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תודות:
עשיית העבודה הייתה אחת החוויות המשמעותיות בחיי ,הן הלמידה הבאה בעקבות המחקר והן העבודה
המעשית שהמחקר דרש ממני ולא הייתי יכולה להוציא את הפרויקט לפועל ברוב הדרו אם אפילו אדם
אחד ממי שאני הולכת להזכיר בעמוד הזה לא היה.
הייתי רוצה קודם כל להודות למנחה הנחרצת והגאונה שזכיתי להדרכתה במהלך המחקר ,סיגל לוצקי.
עשית ביני לבין אינספור מכשירים היכרות ,שגם להם אני צריכה להודות כמובן על התוצאות המדויקות
שתמיד השתדלו לחשוף בפניי .תודה לזוהר ,נציג החברה  ,Terra Verde Water,שהיה איתנו בקשר תמידי
וענה על כל שאלה בשמחה! תודה למורה שלי לביולוגיה שבלעדיה המחקר היה הרבה יותר מסובך לעשייה
ואולי אפילו פחות מהנה ,מיכל כינרתי .תודה עצומה לכל צוות החממה שתמך ,התעניין ועזר לי לאורך כל
הדרך ,ממש כאילו זה מובן מאליו .ביניהם גם המנחה תמר שלא היה לה כל קשר למחקר שלי ובכל זאת
סייעה בכל עת שרק התאפשר לה ,בין אם זה היה להביא אותי לחממה ,ובין אם זה היה רק התעניינות
בהתקדמות שלו .תודה לך! באשר למקום המדהים הזה הנקרא גם על שם 'החממה עין שמר' התודה
הגדולה ביותר שלי היא לנועם שמחזיק את כל המקום העצום הזה בחיוך ואהבה ,תודה שאיפשרת לי
לחוות את החוויה הקסומה הזאת וללמוד כל כך הרבה ,ובייחוד להקים את המחקר המשמעותי הזה.
תודה על ההזדמנות ועל התמיכה האינסופית!
לתודות הפחות פורמליות אך המשמעותיות ביותר גם כן ,תודה לחברים ולמשפחה ,לסבתא שכל הזמן
שאלה ואפילו גרמה לי להבין דברים רבים על המחקר .תודה לאמא שתמכה בלי סוף ובאה לכל האירועים
והתצוגות ובין לבין עזרה לי לנסח איך להציג את המחקר שלי בפני אחרים בדרך הטובה ביותר .תודה
לליבא ,חברתי היקרה ,שליוותה אותי גם כן בתצוגת המחקר ודאגה להצחיק ולהרגיע בעת הצורך.
המחקר לא היה מה שהוא היום בלעדיכם ,תודה עצומה לכולכם!
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תקציר
מחסור במים שפירים (מי שתיה) היא בעיה עולמית .מדינת ישראל היא מדינה דלה בגשמים אשר ניצלה
עד תום את משאבי המים שלה .קיים צורך לספק לתושבים מים שפירים .אחד האמצעים העיקריים
לקבלת מים שפירים היא דרך הטכנולוגיה של התפלת מי-ים .אוסמוזה הפוכה ואידוי בדחיסת אדים הן
הטכנולוגיות העכשוויות המשמשות להתפלת מי ים.
כ 20-אחוז ממי הים שנשאבים להתפלה בשיטות אלו הופכים לפסולת .זוהי ניצולת נמוכה לתהליך היצור.
לאור נתונים אלו ,פעלה חברת הזנק ,Terra Verda Water ,לפיתוח שיטה חדשנית להתפלת מים בגישה
ביולוגית ( .(Biodesalinationבשיטה זו תיווצר בשלב הסופי של ההתפלה הביולוגית תמלחת עשירה
בחיידק רודובקטר  .Rhodobacter sphaeroidesקיים צורך לנקות את החיידק מהתמלחת כדי לאפשר
את פינוייה ושימוש חוזר בה.
מטרת העבודה הייתה לבחון שיטה ביולוגית ידידותית לסביבה שתאפשר טיפול בתוצר הקצה של ההתפלה
הביולוגית החדשנית ,תוך יצירה של ביומסה שיכולה לשמש כמזון בענף חקלאות המים.
לשם כך ,בחנתי את יעילות פינוי החיידק Rhodobacter sphaeroides, ,מהתמלחת ,על ידי הסרטן,
ארטמיה סלינה .במטרה ,שהסרטן ,ינקה את התמלחת מהחיידק ,ויהווה בסוף תהליך סינון החלקיקים,
ביומסה לגידול לרוות של דגים בתעשיית חקלאות המים.
למחקר שתי שאלות.
 כיצד ישפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חיידק הרודובקטר על ידי הארטמיה ועלשרידתה?
 כיצד תשפיע צפיפות חיידק הרודובקטר במי התמלחת ,על יעילות הסינון והשרידה של ארטמיהסלינה?
השערותי היו שהארטמיה תסנן את חיידקי הרודובקטר מהמים .בריכוז גבוה של המלח הסינון יקטן,
ושצפיפות החיידק במי התמלחת (תוצר ההתפלה) תשפיע על יעילות הסינון של הארטמיה .יעילות הסינון
של הארטמיה תהיה גבוהה יותר בצפיפויות הנמוכות של החיידק.
תוצאות הניסוי אוששו חלקית את השערותי .בניסוי הראשון לא נמצא הבדל בצפיפות האופטית (צפיפות
החיידק רודובקטר בתמלחת) בין שלושת הטיפולים ,ריכוזים עולים של מלח ים .הארטמיה ,שצפיפותה
בתחילת הניסוי היתה זהה בכל קבוצות הניסוי ,סיננה באופן שווה את החיידק שבתמיסת הגידול ללא
תלות בריכוז התמיסה ( 9% ,1%ו .)53%-ההסבר אפשרי לתוצאת הניסוי מתבסס על מנגנון
האוסמורגולציה .הארטמיה סיננה את תאי החיידק מהמים ,והאנרגיה שהתקבלה מכך נוצלה להוצאת
מלחים מתאיה בכדי לשמור על לחץ אוסמוטי תקין בהם .השרידה של הארטמיה בטיפול  9%מי ים
ובטיפול  53%מי ים ,הייתה נמוכה בהשוואה לטיפול  1%מי ים .הסבר לתוצאה הוא שהארטמיה זקוקה
לאנרגיה רבה כדי לשמור על רמת מליחות קבועה בתאיה וחלק מבין הארטמיות לא הסתגלו לרמה
הגבוהה של המליחות (תמיסה היפרטונית) .ב 53%-וב 9%-הארטמיה התפתחה פחות (נעצרה בשלב
התפתחות ראשוני) בהשוואה לטיפולי ה 1%-מלח ים והביקורת ( 1%וספירולינה) שבה נמצאו בסוף הניסוי
ארטמיה מפותחת ,כלומר ארטמיה בוגרת .הסבר אפשרי הוא שהארטמיה ניצלה את האנרגיה שקיבלה
מסינון הרודובקטר לתהליך האוסמורגולציה .לא נותרה אנרגיה להתפתחות של הארטמיה ולכן השרידה
במליחות הגבוהה נמוכה והשלב ההתפתחותי ראשוני בלבד .בניסוי השני לא נמצא הבדל בשרידה של
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הארטמיה שגדלה בתמלחת  1%מי ים בשני ריכוזים של רודובקטור .התוצאה אינה מאששת את השערתי.
יתכן שצפיפות החיידק בתמיסה שנבדקה בניסוי לא היתה מספקת .אני ממליצה לערוך ניסוי המשך
בצפיפויות גבוהות יותר של רודובקטר ,מעל  0.01צפיפות אופטית (באורך גל  110ננומטר).
לסיכום ,בעבודתי מצאתי שארטמיה סלינה יכולה לסנן את החיידק רודובקטר ,תוצר התפלה ביולוגית
חדישה ,מתמלחת ברמת מליחות  9% ,53%ו .1%-ניתן לגדל את הארטמיה סלינה ,בצפיפות של 4
ארטמיות צעירות למיליליטר ,בתמלחת הכוללת את החיידק רודובקטר .ניתן לגדלה בתמלחת בריכוז של
 53%מלח .השרידה אינה גבוהה וגם התפתחות הארטמיה נפגעת באחוז תמלחת גבוהה .אני מציעה לבצע
ניסוי המשך שיבדוק את התפתחות הארטמיה הניזונה על סינון החיידק רודובקטר ,בריכוז מלח גבוה,
 ,53%לזמן ארוך מ  59יום ( משך הניסוי הנוכחי) .אני מציעה לערוך את הניסוי במיכלים גדולים ,עם
ארטמיה בוגרת .כמו כן אני מצ יעה לבחון את רמת החלבון והשומן בארטמיה ולהזין לרוות של דגי ים עם
הארטמיה תוצר הגידול .בדרך זו ניתן יהיה לפתח פרוטוקול המאפשר ניקוי מי תמלחת מחלקיקים
(במקרה של עבודתי תוצר התפלת מים חדשנית) ובתוצר להזין לרוות בתעשיית דגי הים.
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פרק א .מבוא וסקירה ספרותית:
א .5.בעיית המחקר והרקע למחקר:
האדם משתמש במים כמעט בכל תחומי החיים :בצריכה הביתית ,בחקלאות ובתעשייה .מחסור במים
שפירים (מי שתיה) היא בעיה עולמית (תמונה  .)5מדינת ישראל היא מדינה דלה בגשמים אשר ניצלה עד
תום את משאבי המים שלה .נהרסו ערכי טבע חשובים ,מעיינות התמעטו ואקוויפרים נוצלו וחלקם
הזדהמו .קיים צורך לספק לתושבים מים שפירים .אחד האמצעים העיקריים לקבלת מים שפירים היא
דרך טכנולוגיה של התפלת מי-ים (( )3059 ,the markerרשות המים.)3059 ,

