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ידידי ושותפי המו"פ - שתהיה שנה טובה
שנה של גילוי ומחקר שנעשה בהמון אהבה 

שנה שבה נצליח להגשים,
חיבור לסביבה, לטבע ולאנשים. 

שנה של חינוך לפליאה וסקרנות,
שנה של מחוייבות השקעה ומצוינות. 

שנה של חיבור בין עתיד לעבר,
שנה של חיבור בין ים ומדבר. 
מאחלים שנה מאושרת לכולם.

מבקשים להודות לכם עובדים יקרים,
חברי אסיפה כללית, הוועד המנהל ושותפים לדרך על פעילותכם 

ותרומתכם לטובת המו"פ כל אחד בתחומו ובדרכו.
פרופ' ענת בן צבי, פרופ' יוני לרון, אודי גת, ד"ר אלי גרונר, 

אורית הרשטיג-כהן וכל צוות המו"פ.
 

 JNF קהילת  ראשי  את  לארח  זכינו  במרץ   – וסיורים  ביקורים 
המו"פ,  במשרדי  התחיל  הביקור  רמון.  במצפה  אוסטרליה 
רמון  מצפה  מועצת  ראש  מרום,  רוני  עם  במפגש  המשיך 
והסתיים בביקור במכתש בנחל גוונים עם ירח מרהיב בזריחתו. 
אנו פועלים לטובת גיוס משאבים למבנה קבע לשלוחת מצפה 
רמון, ולשמחתנו התבשרנו מהמועצה המקומית כי הם מייעדים 

לנו את מבנה החי רמון.

באפריל שמחנו לארח את וויליאם כהן נשיא קרן יק"א ואת זאב 
מילר, מנכ"ל הקרן בישראל, במצדה במשרדי המטה ובשלוחת 
השנים  לאורך  המו"פ  את  ומלווה  תומכת  יק"א  קרן  המלח.  ים 
ולקרן חלק נכבד במחקרים ובפעילות החינוך שלנו. תודה לכם! 
שלנו  מהפעילות  טעימה  וזאב  וויליאם  קיבלו  הביקור  בהמשך 
וגם ביקרו בשלוחת אילות ובשלוחת ערבה תיכונה בשיתוף עם 

המו"פ החקלאי.

אירחו   ICL המלח  ים  ממפעלי  ליאון  ומיטל  שור  טובי  באפריל, 
צוות מצומצם מהמו"פ במלחת סדום באגם הברבורים ובסיור 
ל"נהר הסודי". מטרת הסיור הייתה הכרות וחיבורים אפשריים 
בתחום המחקרים. כמו כן, הועלו סוגיות סביבתיות והתנהל דיון 
ענייני, חשוב ומעניין. ביקור זה ועבודה משותפת עם ICL הניבו 
ואנו מקווים  ובמתעלים  2 מחקרים שונים במניפת נחל צאלים 

להמשך עבודה משותפת. 

במאי שמחנו להיפגש עם מר גדעון בכר, שגריר, שליח מיוחד לשינוי 
מנכ"לית  הציגה  הביקור  במהלך  החוץ.  במשרד  וקיימות  אקלים 
היישומית  המחקרית,  הפעילות  את  כהן  הרשטיג  אורית  המו"פ, 
והקהילתית במו"פ מדבר וים המלח. יחד עם המנהל המדעי ד"ר אלי 
גרונר ומנהלת המרכז לחקר שיטפונות במדבר, יעל זלדמן חביב, דנו 
בנושא שינויי אקלים, מידבור, מחקר מתקדם באזור המדבר הצחיח 

קיצון והאפשרות לשיתופי פעולה בין המו"פ למשרד החוץ. 
מובילה  ולהיות  לקדם  אפשרות  יש  "לישראל  בכר:  גדעון  השגריר 
תחומים  בחמישה  אקלים  בשינויי  מעשיים  פתרונות  במתן  בעולם 
עיקריים: חקלאות, מים, אנרגיות מתחדשות, תחליפי חלבון מן החי, 
וייעור מחדש. אלו חמישה תחומים שאנחנו מכנים אותם "חדשנות 

אקלימית" וכולם במרכז השיח הבינלאומי".

במאי התקיים ביקור הכרות וסיור במרכז לחקר ימים ואגמים (מלח"י) 
רוזנפלד  חנה  ד"ר  המו"פ  מנכ"לית  הרשטיג-כהן  אורית  עם  באילת 
שיתוף  להמשך  הדדי  רצון  הובע  הסיור  במהלך  מלח"י.  מנכ"לית 

פעולה פורה בין 2 המרכזים.

במסגרת כנס של DeserTech הושקה מפת הסטארט-אפ של קהילת 
DeserTech,  ודו"ח החושף את מצבה הנוכחי בישראל. מגזר זה כולל 
מתחדשת  אנרגיה  תשתיות,  המים,  בתחום  דרך,  פורצות  טכנולוגיות 
וחקלאות, המתמודדות עם אתגרי מדבר עולמיים. בכנס הוזמנה אורית 
הרשטיג-כהן, מנכ"לית המו"פ, לפגישה מצומצמת עם אורח הכבוד של 
(אמנת   UNCCD ב-    tech transfer אחראי  דאלן  ואן  ג'רון  מר  הערב 
מנהלת  כהן-שחרי  סיון  השתתפו  בפגישה  במידבור).  למאבק  האו"ם 
מייסד  זינגר  ויצחק   sailcrop חברת  מנכ"לית  אורון  כרמית  הקהילה, 
שעוסקים  שונים  גופים  להציג  היתה  ומטרתה    run off irrigation

בפיתוח פתרונות לאתגרי המדבר והמידבור. 
ואת  המו"פ  של  המחקרית  הפעילות  את  אורית  הציגה  בפגישה 

ההזדמנויות לשיתופי פעולה.

