העולם נקלע, כתוצאה מדישון בדשנים כימיים חנקתיים. שיטה זו המאפשרת קיבוע של 

חנקן אטמוספרי בחיטה, היא פורצת דרך. 

נעמי דהאן, מבואות עירון
בהנחיית: עמרי גרעיני, בתמיכה של מפעלי גרנות, בליווי והנחיה של עמית אבידוב מחברת גריסברידינג

יכולת קשירת החנקן בשורשי חיטה, כתחליף לדשן, בעזרת תכשיר 
NFT אקולוגי מסוג
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תודות

ברצוננו להודות לאנשים, הארגונים והגופים העומדים מאחורי התלמידים:

בתי הספר השותפים:
מבואות עירון, חקלאי פרדס חנה, אולפנה כפר פינס, אלסנדיאנה גבעת חביבה, אלוני יצחק.

למנחים ולמומחים המלווים: 
)גריסברידינג(, נתן שטאל, רענן כץ, ד"ר אורן איילון  גלי שליו-מלול, עמית אבידוב  ד"ר 
)אלגהלת'(, ד"ר דן מילר )"פיורמג'יקס"(, איילה ברקן, אודי גפני )אבוקדו גרנות(, שחר 
שקד )אבוקדו גרנות(, נגה אסטרכן )אמבר(, נמרוד צור )אמבר(, חן שוורץ )אבוקדו עין 
שמר(, גל קלעי )סניפרס(, דובי גפן )גלעם(, סיגל לוצקי, תמר ביאר, עמרי גרעיני, נעמה 

גולן, סג'א ותד, נועם גבע, אביטל גבע.

למורים המלווים מבתי הספר:
ד"ר גלית פלינט אשטמקר, מיכל כנרתי, רים א-שאח, ריבי מרגלית.

לגופים הציבוריים התומכים:
המינהל לחינוך התיישבותי, אגף א' מדעים במשרד החינוך, מועצה אזורית מנשה, עמותת 

החממה האקולוגית בעין שמר, קיבוץ עין שמר.

לחברות, המפעלים והיזמים התומכים בפרוייקטים והמחקרים: 
מפעלי גרנות, אבוקדו גרנות, אמבר, מכבי קרסו, החברה הכלכלית מנשה, גן שמואל מזון, 
נטפים, פלרם, פלרם אפליקציות, פלזית, דולב, פרו-פיט אגרו, גלעם, משתלות חסקלברג, 
מחזור  אמניר   ,Grace Breeding, Puremagics, ALGAHEALTH, DAMANHUR ביו-ביו, 

פלסטיק, סניפרספלסטיק, סניפרס. 

קרנות: יק"א בישראל

עריכה: נועם גבע
הפקה: אלה אולניק

צילומים: טל בדרק ונועם גבע
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