
אז מה קורה אצלנו בימים אלו?

הלאומית  החברה  ישראל,  נתיבי  חברת  נציגי  את  לארח  זכינו 
לתשתיות תחבורה, לסיור באזור עין גדי ובשלוחת ים המלח. הסיור 
ארז  ותחזוקה,  תפעול  סמנכ"ל  של  מרשימה  בנוכחות  התקיים 
סגן  נג'ם-  נאיף  האחזקה,  ניהול  אגף  מנהל  טליצקי-  לב  סיקסיק, 
פרויקטי  אגף  מנהל  סגן  אסעד-  חסן  האחזקה,  ניהול  אגף  מנהל 
אחזקה, בועז שניידר, מנהל מחלקת שיטות ומודלים, ניר ונגר ראש 
מועצת תמר, חנן גינת ראש מועצת אילות, אורן קורין מנכ"ל רשות 
לרון  יוני  ופרופ'  המלח  וים  ערבה  הניקוז  רשויות  ונציגי  ערבה  ניקוז 
והמשיך  ערוגות  בנחל  בסיור  נפתח  הביקור  בנגב.  גוריון  בן  מאוני' 
בביקור במכון המחקר במצדה בו התקיימה הכרות והצגה כללית של 
המו"פ ופעילותו ע"י אורית הרשטיג כהן, מנכ"לית המו"פ וכן שימת 
דגש מיוחד על צרכי חברת נתיבי ישראל במחקר בנושא שיטפונות, 
לגבי  מפורט  הסבר  קיבלו  המשתתפים  שיטפונות.  וחיזוי  התראה 
לחקר  המרכז  מחוקרי  המחקר  ומצלמות  החיישנים  מערכות 

שיטפונות במדבר. 

חברי  המלח.  ים  בשלוחת  הכללית  האסיפה  התכנסה  בספטמבר 
דו"ח  שהועלו:  הנושאים  בין  גדי.  עין  בקיבוץ  התארחו  האסיפה 
סמנכ"ל  פלג,  ליאור  ידי  על  הוצג   2021 לשנת  המבוקר  הכספים 
הכספים ורו"ח המבקר גיא עטר. האסיפה אישרה את הצטרפותם של 
עדי  ופרופ'  המלח  ים  שלוחת  נציג  סיטי  יוחאי  חדשים:  חברים 
ים  ניתנה סקירה כללית על שלוחת  אילות.  נציג שלוחת  טורפשטיין 
חברי  בנוסף  השלוחה.  מנהלת  שטרן,  עוגן  נוית  ד"ר  ידי  על  המלח 
על  ושמעו  גדי  עין  בקיבוץ  החדש   AHAVA במפעל  ביקרו  האסיפה 
שיתופי הפעולה עם המו"פ שהוצגו ע”י ד"ר דרור כהן. מגבי שטרית, 

מנהל התפעול שמעו על המפעל החדש והמעבר ממצפה שלם. 

לאחר מכן המשיכו חברי האסיפה החדשים למצדה והכירו את פעילות 
שלוחת ים המלח לעומק. החוקרים ד"ר ערן חלפי, ד"ר אופיר כץ, ד"ר 
אשרף אל אשהב וד"ר נוית עוגן-שטרן, הציגו את עבודתם המחקר. משה 
מכן  לאחר  החינוך.  פעילויות  את  הציג  בשלוחה,  החינוך  רכז  איטח, 

המשיכו כולם לסיור במעבדות בהובלה של ד"ר נוית עוגן- שטרן. 
תודה למועצה אזורית תמר על האירוח המפנק, לראשי המועצות שהגיעו 

ולכל חברי האסיפה המכובדים.