 JNF במימון  פרויקט  עבור  לאפריקה  ביולי  יצאה  שותפים  משלחת 
ארה"ב המקדם מחקר יישומי על ציר מזון-מים-אנרגיה בשותפות של 
מוסדות הערבה ואוניברסיטת אריזונה בכוונה לייצא את המחקר לקניה. 
אבו  טארק  ד"ר  זהר,  טלי  ד"ר  בהובלת  מחקר  הוא  הראשון  הפרויקט 
חמאד (מכון ערבה) ושותפים מאריזונה על אגרי-וולטאי. הפרויקט השני 
בהובלת ד"ר גבי בנט, זיגי ווינטרס (מו"פ חקלאי ערבה תיכונה) ושותף 

מאריזונה העוסק בגידול אמנונים במתקן אקוופוני. 
 לאחר שנתיים של מחקר בארץ יצאה המשלחת לקניה לבחינת שלושה 
אתרים להמשך המחקרים בתנאי שטח. המשלחת כללה את תניה אלון 
אלי  וד"ר  זהר  טלי  ד"ר   ,(AICAT) ארנון  חני  הפרויקט),  (מנהלת  פונס 
פיצימונס  וקיוון  בארון-גאפורד  גרג  המלח),  וים  מדבר  (מו"פ  גרונר 
מנהיגים  הקהילות,  עם  נפגשה  המשלחת  אריזונה.  מאוניברסיטת 
וארגוניים מקומיים, ובחנה את התנאים לקיום המחקר. במהלך הסיור 
המשלחת נפגשה עם ארגונים כמו הצלב האדום, WWF ושגריר ישראל 

בקניה מיכאל לוטם.

אז מה קורה אצלנו בימים אלו?

השתלמות עובדים

בארץ.  העמותה  ונציג  ובחריין  ממרוקו  נציגים  השתתפו  בביקור 
האורחים התעניינו בהרבה מנושאי המחקר של המו"פ, כגון פסולת 
חקלאית של תמרים, כלכלה מעגלית, מדיניות סביבתית, שיטפונות 
מדברי.  אקלים  המאפיינים  אתגרים  של  נוסף  רחב  ומגוון  והצפות 

נקווה לשיתוף פעולה פורה בקרוב.

באוגוסט אירחנו נציגים מהלשכה המשפטית של משרד החדשנות 
המדע והטכנולוגיה, את דני חורין היועץ המשפטי ואת משה אוסטר, 
ציפי קליין ושירה שירה שוהם. בביקור הם שמעו והכירו מעט יותר על 
פעילות המו"פ  ואף זכו לסיור מרשים עם ד”ר נוית עוגן שטרן וד”ר 

אשרף אל אשהב במעבדות בשלוחת ים המלח.  
שמחנו על הביקור! כן ירבו.

והשיטפונות  הגשמים  עונת  את  המסכם  דו"ח  התפרסם  באוגוסט 
הגשם  כמות  את  מסכם  הדו"ח  הדרום.  במרחב   2021-2022
השנתית והסופתית ב 91 נקודות מדידה, באזור הרי אילת, הערבה, 

הנגב הדרומי, הר הנגב ואזור ים המלח. 
ב-104  שיטפונות  ותדירות  מרחבית  תפרוסת  כולל  הדוח  בנוסף, 
נקודות ניטור, המייצגות אגני ניקוז קטנים, בינוניים וגדולים מאילת 

ועד צפון ים המלח.
השונים  הגופים  את  לשמש  יוכלו  הניטור  נתוני  כי  מקווים  אנו 
הרב  השינויים  להבנת  נתונים  בסיס  ולהוות  השטח  את  המנהלים 

שנתיים והמרחבים באזור הדרום. 
המרכז  באתר  זמינים  והם   2018 מאז  מתפרסמים  הניטור  דוחות 

 .(https://floods.org.il) לחקר שיטפונות במדבר
ויעל  הניטור  של  מדעית  עורכת  זבולוני  ארמוזה  רחלי  לד"ר  תודה 
צוות  וכל  במדבר  שיטפונות  לחקר  המרכז  מנהלת  חביב,  זלדמן 

הניטור של המרכז לחקר שיטפונות במדבר. 

פרסומים ודוחות
עונת הגשמים והשיטפונות 2021-2022

 LTER ה-  תחנות  רשת  של  האינטרנט  אתר  שודרג  אף  לאחרונה 
  << נוסף  מידע  ולמצוא  אליו  להכנס  מוזמנים  ואתם 
בעבודה  שודרג  האתר  בנושא.   https://lter-israel.org.il
משותפת של ד"ר שילי דור- חיים, מנהלת ה- LTER בישראל ויעקב 

וייס אחראי המיחשוב במו"פ.

ספטמבר 2022

מימין לשמאל פרופ' קווין פיצימונס, חני ארנון, תניה פונס, דבורה דורסמן 
ירקוני, ד"ר טלי זהר וד"ר אלי גרונר, פרופ' גרג בארון

משלחת ארגון Sharaka עם אורית הרשטיג כהן

 נציגי המחלקה המשפטית של משרד החדשנות, 
המדע והטכנולוגיה בביקורם במו"פ

גשם וזרימות נחלים באזור ים המלח

את  פתחו  ובחריין  האמירויות  איחוד  ישראל,  בין  אברהם  הסכמי 
לארח  זכינו  באוגוסט  וידידות.  פעולה  שיתוף  של  חדש  לעידן  הדלת 
'שותפות',  שפירושו  �اكة.,   -  Sharaka מארגון  חברים  של  משלחת 
המפרץ  ומדינות  מישראל  צעירים  מנהיגים  ידי  על  נוסד  הארגון 

במטרה להפוך את חזון השלום בין אנשים למציאות.
משפיעים  מנהיגים,  של  מגוונות  משלחות  מביאה  �اكة   Sharaka

ופעילים ממדינות המפרץ לישראל ומישראל למפרץ. 

 לאחרונה התפרסם מאמר חדש שפורסם בעיתון "יער" של קק"ל: 
של  הטווח  ארוכי  והניטור  המחקר  תחנות   LTER תחנות  "רשת 
קק"ל–  חשיבותן לממשק מותאם ולבקרה על התהליכים במערכת 

האקולוגית לנוכח שינוי האקלים".
של  חוקרות  ידי  על  מדעית  מנוהלות  החמש)  (מתוך  תחנות  שתי 
וד"ר  זבולוני  ארמוזה  רחלי  ד"ר  שגב,  ניצן  ד"ר  החוקרות  המו"פ. 