איור  .5האיור מציג את חלוקת המים על פני כדור הארץ (USGS, 2016).
ישראל מתקדמת מאוד בטכנולוגיית התפלת מים .כמחצית מאספקת המים הארצית מגיעה ממתקני
התפלה (רשות המים.)3030 ,

איור  .3יצור מים במתקני התפלה בישראל בין השנים  3001ל( 3030-רשות המים ,אגף ההתפלה.)3030 ,
בסיום תהליך ההתפלה (ראה סקירה ספרותית) מתקבלים שני תוצרים :מים מתוקים ומלח.
קיימים בעולם כ 52-אלף מתקני התפלה ,שמפיקים יחד כ 543-מיליון ליטר של תמלחת כל יום ,לעומת כ-
 81מיליון ליטר של מי שתייה נקיים .מכאן שכ 20-אחוז מהמים המלוחים שנשאבים להתפלה הופכים
בסופו של דבר לפסולת .זוהי ניצולת נמוכה לתהליך יצור.
לאור נתונים אלו ,פעלה חברת הזנק ,Terra Verda Water ,לפיתוח שיטה חדשנית להתפלת מים בשיטה
חדשנית :גישה ביולוגית  .)(Biodesalinationעל פי שיטה זו תיווצר בשלב הסופי של ההתפלה הביולוגית
6
החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר, www.greenhouse.org.il

תמלחת עשירה בחיידק רודובקטר

 .Rhodobacter sphaeroidesקיים צורך לפנות את החיידק

מהתמלחת כדי לאפשר את פינוייה ושימוש חוזר בה.
מטרת העבודה הייתה לבחון שיטה ביולוגית ידידותית לסביבה שתאפשר טיפול בתוצר הקצה של ההתפלה
הביולוגית החדשנית ,תוך יצירה של ביומסה שיכולה לשמש כמזון בענף חקלאות המים.
לשם כך ,בחנתי את יעילות פינוי החיידק Rhodobacter sphaeroides ,מהתמלחת ,על ידי הסרטן,
ארטמיה סלינה .במטרה שהסרטן ,ינקה את התמלחת מהחיידק ויהווה ,בסוף תהליך סינון החלקיקים,
ביומסה לגידול לרוות של דגים בתעשיית חקלאות המים.