שילי דור-חיים. התחנות: תחנת נחל שיטה, תחנת פארק שקד. 
לנוחיותכם לינק לגיליון >> 

בנגב,  בן-גוריון  אוניברסיטת  לפרויקט:  נוספים  ושותפים  חוקרים 
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  למדע,  ויצמן  מכון  וולקני,  מכון 

קק״ל - קרן קימת לישראל. 

LTER

ראשי קהילת JNF אוסטרליה עם רוני מרום, אורית הרשטיג-כהן וד"ר אלי גרונר

ווילאם כהן, זאב מילר מקרן יק"א עם חוקרי שלוחת ים המלח ואורית הרשטיג כהן 

טובי שור ומיטל ליאון, פרופ' יוני לרון וצוות המו"פ על רקע הנהר הסודי

השגריר גדעון בכר, אורית הרשטיג-כהן, ד"ר אלי גרונר ויעל זלדמן חביב

מעבדות המחקר לגידול אצות במלח"י אילת 

צאלים  נחל  מניפת  באזור  לקרקע  מלח  מי  דליפת  בעקבות 
יפתח  הקרקע.  איכות  על  הדליפה  השפעת  את  לבדוק  נתבקשנו 
דבש, עוזר מחקר משלוחת רמון יצא לשטח וחפר והביא דוגמאות 
עוזרת  ע"י  ברליז  במשפכי  הוצבה  הקרקע  למעבדה.  אדמה 
של  הביולוגי  המגוון  את  לבדוק  מנת  על  גליאנו  סופיה  המחקר 
הקרקע לאמוד את מידת הפגיעה. בנוסף לדגימות פאונה ותכונות 
נעשה  המחקר  מרחוק.  חישה  באמצעות  האזור  את  נבחן  קרקע, 
בהובלת  ד"ר אלי גרונר ביחד עם ד"ר אילן סתוי וד"ר סיון איזקסון.   

 ניטור מניפת נחל צאלים

 יפתח דבש עם אקולוגית רט"ג של ים המלח ד"ר טניה בירד והפקח שי רוזנוויג

גשם וזרימות נחלים בחבל אילות

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffloods.org.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Rnot-K4EYnnTV3R1o_HTKAogEg0AL1J3nmryEmI3pLHq7wOhZf3WLPtA&h=AT2BcAlF8slUWYpLRMem4D80qLpwlyFc2rqlT1FVsyI_wsNPWwIJPGHdLR5ZlVAd5uvzdhwaVshAKbv9Dok5bjiw6KAODHgTly6B4frdlVmJ-Sr6_-DqLsATjLCe-MZfqB42&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3mivLBvO5b-cSUNdoyiygcV9WyeZjZFTUmbyclUkEVNvCyA_iLaIRp8vE6Obt5gNCqKn4CmbpYCcHwuF_IKlkgpRvcJnSb1CesBs0_6-AWdF3QQgnXVkDKZJuITEaFlFMHoLgz8uuH3ufSfzORcx-ZxqWO1wSzat5Y5bbATzK6f-z9GVRaWZjhyEAKU_xp1sMLJ2s526oNsrhWxZDk5JmtNr0c-B396SU
https://www.kkl.org.il/forest_online_journal_yaar22/?fbclid=IwAR1wFi_5RXTi7BvJtLTCvOnGqAnnq6bC9k2kNGkbv8pGKZPnmGF37urT_Lg
https://lter-israel.org.il/
https://lter-israel.org.il/


השתלמות חוקרים 

השיטה  “מה   – הדרומית  בערבה  ומים  שיטים  בנושא  עיון  יום 
העיון  יום  אילות.  בשלוחת   2022 במרץ  התקיים  שיטה?”  בנחל 
הועבר במסגרת פרויקט חינוכי סביבתי “מים במדבר” שמתקיים 
המועצה  קק”ל,  של  בתמיכה  השנייה,  השנה  זו  אילות  בחבל 
העיון  יום  במסגרת  המלח.  וים  מדבר  ומו”פ  אילות  חבל  האזורית 
צעירים  חוקרים  של  שיטים  בנושא  מרתקות  מהרצאות  נהנינו 
בישראל,  הגבוהה  להשכלה  במוסדות  עכשווי  מחקר  העושים 
וניטור  מחקר  העושים  המלח  וים  מדבר  מו”פ  חוקרי  של  הרצאות 
בתחנת LTER בנחל שיטה ואנשי קק”ל. בכנס אף יצאו לסיור בנחל 
שיטה, תחנת LTER   של קק”ל. בסיור הודגמו שיטות המחקר בנחל 
צחיח  במדבר  החיים  סביבת  של  והידרולוגים  אקולוגים  והיבטים 
רחלי  ד"ר  בנט,  גבי  ד"ר  שגב,  ניצן  ד"ר  העיון,  יום  צוות  קיצון. 

ארמוזה-זבולוני ועינת אברהם.

בוועידה השנתית ה-50 למדע ולסביבה בת"א הרצו החוקרים של 
מו"פ מדבר וים המלח בנושאים הבאים: 

במושב משק האנרגיה בישראל: תרחישים ותכנון, הרצתה ד"ר טלי 
זוהר בנושא: לקצור את השמש פעמיים: אגרי-וולטאי בערבה הד־

רומית. 
שילי  ד"ר  הרצתה  הדדית,  יחסים  מערכת  וטבע:  אדם  במושב 
דור-חיים בנושא: השפעת המורשת האנושית והביו-פיזית על התפ־
תחות מערכת אקולוגית: חקר מקרה של הטרסות העתיקות בנגב, 

תחנת LTER עבדת. 
גרונר  אלי  ד"ר  הרצה  גידול,  בתי  ושיקום  טבע  שמירת  במושב 
 water use) מים  ניצול  יעילות  בנושא:  רמון  מצפה  משלוחת 

 . LTER באגן ניקוז צחיח קיצון בתחנת רמון (efficiency
הרצה  מהפתרון,  חלק  היא  טכנולוגיה  וסביבה:  חקלאות  במושב 
ד"ר גבי בנט בנושא שימוש בגזם כפות תמרים כסופח זול ויעיל של 
מתכות רעילות משפכים תעשייתיים.עליה תוכלו לקרוא גם בכתבה

שפורסמה ב Ynet להלן הקישור >> 
שמחנו על נוכחות מרשימה של חוקרי המו"פ בכנס הגדול והחשוב 

הזה. 

ליוזמת כנס תיירות  כגוף המחקרי העיקרי באזור, המו"פ הצטרף 
  .7.7.22 ב-  שהתקיים  לילה  שמי  ושמורת  רמון  מכתש  קיימא,  בת 
הרצאה  נתנה  רמון  מצפה  משלוחת  אבריאל-אבני  נעה  דר' 
מקום  תחושת  בנושא:  האחרונות,  בשנים  מחקריה  על  המבוססת 

וקשר למרחב - הממד הפנימי של פיתוח בר קיימא.
ענייני  שיח  של  חדש  נתיב  באמצעות  לפתוח  קיוו  הכנס  מארגני 
המתרומם מעל המתחים הבין אישיים ומוביל לפיתוח מושכל ובר 

קיימא של האזור, לטובת כולם - טבע ובני אדם.

החודש אף התקיים כנס עשבי ים הגדול בעולם בארה"ב. דר' גדעון 
והעבודות  הפרוייקטים  את  הציג  תיכונה  ערבה  משלוחת  וינטרס 
כן,  כמו  אילת.  במפרץ  הים  עשבי  ומיפוי  שימור  ניטור  סביב 
הסטודנטית לתואר שני נטע לי הציגה את המחקר בהצגת פוסטר 

המתמקד בניטור המרבדים במפרץ אילת. 

ניקולא דראג'יץ', דוקטורנט משותף לד"ר עודד קינן וד"ר עמיעל 
אילני (אוניברסיטת בר אילן) הציג את ממצאי המחקר שלו בכנס  
ה-ISBE של האגודה הבינלאומית לאקולוגיה התנהגותית בשבדיה. 
רשתות  של  מורכבת  ללמידה  דרך  פורצת  שיטה  פיתח  ניקולא 
במחקר  בהצלחה  נוסתה  השיטה  חברתיים.  בבע"ח  חברתיות 
הקשרים  אודות  מעניינים  לממצאים  והביאה  בערבה  הזנבנים 

החברתיים של הזנבנים. 
שאולוב  שגב  ניצן  וד"ר  תיכונה  ערבה  משלוחת  קינן  עודד  ד"ר 
ונהנו מאוד מהאירוע המעניין  לכנס  נסעו שניהם  אילות  משלוחת 
והנופים שבדרך. הכנס הוא הגדול מסוגו ולוקחים בו חלק חוקרים 

מובילים מכל רחבי העולם.

ביוני יצאו חוקרי מו"פ מדבר וים המלח יצאו להשתלמות החוקרים 
מה  על  שוחחנו  ההשתלמות  במהלך  בנצרת.  והפעם  השנתית 
מאחד בין החוקרים ואיך להפוך את מקום העבודה למקום מחבר 
שכיף לעבוד בו. דנו גם באיך ליעל את הצד האדמיניסטרטיבי של 
ביקורים  לשני  יצאנו  בנוסף  כללי.  באופן  להתייעל  ואיך  העבודה 
במוסדות מחקר. ביקרנו במו”פ אגודת הגליל שפרעם. המנכ”ל, 
עם  יחד  אותנו  אירחו  בארנסי  קטי  והחוקרת  מוחמד  שייח  אחמד 
מהטכנולוגיה  מאד  התרשמנו  הגליל.  אגודת  מו”פ  של  החוקרים 
עוסקים.  הם  בהם  המרתקים  והפרויקטים  להם  שיש  המתקדמת 
שוחחנו על שיתופי פעולה ביננו ונקווה לעוד הרבה קשרים איתם. 
שיצא  מקווים  ואנו  בדרום  אצלנו  לאירוח  הזמנה  קיבלו  החוקרים 
לפועל בקרוב. יום למחרת, התארחנו אצל פרופ’ דניאל אורנשטיין 
של  הדיקאנטית  טל,  טלי  פרופ’  את  הזמין  דניאל  בטכניון. 
הפקולטה, את פרופ’ יוחאי כרמל, פרופ' אלכס פורמן ופרופ' אסף 
בינה  ועל  טבע  אדם  יחסי  על  למדנו  שלהם.  והתלמידים  שוורץ 
מלאכותית ואתיקה מד"ר ארז פירט. מהביקור נוצרו חיבורים ואחד 

 .BARDמהם כבר מוביל להגשת הצעה משותפת ל
היתה  המדעי  המנהל  גרונר,  אלי  ד"ר  של  בהובלתו  ההשתלמות 
הצטרפה  אשר  צבי  בן  ענת  לפרופ'  גם  תודה  ומפרה.  מוצלחת 

להשתלמות ואף העבירה לחוקרים משבצת על תוכניות עבודה.
 תודה לכולם על הנוכחות, ההשתתפות הפעילה והאווירה הטובה. 

"מחינוך  בנושא  מרתקת  הרצאה  להעביר  זכה  קינן  עודד  ד"ר 
המרחב  את  רותמים  איך  חינוך-  מבוסס  למקום  מקום  מבוסס 
הביאנלה  במסגרת  ניתנה  ההרצאה  החינוך".  למערכת  והקהילה 

למעצבי עתיד בחינוך 2022 שהתקיימה  ביוני בירושלים.

ניקיון מוצלח בנחל שיטה עם שלוחת  יום  ממש אחרי פסח קיימנו 
אילות. תודה רבה ל 60 מתנדבים חרוצים שהגיעו ממו״פ מדבר וים 

.six senses המלח, חניכי מכינת באר אורה ועובדות המלון
והגנים שהביאו איתם עגלות לפינוי  תודה רבה לפקחי רשות הטבע 
שקיות  וסיפקו  שמימנו  לקק״ל  שנאספו,  הרבות  האשפה  כמויות 

וכפפות לכולם ולמחלבת יטבתה שתרמו את השוקו..
אה כן - השתתף גם אפעה אחד !