א .3.סקירה ספרותית:
בתהליך התפלת מים מתבצעת הפרדה בין מים למלחים המומסים בהם ,על מנת לקבל מים ראויים
לשתייה .מקור המילה התפלה הוא במילה "תפל' ,חסר מלחים (רשות המים.)3059 ,
ישנן שיטות שונות להתפלת מי ים ,המרכזיות הינן שיטת האוסמוזה ההפוכה ,שיטת אידוי בדחיסת אדים
ושיטת אלקטרו דיאליזה (רשות המים.)3059 ,

איור  .2מתקן להתפלת מים בשיטת אוסמוזה הפוכה בחדרה (.)3053 ,the marker
תהליכי ממברנות ,אוסמוזה הפוכה ואידוי בדחיסת אדים הן הטכנולוגיות העכשוויות המשמשות להתפלת
מי ים .בישראל השיטה הנפוצה להתפלת מי ים היא שיטת אוסמוזה הפוכה .מקורם של כ 10% -ממי
השתיה השפירים של ישראל הם מהתפלה .בשיטת האוסמוזה ההפוכה מעבירים את המים המלוחים,
בלחץ גבוה מאד ,דרך ממברנות המאפשרות מעבר מים בלבד ומונעות מעבר מלחים (רשות המים.)3059 ,
לתהליך התפלת מי ים יתרונות וחסרונות.
יתרונות התפלת מי ים:
● מבחינת כמותית – מי הים נחשבים למשאב טבע מתחדש ( משאב שמתחדש עם הזמן) לכן ניתן
לשאוב מהם מים ללא חשש שמא יגמרו .עובדה זאת יכולה לסייע להרבה מדינות המתמודדות עם
מחסור במי שתיה איכותיים.
● מבחינת האיכות  -מים מותפלים עוברים תהליכי בקרה וניטור רבים ,לכן הסיכוי לזיהום קטן.
מפעלי התפלה נדרשים לעמוד בתקני איכות מים.
ההשלכות הסביבתיות של ההתפלה ,בטכנולוגיה הקיימת (אוסמוזה הפוכה ואידוי מתפרץ) באות לידי
ביטוי בים ,באוויר וביבשה (מטח.)3003 ,
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בים  -מתקני ההתפלה זקוקים לשטחים ניכרים על החוף ,ובשל תנופת הפיתוח בארץ ,השטחים הפתוחים
ובפרט רצועת החוף הופכים למשאב מצומצם יותר ויותר.
באוויר  -מתקני ההתפלה הם צרכני אנרגיה כבדים ובכדי להפיק אנרגיה מספיקה נדרש השימוש בדלקים
פוסיליים כמו פחם וגז טבעי ,חומרים הגורמים לפליטות נוספות של גזי חממה הגורמים לשינויי אקלים,
בעוד העולם מנסה כמה שיותר להפחית פליטות אלה.
ביבשה  -כיוון שמדובר בטכנולוגיה יחסית חדשה עדיין לא ברור לחלוטין מה ההשלכות של התמלחות,
תוצרי הלוואי בתהליך ההתפלה ,על הסביבה הימית כשהן מוזרמות בחזרה לים.
בנוסף ,בהיבט של איכות המים המותפלים ,התפלת המים לא רק מוציאה את התמלחת והחיידקים
מהמים אלא גם מינרלים חיוניים כגון מגנזיום (מטח. )3003 ,
מטרתו של מיזם ההתפלה הנמצא בפיתוח היא לפתח שיטה ביולוגית להתפלת מים & (Azmi, Sani, Ali,
) .Mel, 2018התוצר של שיטת ההתפלה הוא מים מותפלים הכוללים גם את המינרלים החיוניים לנו
כדוגמת מגנזיום.
החשיבות המרכזית של השיטה החדשה שבפיתוח היא ביסוסה על שיטה ביולוגית שאינה מזיקה לסביבה
(זיהום) בניגוד להתפלה העכשווית (אוסמוזה הפוכה) ,ואינה צורכת כמויות גבוהות של אנרגיה (מידע
מחוקר ד"ר זוהר פסטרנק).
תמלחת כהגדרתה היא מים ,המכילים מלח שמקורו בפעולה של מתקן לריכוך יונים ("תמלחת נקייה") או
בתהליך ייצור של מפעל .תקנות המים מגדירות תמלחת כשפכים שמקורם ברענון מחליף יונים או שפכים
המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון ,בורסקאות או טקסטיל ,הדורשים הוספת
כלורידים או נתרן ,בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה ,לכל סוג
תמלחת (משרד להגנת הסביבה.)3053 ,
לתמלחות השפעה סביבתית מרחיקת לכת משום שבשל מסיסותם של המלחים ,הזרמת תמלחות לקרקע
עלולה לפגוע בה בצורה קשה ,וחלחול של תמלחת למי תהום עלול לזהמם ולהפכם לבלתי ראויים לשתייה
(משרד להגנת הסביבה .)3053 ,התוצר העתידי של תהליך ההתפלה החדשני הוא תמלחת המכילה ריכוז

גבוה של החיידק .Rhodobacter sphaeroides
ה חיידק שנבחר לפעילות ההתפלה הביולוגית הוא רודובקטר  Rhodobacter sphaeroidesהשייך
למערכת  ,Proteobacteriaמחלקת  ,Alphaproteibacteriaסדרה  ,Rhodbacteralesמשפחה
 ,Rhodbacteraceaeסוג  ,Rhodobacterמין ( Rhodobacter sphaeroidesאיור  .)4זהו חיידק גרם שלילי,
המבצע פוטוסינתזה בתנאים אווירונים ,שוכן מים מתוקים ומי ים ,ויוצר שכבה ורדרדה בתחתית אגמים.
הם חיידקים ליטוטרופיים ,חיידק אשר מנצל תרכובות אי אורגניות (בד"כ מלחים) כתורמי אלקטרונים
בתהליך קבלת האנרגיה הדרושה לגידול ,מקבעי חנקן ,ומסנטזים ויטמין  .B12בעלי שוטן יחיד.

8
החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר, www.greenhouse.org.il

איור  .4צילום מיקרוסקופי של חיידק הרודובקטר ).(Rhodobacter sphaeroides, 2020
הספירולינה Arthrospira platensis ,שייכת לעל ממלכת החיידקים האמיתיים ,למערכת ציאנובקטריה
(כחוליות) (איור  .)1הלחם המילים ציאו ובקטריה פירושו חיידקים כחלחלים-ירקרקים.
ציאנובקטריה (כחוליות) היא מערכה של יצורים חסרי גרעין (פרוקריוטים) השייכים לעל ממלכת חיידקים
אמיתיים .קיימים חילוקי דעות בעולם המדע לגבי שיוכה הטקסונומי מאחר והיא מוגדרת כפרוקריוטית
אך לציאנובקטריה מספר מאפיינים משותפים עם קבוצת האצות .ציאנובקטריה מכילה כלורופיל  aשהוא
פיגמנט פוטוסינתט י המשותף לכל האצות וחסר בדרך כלל בחיידקים מבצעי פוטוסינתזה & (Persival
Williams, 2014).

איור  .1החיידק האמיתי ,ספירולינה ). (utex, 2020
סרטן הארטמיה סלינה ,Artemia salina ,שייך למערכת פרוקי הרגליים ,תת מערכה סרטנאים ,מחלקה
סרטנים מסננים ,סדרה זים רגליים ,משפחה ארטמיים ,סוג ארטמיה ,מין ארטמיה סלינה .הוא סוג סרטן
ירוד וזעיר .אורכה נע בין  3- 0.3סנטימטר .מיני הארטמיה נפוצים בימות ואגמים מלוחים (ולא
באוקיינוסים) ,וניתן למצוא ארטמיה גם בבריכות המלח בעתלית ובמפרץ אילת ,אולם איסופה המסחרי
מתאפשר במספר מועט של מקומות .המוכרים הם באזור סיביר ,ימת המלח הגדולה שביוטה בארצות
הברית ובסין .כמו כן ניתן למצוא אותם בלגונות הסולר ,במדבר אטקמה בדרום אמריקה.
הארטמיה (איור  )2יכולה לגדול בטווח מליחויות רחב ומתרבה גם במליחות של  .8%לארטמיה מנגנון
אוסמורגולציה מפותח .הארטמיה ניזונה על ידי סינון של חלקיקים קטנים מהמים ויכולה לסנן חלקיקים
בגודל של  5-3מיקרון .לארטמיה מספר שלבים במחזור חייה )( (FAO, 1996איור .)3
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איור  .2ארטמיה סלינה בוגרת (ויקיפדיה.)3059 ,

איור  .3מחזור החיים של ארטמיה סלינה (.)wildaboututah, 2011
אוסמוזה היא סוג של דיפוזיה (פעפוע) ,מעבר של מולקולות ממס ,בדרך כלל מים ,דרך קרום בררני או
פילטר עם כיוון מפל הריכוזים שלו (מריכוז גבוה לריכוז נמוך) .לאוסמוזה תפקיד חשוב בהולכת מים
ומומסים בתאים מצד אחד ובטיהור מים מצד שני (אוסמוזה הפוכה) .אוסמוזה מתרחשת גם בתאי
אורגניזמים .התא מוקף בקרום בררני (חדיר למחצה) .בתא של בעל חיים המצוי בתמיסה היפוטונית
(תמיסה בה ריכוז המומסים נמוך בהשוואה לריכוזם בתא) ,מולקולות המים (הממס) ינועו בהתאם למפל
הריכוזים לתוך התא ,והתא עלול להתפוצץ .בתא המצוי בתמיסה היפרטונית (תמיסה בה ריכוז המומסים
גבוה בהשוואה לריכוזם בתא) ,מולקולות המים (הממס) ינועו בהתאם למפל הריכוזים מתוך התא
לסביבתו החיצונית .התא יתכווץ ,ועלול לקרוס פנימה .בתמיסה איזוטונית (ריכוז המומסים בתמיסה זהה
לריכוז המומסים בתוך התא ,תנועת הכוללות (נטו) של מולקולות המים משני צידי קרום התא תהיה שווה
.
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איור  .9תנועת המים בהתאם למפל ריכוזים ,אוסמוזה ,בתא בעלי חיים .תמיסה היפוטונית ,תמיסה
איזוטונית ותמיסה היפרטונית (.(khanacademy, 2020
לסרטן ארטמיה סלינה מנגנון אוסמורגולציה יעיל המאפשר התפתחותו בבית גידול של מים מלוחים
( אגמים מלוחים כדוגמת אגם המלח הגדול שביוטה ארה"ב 10 :גרם לליטר 330-גרם לליטר) .הארטמיה
מפרישה באופן אקטיבי מלחים  NaClבמנגנונים אוסמורגולטורים המצויים בתאי הזימים (Croghan,
).)khanacademy, 2020( 1958

א .2.שאלות המחקר:
למחקר שתי שאלות.
שאלת המחקר הראשונה:
כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חיידק הרודובקטר על ידי הארטמיה ועל
שרידתה?
השערה:
השערתי היא שהארטמיה תסנן את חיידקי הרודובקטר מהמים .בריכוז גבוה של המלח הסינון יקטן.
נימוק להשערה:
מאחר והארטמיה ניזונה מסינון של חלקיקים קטנים מהמים והחיידק הוא יצור מיקרוסקופי אני משערת
שהארטמיה תסנן בעזרת מנגנון הסינון היעיל שלה את תאי החיידק .בריכוז מלח גבוה  53%אני משערת
שרמת הסינון תרד מאחר והארטמיה ,למרות היותה יצור החי במים מלוחים מאוד ,תהיה בטווח הגבוה
של מליחות בבית גידולה כך שהתנאים לגידולה יהיו פחות מהאופטימום ,לכן יכולות הסינון שלה תרד.
שאלה מחקר שניה:
כיצד תשפיע צפיפות חיידק הרודובקטר במי התמלחת ,על יעילות הסינון והשרידה של ארטמיה
סלינה?
השערה:
צפיפות החיידק במי התמלחת (תוצר ההתפלה) תשפיע על יעילות הסינון של הארטמיה .יעילות הסינון של
הארטמיה תהיה גבוהה יותר בצפיפויות הנמוכות של ציאנובקטריה.
נימוק להשערה:
ארטמיה היא בעל חיים הניזון מסינון חלקיקים מהמים .יעילת הסינון של הארטמיה בפרק זמן מסויים
מוגבל .לארטמיה אברי סינון והם יוכלו לסנן כמות מוגבלת של מזון "תאי חיידק" בפרק זמן מסוים.
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פרק ב .מהלך המחקר:
ב. 5.גורמי הניסוי:
ב .5.5.גורמי הניסוי הראשון :ניסוי ריכוז התמלחת
משתנה בלתי תלוי:
ריכוז המלח במים
משתנה תלוי:
שינוי בעכירות מי התמלחת ,התפתחות ושרידת הארטמיה
תיאור הגורמים הקבועים (הביוטים והאביוטים):
מים מותפלים ,סוג הארטמיה ,שלב במחזור החיים של הארטמיה ,גודל הקונוסים (מיכלי הניסוי) ,נפח
מים בקונוס ,טמפרטורת המים ,תאורה ,איוורור ,רמת חומציות ,צפיפות חיידק הרודובקטר והספירולינה
בתחילת הניסוי.
ב .3.5.גורמי הניסוי השני :ניסוי ריכוזים עולים של רודובקטר במים
משתנה בלתי תלוי:
צפיפות החיידק ,רודובקטר ,במים
משתנה תלוי:
השינוי בעכירות מי התמלחת ,שרידת הארטמיה
תיאור הגורמים הקבועים (הביוטים והאביוטים):
מים מותפלים ,סוג הארטמיה ,שלב במחזור החיים של הארטמיה ,גודל הקונוסים (מיכלי הניסוי) ,נפח
מים בקונוס ,טמפרטורת המים ,תאורה ,איוורור ,רמת חומציות ,זן ציאנובקטריה.
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ב .3.מערך הניסוי :
ב .2.1 .מערך הניסוי הראשון