חינוך     מדעי 

חוקרי המו"פ במו"פ אגודת הגליל

סיור החוקרים במעבדות מו"פ אגודת הגליל

כנסים 

חוקרי המו"פ בוועידה השנתית למדע וסביבה

ד"ר גדעון וינטרס בצלילה בקפריסין

 ד"ר גדעון וינטרס ונטע-לי ליפקין בכנס בארה"ב

ד"ר ניצן שגב וד"ר עודד קינן על רקע נופים המהממים של שבדיה

קפריסין.  בלרנקה,  במאי  התקיימה   THALASSA  2022 ועידת 
נועד  זה  אירוע  הים.  חקר  של  המדעיים  בהיבטים  עסקה  הועידה 
ימיות  סביבות  מתמודדות  איתם  ביותר  הקריטיות  בבעיות  לטפל 
וחופיות. בכנס השתתף החוקר ד"ר גדעון וינטרס משלוחת ערבה 
על  הרצאה  העביר  גדעון  קמינר.  מורן  המחקר  ועוזרת  תיכונה 
 Responses of Invasive and Native Populations of מחקרו 
 the Seagrass Halophila stipulacea to Simulated Climate

 .Change
בו  באזור  לצלילה  גם  זמן  מעט  נשאר  ומורן  גדעון  של  לשמחתם 

גדלים עשבי ים בקפריסין. 

https://www.ynet.co.il/environment-science/article/hjkkdih5q


קרנות מחקר

צוות החינוך המדעי במו"פ בסמינר החשיבה

מחממת  איטח  משה  בהובלת  גדי  עין  שש-שנתי  תיכון  תלמידי 
וים המלח  הציגו בארגוני האו"ם ברומא את  ו מו"פ מדבר  הערבה 
המיזם שבו הם זכו במסגרת תחרות ה-isdg. זה סיום מדהים ומכובד 

שנדחה פעם אחר פעם כתוצאה מהמגיפה העולמית.
מורינגה  זרעי  בעזרת  מים  טיהור  של  המיזם  על  עבדו  התלמידים 
במחנות פליטים בקניה במשך קרוב לשנה. חקרו עם חוקרי המו"פ, 
 AICAT - Arava International מ  קנייתיים  סטודנטים  עם  נפגשו 
Center for Agricultural Training, ביקרו במשק לגידול מורינגה 
בישוב עין תמר וזכו בהזדמנות האדירה להציג מיזם חשוב ופורץ דרך 
בארגוני האו"ם ברומא. גאווה אדירה!!! תודה מיוחדת לרחלי ברדו, 
ומועצה  הפרויקט  את  שהובילה  בערבה  הסביבתי  החינוך  רכזת 

אזורית תמר שתמכה לאורך כל הדרך.  

גדי.  עין  קיבוץ  ותיקי  את  המלח  ים  בשלוחת  אירחו  הקיץ  במהלך 
הביקור כלל סקירה כללית על הפעילות של מו"פ מדבר וים המלח 
מנכ"לית  הרשטיג-כהן,  אורית  ידי  על  המחקר,  במעבדות  וביקור 
המו"פ, הצגת הפעילות המחקרית של השלוחה על ידי ד"ר נוית עוגן 
הידרולוגיים  מחקרים  על  מרתקת  והרצאה  השלוחה  מנהלת  שטרן, 

באזור ים המלח שניתנה על ידי  ד"ר ערן חלפי.
היה מאוד מרגש לארח את ותיקי חבל הארץ שלנו, לשמוע מהם על 
האזור  של  השונים  המאפיינים  עם  שלהם  וההתמודדויות  החוויות 
זאת  ולקשור  המלח,  בים  המחקר  מכון  הקמת  על  השנים,  לאורך 

למחקרים עדכניים שמתבצעים בימים אלו.

ויצירה  חשיבה  ליום  המו"פ  של  החינוך  צוות  נפגש  אוגוסט  בסוף 
חינוך מדעי. המפגש התארח בשלוחת מצפה רמון  משותפת בנושא 
למנהיגות  מהטריבונה  הנהדרת  מרצ'בסקי  שני  ע"י  והונחה 
החינוך  ליחידת  קונספט  לגבש  היתה  היום  מטרת  השתתפותית. 
בבחירת  אותנו  מנחים  אשר  העקרונות  מה  להבין  במו"פ,  והקהילה 
הפרויקטים החינוכיים, להבין את השונות בין השלוחות ולחשוב כיצד 
למנף את העבודה המשותפת ולהרוויח מיתרון היחד. היום היה מוצלח 
מאוד, נרקמו חלומות וחזון משותף, התנהלו דיונים על מהות היחידה 
ועל תפקידנו לקהילות כמו"פ. בשלבים הבאים נמקד את היתרונות 
על  ראשוני  בפיילוט  זאת  וניישם  עסקי  מודל  נבנה  שלוחה,  כל  של 
תוכניות שכבר פועלות ומצליחות. את המהלך מובילים ד"ר עודד קינן, 

ד"ר נעה אבריאל אבני ואורית הרשטיג-כהן.

ייצוגיות  לתובענות  הקרן  של  במענק  זכה  המו"פ  של  החינוך  צוות 
התכנית  המדבר".  "מגיני  דרך-  פורצת  חינוכית  בתכנית  ויתחיל 
האזור  לתלמידי  ומיועדת  סביבתית  ואזרחות  באקטיביזם  עוסקת 
בשלוחות  ייחודיים  בקמפוסים  חלק  יקחו  התלמידים  ט'-י'.  בשכבות 

המו"פ וילמדו על אתגרי המדבר.
זהו פרויקט ראשון שמובל על ידי צוות החינוך ברמה כלל מו"פית. את 
התוכנית בנו ד"ר עודד קינן, ד"ר נעה אבריאל-אבני, משה איטח, גוני 

שחר, ענבל לוי, רחלי ברדו ועינת אברהם.

נחתם הסכם מימון מחקר משותף של המו"פ עם מפעלי ים המלח 
ורשות ניקוז ים המלח במימון של 100,000 ₪ לשנה מכל ארגון עבור 
שלוש שנות המחקר. המחקר בהובלת ד"ר ערן חלפי ופרופ' יוני לרון 
נחל  מניפת  על  המתעלים  בהשפעת  יעסוק  גוריון  בן  מאוניברסיטת 
צאלים. בפרויקט יועסק דוקטורנט ראשון של המרכז לחקר שיטפונות 

במדבר, עמית קלוש. 