איור  .8מבנה הניסוי הראשון.
קבוצות הטיפול:
● גידול ארטמיה במליחות של  .1%התמלחת מכילה את חיידק הרודובקטר תוצר ההתפלה.
● גידול ארטמיה במליחות של  .9%התמלחת מכילה את חיידק הרודובקטר תוצר ההתפלה.
● גידול ארטמיה במליחות של  .53%התמלחת מכילה את חיידק הרודובקטר תוצר ההתפלה.
קבוצת הביקורת:
● גידול ארטמיה במליחות של  ,1%בריכוז ספירולינה קבוע.

13
החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר, www.greenhouse.org.il

ב .3.3 .מערך הניסוי השני

איור  .50מבנה הניסוי השני.
פירוט קבוצות הניסוי-
פירוט קבוצת הטיפול:
● קבוצה : 5צפיפות גבוהה של החיידק רודובקטר ומספר ראשוני קבוע של ארטמיה.
● קבוצה  :3צפיפות ביניים של החיידק רודובקטר ומספר ראשוני קבוע של ארטמיה.
קבוצת הביקורת:
● קבוצה  :2קבוצת הביקורת ,צפיפות רגילה של ספירולינה ומספר ראשוני קבוע של ארטמיה.

ב .2.תיאור החומר החי
הארטמיה המשמשת אותנו בניסויים היא ארטמיה סלינה שמקורה באגם המים המלוחים שביוטה,
ארה"ב ( .GSL (Great Salt Lakeהארטמיה היא סוג סרטן ירוד וזעיר הנפוץ בנהרות ואגמים מלוחים (לא
באוקיינוסים) ,אך איסופה המסחרי מתאפשר במספר מועט של מקומות המוכרים הם באזור סיביר ,ימת
המלח הגדולה שביוטה בארצות הברית ובסין .הארטמיה שייכת למערכת פרוקי הרגליים ,בעת בקיעתה
אורכה הוא  0.31מילימטר.

איור  .55ארטמיה סלינה צעירה (.)monaconatureencyclopedia, 2020
החיידק רודו (  )Rhodbacter sphaeroidesהתקבל מחברת  Terra Verde Waterכתוצר קצה של התפלת
מים בגישה ביולוגית חדשנית.
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איור  .53תאי החיידק רודובקטר בזמן חלוקה (.)researchgate.net, 2020
ספירולינה ,Arthrospira platensis ,גדלה במעבדה בחממה האקולוגית בעין שמר.

ב .4.שיטות וחומרים
ב .5.4.שיטות:
ב 5.5.4.הכנת התמיסות:
מדדנו כמות מתאימה של מלח ים  Royal natureלפי קבוצות הטיפול והביקורת בניסוי.
בניסוי הראשון התמקדנו במלחים וכל טיפול הצריך אחוז ( )%שונה של מלחים:
● טיפול  1% :5מלח 10 ,גרם מי מלח בליטר מים.
● טיפול  9% :3מלח 90 ,גרם מי מלח בליטר מים.
● טיפול  53% :2מלח 530 ,גרם מי מלח בליטר מים.
● ביקורת 1% :מלח 10 .גרם מי מלח בליטר מים.
הוספתי מלח ים לכלי של  3ליטר מים מזוקקים וערבבתי היטב בעזרת בוחש מגנטי עד לקבלת תמיסה
הומוגנית .לאחר מכן מדדתי בעזרת מד מליחות (רפקטומטר) את רמת המליחות בתמיסה כדי לוודא
שהיא מתאימה לטיפול .לדוגמה 10 ,גרם של מלח ים דורש ליטר אחד של מים מזוקקים בשביל ליצור
תמיסה של  .1%כך הכנתי את תמיסות המלח לכל טיפול וביקורת.

איור  .52שלב הכנת התמיסות
ב 3.5.4.הבקעת ביצי הארטמיה:
הכנתי תמיסה בריכוז סופי של  40גרם לליטר מלח ים (כמפורט בסעיף ב ).5.5.4.העברתי  200מיליליטר של
התמיסה לכלי בצורת קונוס (מיכל הבקעה) .שקלתי חצי גרם ביצי ארטמיה ( )GSLוהוספתי אותן למיכל
ההבקעה שהכיל את התמיסה שהכנתי בריכוז סופי של  40גרם לליטר מלח ים .העברתי את מיכל
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ההבקעה לחממית .הוספתי איוורור .הטמפרטורה בחממית נשמרה על  39מעלות צלזיוס .תקופת ההבקעה
בתנאים אלו היא בין  59-30שעות.

איור  .54ביצי ארטמיה מבעד למיקרוסקופ(.)istockphoto, 2020.
ב .2.5.4.שיטת ספירת הארטמיה:
שיטת ספירת הארטמיה בשלבי התפתחות הראשוניים מתייחסת לספירה של הארטמיה שבקעה במיכל
ההבקעה.
ספירת הארטמיה בשלבי התפתחותה הראשונים :השלתי מ 200-מ"ל ארטמיה  5מ"ל ,בעזרת פיפטור
 500-5000מיקרוליטר) ,וספרתי את הארטמיה .הנחתי את תכולתה על צלחת פטרי ונעזרתי בנוסף
במיקרוסקופ בינוקולר כדי לספור את הארטמיה הקטנה .ביצעתי פעולה זו בשלוש חזרות וכל פעם
חישבתי את צפיפות הארטמיה למיליליטר ולאחר מכן חישבתי את הצפיפות ל 200-מיליליטר שהוא נפח
הקונוס (מיכל הגידול).
ספירת הארטמיה בבגרותה (סוף הניסוי) :ספרתי כל טיפול בשלמותו .הארטמיות היו בשלבי התפתחות
מאוחרים (ארטמיה בחלקה בוגרת) ,לכן היה אפשרי לספור אותה ,ללא אמצעי הגדלה .העברתי את
הארטמיה לכלי אחר תוך כדי הספירה .ציינתי את שלב התפתחותה של הארטמיה בכל טיפול (בוגרים
מאוד/בוגרים עם ביצים/קטנים ,קטנים).
ב .4.5.4.שיטת מדידת צפיפות החומר במים:
את צפיפות החומר במים (צפיפות הרודובקטר בטיפולים וצפיפות הספירולינה בביקורת) ,בדקתי בעזרת
מכשיר הספקטרופוטומטר .הספקטרופוטומטר מודד את כמות האור הנבלע על ידי החומר .תוצאותיו
מראות לנו את הצפיפות האופטית של החומר במים .למשל ,הצפיפות האופטית של הספירולינה נמדדת
באורך גל  290ננומטר ובשונה ממנה צפיפות בחיידק רודובקטר נמדד באורך גל  110ננומטר .כך וידאנו
שצפיפות החומר תהיה זהה לכל הטיפולים בתחילת הניסוי וכך מדדתי את יעילות סינון החומר
(רודובקטר או ספירולינה) בסיום הניסוי.
ב .1.5.4.שיטת איקלום הארטמיה לאחוזי מלח גבוהים:
תחילה ,גידלתי את הארטמיה ב 4% -מלח ים ,כדי שהתוצאות לא יהיו מושפעות מחוסר איקלום של
הארטמיה לאחוזי מלח גבוהים .לכן העלתי את אחוז המלח בתמיסה בהדרגה ,בכדי לאפשר את תהליך
ההסתגלות של הארטמיה לעליה במליחות .כל יום העלתי באחוז אחד של מלח והפסקתי את העלאת
המלח בתמיסה בהתאם למליחות שהטיפול המסוים דרש על פי מבנה הניסוי.
ב .3.4.מכשירי המדידה:
ב .5.3.4.בוחש מגנטי (איור )51
ב .3.3.4.פיפטור  500-5000מיקרוליטר (איור )52
ב.2.3.4.מכשיר ספקטופוטומטר (איור )53
ב.4.3.4.קיווטה
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ב.1.3.4.מתקן מים מזוקקים (איור )59
ב.2.3.4.מלח ים (איור )58
ב.3.3.4.מיקרוסקופ

איור  .51בוחש מגנטי

איור  .53מכשיר ספקטופוטומטר

איור  .52פיפטור  500-5000מיקרוליטר

איור  .59קולונת מים מזוקקים

איור  .58מלח ים

ב .1.מהלך הניסוי:
לפני תחילת הניסוי ,הלכתי למיחזורית להביא בקבוקים שיוכלו לשמש ככלי לארטמיה .חזרתי לחממה
וחתכתי את כל הבקבוקים לחצי כאשר ברשותי החצי העליון כך שבסופו של דבר היו לי קונוסים
המתאימים לגדל בהם את הארטמיה בצורה המיטבית ,הארטמיה נוטה להיצמד לדפנות מה שעלול לגרום
לצפיפות ומיתה או דברים אחרים העלולים להשפיע על תוצאות הניסוי ,וברגע שאין כאלה הארטמיה
שוחה במרחב.
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לאחר הקונוסים היו מוכנים הנחתי אותם בחממית .התחלתי בתהליך חישוב המלחים לניסוי הראשון.
הכנתי תמיסה בריכוז סופי של  40גרם מלח ים לליטר מים .כדי שהמלח יתמוסס במים בצורה הטובה
ביותר ,הנחתי בתוך הכלי עם המלח והמים מעין מגנט קטן בגודל הזרת ואת הכלי עם המגנט בתוכו הנחתי
על בוחש מגנטי מיוחד שכאשר הייתי מפעילה אותו על העוצמה המתאימה (בדרך כלל במקסימלית) הוא
היה גורם לסיבוב המגנט הקטן בתוכו במהירות מסחררת כך שעירבב את כל המים והמלח שבכלי מן
הקרקעית כך שלא איפשר למלח לצנוח מטה ועירבב אותו היטב במים.
לאחר תהליך זה חילקתי את המים שבמכל לטיפולים השונים ( 200מ"ל לכל טיפול) כך שאדע בדיוק מה
טיפולי הניסוי ומה הביקורת .חישבתי תמיסת מלח מרוכזת שתוסף למיכלים מידי יום בכדי להגיע לריכוזי
התמיסות הסופיים על פי מערך הניסוי הראשון .וידאתי שהטמפרטורה בחממית אכן עומדת על  39מעלות
צלזיוס המתאימה לגידול ארטמיה ושלכל טיפול יש איוורור צמוד .לאחר שספרתי את מספר הארטמיה
למיליליטר במיכל הבקעת הארטמיה ,חישבתי והוספתי ארטמיה לכל מיכל טיפול וביקורת בצפיפות
סופית של  4ארטמיה למיליליטר במיכל גידול ( 5300ארטמיות למיכל גידול).
לאחר שדאגתי לסביבה המתאימה לארטמיה (מליחות ,איוורור וטמפרטורה) הגיע הזמן לחשוב על עוד
אחד ממאפייני החיים החשובים שהוא ההזנה .דאגתי שבכל הטיפולים חוץ מ  1-חזרות הביקורת יוסף
החיידק רודובקטר בצפיפות התחלתית על פי מבנה הניסוי הראשון .בביקורת הזנתי את הארטמיה
בספירולינה שבדקתי בגידול מקדים שהיאמ תאימה להזנת ארטמיה .את הצפיפות האופטית ההתחלתית
בכל מיכל מדדתי בעזרת מכשיר הספקטרופוטומטר .רשמתי את התוצאות בטבלה מתאימה והזנתי
למחשב.

איור  .30שלב הקמת מערכת הניסוי
נהגתי להגיע פעם בשבוע לחממה ,בדקתי את מצב הטיפולים ,האיוורור והטמפרטורה .בדקתי את מצבם
של הטיפולים והביקורת.