נחתם הסכם בין המו"פ לרשות הטבע והגנים לצורך כתיבת מסמך 
מלווה  היגוי  ועדת  ימנו  רט"ג  מדבריים.  נחלים  לניהול  מדיניות 
לחקר  המרכז  מנהלת  חביב,  זלדמן  יעל  של  בהובלתה  לפרויקט 

שיטפונות במדבר, ד"ר אלי גרונר וד"ר רחלי ארמוזה זבולוני. 

התקבלה הצעת מחקר משותפת מהקרן לתובענות ייצוגיות, על סך 
רחלי  ד"ר  החקלאי).  המו"פ  עם  (יחד   ₪  750,000 כ-  של  כולל 
ארמוזה זבולוני, ד"ר אילן סתוי, ד"ר גבי בנט וד"ר ניצן שגב שלוחת 
יחקרו את הנושא: שיקום אקולוגי באזורים צחיחים בעקבות  אילות 
דליפות נפט או מזהמים אחרים, לרבות מחקרים לעניין השפעות על 
התנאים  מציאת  שעניינו  מחקר  צחיחים.  באזורים  הביולוגי  המגוון 
המיטביים לביסוס אוכלוסיית עצי השיטים במסגרת פעילות שיקום 
גידול  בתי  לשיקום  יסייעו  המקומיים  השיטים  מופר.  באזור  אקטיבי 
טבעיים לצומח ולבעלי חיים מקומיים כגון זוחלים, חרקים, פרפרים, 
האזור.  של  האקולוגי  החוסן  בשמירת  יתרמו  ובכך  וכו',  ציפורים 
המחקר יערך בחממה ייעודית במו"פ החקלאי ערדום כחלק משיתוף 

הפעולה.

בסך  ייצוגיות  לתובענות  מהקרן  משותפת  מחקר  הצעת  התקבלה 
מקומיים  חיידקים  באמצעות  לטיפול   ₪  870,000 כ-  של  כולל 
בקרקעות מזוהמות. ד"ר גבי בנט וד"ר אשרף אל-השהב יבחנו שיטה 
הטיפול  יעילות  לשיפור  מוגברת)  חיידקית  (סוקצסיה  חדשנית 
הביולוגי בקרקעות מזוהמות בנפט באזורים צחיחים. מדובר במחקר 
הצפוי לשפר את תהליך השיקום הביולוגי של שפכי נפט, ובמקרה של 
וכן  צחיחים,  באזורים  הקרקעיים  הנפט  שפכי  את  עברונה  שמורת 

לצמצם את משכו באופן משמעותי. 

בשעה טובה נחתם הסכם ראשון עם חממת קאנגב. ד״ר אשרף אל 
אשהב שממשיך את מחקרו של ד״ר אמיר שיטנברג, יבחן כיצד ניתן 
לגידולי  משמעותיים  לנזקים  הגורמות  נמטודות  עם  להתמודד 
עמד  בפטנט,  המוגן  הפיתוח  הצמחים.  שורשי  אכילת  ע״י  חקלאות 
בהצלחה בניסוי מעבדה ובעזרת חממת קאנגב יכנס לשלב של ניסוי 
לחיידקים  ביולוגיות  מלכודות  בפיתוח  יתמקד  המנגנון  רחב.  שדה 
אוכלי נמטודות ובהצלת בית השורשים באמצעים ברי קיימא. הודות 
מסלול  דרך  מדינה  כספי  ומינוף  משאבים  איגום  הפעולה,  לשיתוף 
מחקרי  רעיון  לקדם  נוכל  לחדשנות  הרשות  של  לחממות  התמיכה 

דרך גוף עסקי ואנו בטוחים שפרויקט זה יהיה ראשון מני רבים. 

החדשנות  המדע,  ממשרד  במענק  זכה  אשהב  אל  אשרף  ד״ר 
והטכנולוגיה בסכום של 380,000 ₪  ל- 3 שנים עבור מחקרו בנושא:  
 Nano-enabled stimuli-responsive scaffolds for targeted
 antimicrobials delivery to treat Staphylococcus aureus

 .infections and restore skin homeostasis (TARDIS)

ד"ר אלי גרונר זכה במענק מחקר מקרן MERC האמריקאית בנושא 
לגמילה  הבריאות  בתחום  הכשרה  תוכנית  והפצת  פיתוח  של 

מסיגריות ומוצרי בטבק בעזה ובגדה המערבית. 

 MERC מקרן  מחקר  במענק  הוא  אף  זכה  אל-השהב  אשרף  ד"ר 
מערכת  הכולל  חדשני  עירוני  ירוק  גג  מערכת  פיתוח  בנושא 
בעלי  באזורים  עירוניות  לסביבות  המיועדת   (iGrow)הידרופונית

זמינות מים נמוכה. המענק בסך 478,925 דולר יהיה ל-3 שנים. 

מו"פ מדבר וים המלח, בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה, ציין את 
יום המדע בכל השלוחות. האירוע כלל סדנאות שהעבירו החוקרים 
לקהילה, הרצאות והופעות. כל שלוחה הציגה את הייחוד שלה ואת 
ורב  גדול  אירוע  נוצר  וביחד  נוספים   ארגונים  עם  הפעולה  שיתופי 

משתתפים ממגוון של קהילות בכל המרחב.

ד"ר ערן חלפי ועוזר המחקר ירון ניטקה נקש 
במהלך ניסוי ביום המדע בשלוחת ים המלח

חוקרים, ילדים וראש מועצת מגילות ים 
המלח, אריה כהן,  במהלך יום המדע 

בשלוחת ים המלח

ד"ר שרית אשכנזי-פוליבודה במהלך 
יום המדע בשלוחת ערבה תיכונה

עוד סמינר מוצלח של חממת הערבה הסתיים השנה בשיתוף עם 
סטודנטים  לעתיד,  מורים  תיכונה.  ערבה  משלוחת  המו"פ  חוקרי 
ומחקרים  חוקרים  להכיר  זכו  הקיבוצים  מסמינר  המדעים  להוראת 
עכשוויים ורלוונטיים ליום יום האם מיצויים מזרעי תמר יכולים להוות 
תחליף לוליום להפחתת סטרס? או האם ים עשיר בנוטריינטים מיטיב 
עם אוכלוסיית הפורמינפרים הגדלה על עשבי הים והאם כדאי לטחון 
פסולת חקלאית אורגנית לגידול זחלי זבוב החייל השחור?  ונושאים 

מעניינים נוספים. 
בסיום הסמינר הסטודנטים הציגו בהתרגשות את ממצאיהם וסיכמו 
את הסמינר כחוויה מלמדת ומהנה. תודה לכל השותפים ד"ר שרית 
אשכנזי פוליבודה,  ד"ר רבקי אופיר, ד"ר גדעון וינטרס,  ד"ר עודד 

קינן, חגית גולדשטיין, הילה אלבז, עודד פרידמן ורחלי ברדו. 