איור  .35חלק ממערכת הניסוי
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כשהגיעה הזמן לספור את הארטמיה היו שיטות שונות שנהגתי בהן .היו פעמים שהייתי צריכה לספור את
הארטמיה בשלבי התפתחותה הראשוניים ,שלערכתי היו לפחות  500-300ארטמיה בכל מיכל טיפול ,ולכן
במקרים אלו נהגתי לקחת מיליליטר (בהתאם לכמות הארטמיה היחסית ,לפעמים  3מ"ל) ,בעזרת פיפטור,
ספרתי את כל הארטמיה בדוגמה שלקחתי בעזרת מיקרוסקופ .לאחר הספירה הכפלתי את הכמות בכמות
המיליליטרים שבמיכל הטיפול ,וכך הייתי מחשבת כמה ארטמיה יש בכל טיפול .כך ביצעתי בכל החזרות
של כל טיפול וביקורת.
במקרה והארטמיה כבר היו מפותחות ,כלומר שלב בוגר בהתפתחות הארטמיה ,בסיום הניסוי ,הייתי
סופרת אותן אחת-אחת ,בכל הטיפולים והביקורת מכל קבוצה וכותבת לי ביומן הניסוי את התוצאות.
לאחר סיום הניסוי הראשון הקמתי את הניסוי השני .דרך האיכלוס ,התנאים להחזקת הארטמיה ,ושיטת
הספירה ,היו כפי שציינתי בניסוי הראשון .הכנתי תמיסת מי ים בריכוז סופי של  1%מלח ים .הכנתי שני
טיפולים ( 2חזרות לכל אחד) בצפיפות עולה של החיידק רודובקטר (מליחות זהה בשניהם) .הטיפול
בצפיפות הנמוכה היה נמוך במחצית מהטיפול השני בצפיפות של החיידק .את ערכי הצפיפות החיידק
חישבתי בעזרת מכשיר הספקטרופוטומטר ורשמתי ביומן הניסוי .ספרתי את הארטמיה שבקעה והספתי
אותה למיכלי הניסוי .המיכלים היו בנפח של  20מילילימטר .לאחר  50ימים סיימתי את הניסוי וספרתי
את הארטמיות .חישבתי את שרידתה ורשמתי ביומן הניסוי .את תוצאות הניסוי הראשון והשני עבדתי
בעזרת תוכנת אקסל.
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ג .תוצאות
ג .5.תוצאות הניסוי הראשון :כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חיידק
הרודובקטר על ידי הארטמיה ועל שרידתה?
טבלה  .5הממוצע וסטיית התקן של צפיפות האופטית של שלושת הטיפולים (חיידק הרודובקטר)
והביקורת (ספירולינה) בסיום הניסוי ( 59ימים מתחילת הניסוי).
צפיפות
אופטית
סטיית תקן

ביקורת 5%

5%

8%

12%

0.096
0.082

0.0235
0.024

0.020
0.018

0.011
0.008

גרף  .5הצפיפות האופטית הממוצעת ( )O.Dשל התמלחת לאחר  59יום מתחילת הניסוי בשלושה טיפולים
וביקורת.
בגרף אנו רואים שצפיפות האופטית של שלושת הטיפולים נמוכה ביחס לצפיפות האופטית של הביקורת.
בין הטיפולים אפשר לראות שהצפיפות האופטית גבוהה יותר בטיפולים עם האחוז הנמוך יותר של מלח,
כלומר הטיפולים של  1%ו 9%-גבוהים בצפיפות האופטית שלהם בהשוואה לטיפול בתמיסה .53%
בשלושת קבוצות הטיפול סטיית תקן גבוהה וחופפת ולכן אין הבדל משמעותי ביניהם .אך בין הביקורת
לטיפולים יש הבדל משמעותי מאחר וסטיית התקן מאוד גבוהה אך אינה בחפיפה עם סטיות התקן
בקבוצות הטיפול.
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טבלה  .3השרידה הממוצעת של הארטמיה בסיום הניסוי.

שרידה לאחר
81
סטיית תקן

בקורת
5%

5%

8%

12%

73
52.32

82
21.47

46
15.78

50
15.29

גרף  .3השרידה הממוצעת של הארטמיה ,באחוזים ,ביום הניסוי ( 59ימים מתחילת הניסוי).
בגרף אנו רואים שהשרידה בטיפול  1%היא גבוהה בהשוואה לשני הטיפולים הנוספים וקבוצת הביקורת.
אנו גם למדים שבטיפול  9%השרידה הייתה הנמוכה ביותר .סטיות התקן בכל קבוצות הניסוי גדולות .לא
נמצא הבדל באחוז השרידה בין טיפול  1%מלח ים לטיפול הביקורת מאחר וסטיות התקן חופפות זו את
זו.

גרף  .2שלבי ההתפתחות של הארטמיה ,בסיום הניסוי ,בטיפולים השונים של ריכוזי המלחים.
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בגרף  2ניתן לראות כי בטיפולים 53% ,מלח ים ו 9% -מלח ים ,ריכוז תמלחת גבוה ,הארטמיה בסיום
הניסוי ,היתה בשלב התפתחותי מעורב שכלל ארטמיה בוגרת וקטנה .בטיפול בריכוז  1%מי ים ,לא נמצאו
ארטמיות בשלב התפתחותי ראשוני (קטנות) והארטמיות היו בשלב בינוני ובשלב בוגר .בביקורת (1%
תמלחת והזנה בספירולינה) התקבלו בסוף הניסוי ארטמיות בוגרות מאוד (עם ביצים) וארטמיות בוגרות.
על פי התוצאות בשלבי ההתפתחות אפשר לראות שבטיפולים עם האחוז הגבוה יותר של מלח היו גם
ארטמיה שלא התפתחו לעומת הטיפולים עם אחוז המלח הנמוך יותר שכמעט ולא היו ארטמיה שלא
התפתחו ונמצאו יותר בוגרים בשלבי ההתפתחות בהם.
ג .3.תוצאות הניסוי השני :כיצד תשפיע צפיפות חיידק הרודובקטר במי התמלחת (תוצר ההתפלה) על
השרידה של הארטמיה?

גרף  .4מספר הארטמיה הממוצע בסיום הניסוי ( 9ימים) בטיפולים השונים והביקורת.
מגרף  4אפשר לראות שלא נמצא הבדל במספר הארטמיות בסיום הניסוי בין קבוצות הניסוי .סטיות התקן
היו גבוהות וחפפו זה את זה.
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פרק ד .דיון וסיכום
ניסוי מספר  .5גידול הארטמיה בריכוזים עולים של מלח ,בצפיפות התחלתית זהה של החיידק רודובקטר.
בניסוי הראשון לא נמצא הבדל בצפיפות האופטית (צפיפות החיידק רודובקטר) בין שלושת הטיפולים,
ריכוזים עולים של מלח ים .הארטמיה ,שצפיפותה בתחילת הניסוי היתה זהה בכל קבוצות הניסוי ,סיננה
באופן שווה את החיידק שבתמיסת הגידול ללא הבדל בריכוז התמיסה ( 9% ,1%ו .)53%-בריכוז 53%
התקבלה צפיפות האופטית הנמוכה ביותר ,אך סטיות התקן הגבוהות והחופפות בין שלושת הטיפולים
מעידות על כך שלא היה הבדל בין הטיפולים .עובדה זה דוחה את השערתי .השערתי הייתה שהארטמיה
תיזן ותסנן את הרודובקטור מהמים בצורה המיטבית ביותר בריכוז המים הנמוך (.)1%
מאחר והארטמיה ניזונה מסינון של חלקיקים קטנים מהמים והחיידק (רודובקטר) הוא יצור
מיקרוסקופי ,שיערתי שהארטמיה תסנן בעזרת מנגנון הסינון היעיל שלה את תאי החיידק .בריכוז מלח
גבוה ( )53%שיערתי שרמת הסינון תרד מאחר והארטמיה ,למרות היותה יצור החי במים מלוחים מאוד,
תהיה בטווח הגבוה של מליחות בבית גידולה כך שהתנאים לגידולה יהיו פחות מהאופטימום ,לכן יכולת
הסינון שלה עלולה לא להיות במיטבה.
השערתי התבססה על מנגנון האוסמורגולציה בבעלי חיים ,בפרט בבעלי חיים של מים מלוחים.
אוסמורגולציה היא מנגנון וויסות הלחץ האוסמוטי בתוך הארטמיה השומר על הרמה הדרושה של מלח,
מים ויונים בגופם ,וברגע שהרמה גבוהה (תמיסה היפרטונית) הארטמיה מרכזת את רוב האנרגיה שלה
בוויסות והוצאת המלח ולכן שיערתי כי הארטמיה ב  53%-תמקד את רוב האנרגיה בוויסות המלח ולא
בסינון מזון או התפתחות.
השרידה של הארטמיה בטיפול  9%מי ים ובטיפול  53%מי ים הייתה נמוכה בהשוואה לטיפול  1%מי ים.
הארטמיה זקוקה להרבה אנרגיה כדי לשמור על רמת מליחות קבועה .ב 1%-רמת המליחות הייתה נמוכה
יותר ,רמה שהארטמיה יכולה להסתגל בעזרת מנגנוני האוסמורגולציה .בנוסף לשרידה ,ב 53%-וב9%-
הארטמיה התפתחה פחות (נעצרה בשלב התפתחות ראשוני) בהשוואה לטיפולי ה 1%-מלח ים והביקורת
(שגם היא עם  1%וספירולינה) שבה נמצאו בסוף הניסוי ארטמיה מפותחת ,כלומר ארטמיה בוגרת.
הארטמיה ניצלה את האנרגיה שקיבלה מסינון הרודובקטר לתהליך האוסמורגולציה .לא נותרה אנרגיה
להתפתחות של הארטמיה ולכן השרידה במליחות הגבוהה נמוכה והשלב ההתפתחותי ראשוני.
ניסוי מספר  .3גידול הארטמיה בצפיפות שונה של הרודובקטר.
לא נמצא הבדל בשרידה של הארטמיה שגדלה בתמלחת  1%מי ים בשני ריכוזים של רודובקטור .השערתי
הייתה שצפיפות החיידק במי התמלחת (תוצר ההתפלה) תשפיע על יעילות הסינון של הארטמיה .על פי
השערתי יעילות הסינון של הארטמיה תהיה גבוהה יותר בצפיפויות הנמוכות של החיידק .הארטמיה היא
בעל חיים הניזון מסינון חלקיקים מהמים .יעילת הסינון של הארטמיה בפרק זמן מסויים מוגבל.
לארטמיה אברי סינון והם יוכלו לסנן כמות מוגבלת של מזון "תאי חיידק" בפרק זמן מסוים.
התוצאה אינה מאששת את השערתי .יתכן שהצפיפות של החיידק שנבדקה בניסוי לא היתה מספקת .אני
ממליצה לערוך ניסוי המשך בצפיפויות גבוהות יותר של רודובקטר מעל  0.01צפיפות אופטית באורך גל
 110ננומטר.
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סיכום:
לסיכום ,בעבודתי מצאתי שהארטמיה סלינה יכולה לסנן את החיידק רודובקטר ,תוצר התפלה ביולוגית
חדישה ,מתמלחת ברמות מליחות  9% ,53%ו .1%-ניתן לגדל את הארטמיה סלינה ,בצפיפות של 4
ארטמיות צעירות למיליליטר ,בתמלחת הכוללת את החיידק רודובקטר .ניתן לגדלה בתמלחת בריכוז של
 53%מלח .השרידה אינה גבוהה וגם התפתחות הארטמיה נפגעת באחוז תמלחת גבוהה .אני מציעה לבצע
ניסוי המשך שיבדוק את התפתחות הארטמיה הניזונה על סינון החיידק רודובקטר ,בריכוז מלח גבוה,
 ,53%לזמן ארוך מ  59יום ( משך הניסוי הנוכחי) .אני מציעה לערוך את הניסוי במיכלים גדולים ,עם
ארטמיה בוגרת .כמו כן אני מציעה לבחון את רמת החלבון והשומן בארטמיה ולהזין לרוות של דגי ים עם
הארטמיה תוצר הגידול .בדרך זו ניתן יהיה לפתח פרוטוקול המאפשר ניקוי מי תמלחת מחלקיקים
(במקרה של עבודתי תוצר התפלת מים חדשנית) ובתוצר להזין לרוות בתעשיית דגי הים.
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