אבנת  שלם,  ממצפה  הגנים  ילדי  במגילות.  צעירים"  "מדענים 
וילדי החטיבה הצעירה בבית ספר מגילות זכו בפעילות מרתקת עם 
ד”ר אשרף אל אשהב מומחה למיקרובילוגיה ורבקה אלכסנדר שני, 
עוזרת המחקר שלו, שניהם משלוחת ים המלח. אשרף ורבקה הסבירו 
לילדים על חיידקים ו DNA ואף עשו 2 ניסויים מעניינים עם הילדים. 
והשני  אולטרה  אור  בעזרת  חיידקים  וזיהוי  חומר  של  מריחה  האחד 
מגילות  לילדי  פעילות  הוא  אף  העביר  חלפי  ערן  ד"ר   .  DNAבידוד
גאים  ואנו  מתקיימות  רבות  מדעי  חינוך  פעילויות  הקול.  גלי  בנושא 
בחוקרים והחוקרות המעורבים בחינוך המדעי בכל השלוחות.  כמה 

ניצוצות בעיניים, פליאה ועניין. 

 יום המדע

ד"ר אשרף אל אשהב עם רבקה אלכסנדר שני במהלך הפעילות לילדי הגנים

בתמונה- משה איטח, רכז החינוך הסביבתי בשלוחת ים המלח עם תלמידי תיכון עין 
גדי בהצגת הפרויקט באו"ם, רומא

 ד"ר נוית עוגן-שטרן במהלך הרצאתה לותיקי עין גדי

ד"ר אילן סתוי, אורן בר לבן, אורית הרשטיג-כהן וד"ר גבי בנט בסיור בחממות 



דברים לזכרו

ביולי האחרון נפרדנו מהלל גורדין ז”ל. 
הלל היה משמעותי מאוד עבור משפחת המו"פ.  

דברים מפי אודי גת, יו”ר העמותה לזכרו של הלל:
“הלל גורדין , נולד בת”א בשנת 1937 והיה מחבריו הראשונים של קבוץ 

יטבתה שאוזרח בשנת 1957.
שימש בתפקידים מרכזיים בקבוץ יותר מפעם אחת.

בזמן לימודי הדוקטורט בתחום הביולוגיה הימית בארה”ב , נקרא לחזור 
ארצה ולהקים את המכון הלאומי לחקר החקלאות הימית שבאילת.

ניהל  גם  שאותו  המכון  את  והקים  לקבוץ  חזר  לימודיו,  את  עזב  הלל 
במשך שנים רבות מאד.

המכון הינו מהמובילים בעולם למחקר יישומי בתחום החקלאות הימית. 
הלל בתקופת כהונתו במנהל המכון, הביא את להקת האם הראשונה 
הדג,  בביות  ועסק  סיני,  מערב  שבצפון  ברדוויל  מימת   , הדניס  דג  של 

מהלך שהצליח מאד ומשרת את העולם כולו.
עם הקמת מו”פ מדבר וים המלח, פניתי ביחד עם ד”ר חנן גינת להלל 

שיהיה חבר אסיפה והנהלה וכך היה במשך שנים רבות.
וגם  ומחקר רבים בכלל  הלל היה בקיא, מבין, קשור למהלכי אקדמיה 

המרכז המדעי שלנו, וכך היה חלק מהגורמים להצלחתו.
הלל , נשוי לרחל, השאיר 3 ילדים ו 8 נכדים”.

יהא זכרו ברוך.

פרידות

ד"ר מרסיה פימנטה לייבוביץ

הלל גורדין ז"ל. צילום- באדיבות המשפחה

גייל  ד"ר  אילות,  המשלוחת  זוהר  טלי  וד"ר  שגב  ניצן  לד"ר  ברכות 
לשיתוף  היחידה  קדם  רינה  ד"ר  המחקר,   רשות  מנהלת  אוסמן 
פעולה אזורי ולד"ר ערן חלפי משלוחת ים המלח , על קבלת תואר 

דוקטור!
כחוקרים  החדשה  דרככם  ותחילת  התואר  בקבלת  איתכם  שמחים 

במו"פ.

עבודתן  על  כהן  גיא  וד"ר  סתוי  אילן  ד"ר  אבני,  נועה  לד"ר  תודה 
המסורה והמקצועית בניהול השלוחות. ברכות ובהצלחה לד”ר ניצן 
עוגן  נוית  וד"ר  רמון  במצפה  באב”ד  אבשלום  ד”ר  באילות,  שגב 
פיתוח  בהובלה,  החשובה  המשימה  לקיחת  על  המלח  בים  שטרן 

וניהול השלוחה.

לפני  ומדיה  תוכן  נראות  מנהלת  לתפקיד  נכנסה  חביב  זלדמן  יעל 
המרכז  כמנהלת  לתפקידה  בנוסף  חלקי  בהיקף  חודשים  מספר 
ולאתר  לפייסבוק  ידיעות  מעלה  יעל  במדבר.  שיטפונות  לחקר 
עבור  חדשה  ארגונית  חשיבה  על  ועובדת  המו"פ  של  האינטרנט 
נראות, תוכן ומדיה של כל שלוחות ועיסוקי המו"פ. אופן ההצגה של 
מעין  חשובה  והבינלאומית  הארצית  המקצועית  במדיה  המו"פ 

כמותה ומהווה כרטיס ביקור לארגון.

לאחר שנים ארוכות של עבודה במו"פ אנו נפרדים מד"ר יעל בר לבן 
וד"ר ניבה בלום בשלוחת ערבה תיכונה, ד"ר גיא כהן משלוחת ים 
והחוקרות  החוקרים  רמון.  מצפה  משלוחת  פינצי  ירון  וד"ר  המלח 
פורץ  למחקר  שנים  במשך  שלנו  שותפים  היו  והמצוינות  המצוינים 
על  שימרו  הדרך.  בהמשך  רבה  הצלחה  להם  מאחלים  ואנו  דרך 

קשר! 
אחת המטרות של המופ היא להכשיר דור חדש של מדענים, עוזרי 
מחקר  במכוני  נקלטים  חלקם  וסטודנטים.   מעבדה  עובדי  מחקר, 
ומקדמים את הכלכלה באזור. לצערנו חלק לא  ובתעשייה  אחרים 
נשאר באזור עקב שינויים משפחתיים או מקצועיים ומעתיקים את 
ויוסף  שני  אלכסנדר  מרבקה  נפרדנו  לאחרונה  המגורים.  מקום 
אברהמי משלוחת ים המלח, צביה אפרתי ובוריס כצמן ממצפה רמון 
יהל  בדרכם.  ממשיכים  ועכשיו  יפה  תקופה  במשך  במופ  שהוכשרו 
משלוחת  אברהם  ועינת  תיכונה  ערבה  משלוחת  נוה  ועדנה  אשד 

אילות, גם הם ממשיכים לדרך חדשה. 
אנחנו שמחים על כל מה שנלמד אצלנו אבל עצובים על עזיבתם. 
שלמדו  הנפלאים  הדברים  ויישום  גדולה  הצלחה  להם  מאחלים 

אצלנו.

ובעיקר דגים. מטרותיה של  ימיים  מרסיה חוקרת מחלות של בע"ח 
במחלות  ושליטה  הצמיחה  לשיפור  חדשות  גישות  לפתח  הן  מרסיה 
 ,CRISPR/Cas9 טכנולוגיית   באמצעות  ימית  בחקלאות  זיהומיות 
מציאת תוספי מזון חלופיים לשיפור בריאות המים והחסינות, ושימוש 
בדג הזברה כאורגניזם מודל לחקר מחלות אנושיות ופיתוח תרופות. 

מטה:
ארנון בירן – עוזר למנהלת תקציבי מחקר

שלוחת ערבה תיכונה:
הדס אפל – עוזרת מחקר של ד"ר שרית אשכנזי-פוליבודה

רעות בן דוד – עוזרת מחקר של ד"ר גדעון וינטרס

שלוחת אילות:
יערה קליסקי – מזכירת השלוחה
ענת שאול – רכזת חינוך וקהילה

אלינה הורוויץ- עוזרת מחקר של ד"ר גבי בנט

שלוחת ים המלח:
לובה גולוביצ'ר – עוזרת מחקר במעבדת העור

טופז אלופר – עוזרת מחקר במעבדת העור
איברהם שרבאתי – עוזר מחקר של ד"ר אשרף אשהב

כוח אדם

קליטה של עובדים חדשים במו"פ

חוקרות חדשות
 שלוחת ערבה תיכונה 

ד"ר נעם אטיאס
נעם היא מעצבת מוצר ובעלת התמחות בביוטכנולוגיה. 

לאחר שהייתה עדה לפסולת הדקלים הרבה בערבה נעם מתכננת 
מקיימים.  למוצרים  הפסולת  רתימת  של  הנושא  את  ולפתח  לחקור 
חשיבות  רואה  נעם  מדעי,  ומחקר  מוצר  עיצוב  המשלבת  כחוקרת 
חשיבה  יכולת  לפיתוח  מעמיק,  מחקר  לצד  דעת  תחומי  בהרחבת 
חדשני  ידע  בהעברת  וסיוע  ואישית  סביבתית  מבחינה  ביקורתית 
ומיטיב מתיאוריה לפרקטיקה. היא משתדלת להטיל ספק בתפיסות 
מקובעות בשאיפה להיות חוקרת, מרצה ומעצבת שגם מחדשת וגם 

מתחדשת.

ד"ר ליזה קריג

ביחסי  שמתמקדת  וסביבתית  תרבותית  אנתרופולוגית  היא  ליזה 
יחסי  על  לעבוד  מתכננת  ליזה  באנתרופוקן.  טכנולוגיה  אדם-טבע- 
דרך  הקיצונית.  לסביבה  והתאמתם  בערבה  אדם-טבע-טכנולוגיה 
המדבר,  לצמחי  ומתייחסים  חיים  התושבים  כיצד  ההתבוננות 
לאי-יציבות של מים בגבים ומעיינות, ולהחזרה של חיות בר לטבע, 
ליזה רוצה להבין איך אנשים מתווכים ורוצים את הקרבה או המרחק 
לסביבה קיצונית, פראית ומדברית. מתוך כך לקבל תובנות עמוקות 
יותר על העתיד בהקשר לשינוי האקלים, שיהפוך יותר ויותר אזורים 

למדבריים.

ברכות

חילופי מנהלי
שלוחות

נראות, תוכן ומדיה

בתמיכת: משרד המדע והטכנולוגיה, מועצות אזוריות: מגילות, תמר, ערבה תיכונה, חבל 
אילות, מועצה מקומית מצפה רמון
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מה מתוכנן
לנו להמשך?

ישיבת וועד מנהל
ביקור נציגי משרד החדשנות, 

המדע והטכנולוגיה ונציגי משרד האוצר
ביקור וסיור עם מנהלי נתיבי ישראל

סדנה בינלאומית "סיליקון באזור הקריטי: 
קרקעות, תאים, צמחים וכוכב-הלכת"

סדנה הידרומטרית 
בהובלת המרכז לחקר  שיטפונות במדבר

כנס חולמים עתיד משותף בהר הנגב
אסיפה כללית באילות

אירוח נשיא אונ’ בן גוריון בנגב וסגניו
אירוח כנס המו"פים הארצי במצדה - 

במעמד שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה 
ומנכ"לית המשרד

כנס המו"פ השנתי באונ’ בן גוריון - הכנס
יוקדש לד"ר עוזי אבנר ויעסוק בארכיאולוגיה. 

בכנס יושק כתב העת החגיגי לכבודו של עוזי
כנס תמרי המעיינות בשלוחת ערבה תיכונה
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טקס חילופי מנהלי שלוחות במהלך השתלמות החוקרים