וים  מדבר  במו"פ  למחקר  שמיר  מכון  של  לביקור  זכינו  באוקטובר 
המלח. כחלק מהשתלמות עובדים הגיעו לשלוחת ים המלח ולשלוחת 
כל  הגיעו  העובדים  למחקר.  שמיר  מכון  ועובדי  חוקרי  תיכונה  ערבה 
בשלוחות.  הנרחב  המחקר  על  לשמוע  וזכו  הרחוק  מהצפון  הדרך 
הביקור כלל סיור עם ד"ר ערן חלפי וד"ר אופיר כץ באזור נחל ערוגות 
ונחל צאלים. בהמשך נחשפו לפעילות המו"פ והמעבדות ע"י אורית 
ים  עגן שטרן, ראש שלוחת  נוית  וד"ר  כהן, מנכ"לית המו"פ  הרשטיג 
פגשו  בערבה  המו"פ.  חוקרי  עם  עגולים  בשולחנו  והשתתפו  המלח, 
ומנהלת  אשכנזי-פוליבודה  שרית  ד"ר  השלוחה  ראש  את  החוקרים 
משתתפי  חביב.  זלדמן  יעל  במדבר,  שיטפונות  לחקר  המרכז 
ההשתלמות גם עברו סדנה אצל ד"ר עודד קינן ונחשפו למבנה מערך 
בסיור  רבה  התעניינות  הייתה  המו"פ.  של  המיוחד  הסביבתי  החינוך 
המו"פ  מנהל  עם  במפגש  ובעולם,  בערבה  החקלאות  מצב  בנושא 

החקלאי איילון גדיאל.
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אנשי מכון שמיר ומו"פ מדבר וים המלח בביקור במכון המחקר במצדה

סיור במתקן חקלאות מים במו"פ החקלאי בחצבה

סיור המשלחת באתר 'עמודי שלמה' בפארק תמנע

ד"ר טלי זוהר וד"ר ענבל זייבל מרתינסן עם סטודנטיות מקניה
נציג אוניברסיטת אריזונה בחלקת המחקר בשלוחת אילות

מנכ"ל קרן יק"א, זאב מילר, מברך במהלך חניכת השביל הגיאולוגי

משתתפי ויוזמי השביל הגיאולוגי במצפה רמון

ההנהלה הכללית של המו"פ התכנסה בנובמבר 2022 באוניברסיטת 
בן גוריון בנגב ואישרה את תקציב המו"פ לשנת 2023. בישיבה הוצגו 
בפני חברי ההנהלה 3 תחומי רוחב שהובאו לדיון עומק: ד"ר שי לי דור חיים 
 (Long Term Ecological Research)            הציגה את ניהול תחנות
הציגה  קדם  רינה  ד"ר  המו"פ.  ברמת  וכן  והארצית  העולמית  ברמה 
את פעילות היחידה לשיתוף פעולה אזורי ויעל זלדמן חביב הציגה את 
האחרונים  בחודשים  רק  שהחל  ומדיה  תוכן  נראות  בתחום  עבודתה 
ושדרוג  עומק  עבודת  והרבה  בנושא  מערכתית  חשיבה  ומצריך 

הפעילות בכל השלוחות. 

נציגי המכון המשותף של Kassar Joint Institute          למזון, 
ולתכנן את  כה  הושג עד  כדי לבחון מה  נפגשו השבוע  ואנרגיה  מים 
חוקרים   ,JNF אנשי  של  שילוב  הוא   KJI-ה הבאים.  הצעדים 
מו"פ   ,AIES כולל:  ערבה  מוסדות  ומ-9  אריזונה  מאוניברסיטת 
אזוריות  מועצות  מתחדשת,  אנרגיה  אילת-אילות   ,AICAT החקלאי, 
הביקור  במהלך  המלח.   וים  מדבר  ומו"פ  ואילות  התיכונה  הערבה 
על  זייבל  ענבל  וד"ר  זוהר  טלי  ד"ר  של  לניסויים  השותפים  נחשפו 
AgriVoltaics  שהן מובילות עם חוקר שותף מאוניברסיטת אריזונה, 
וינטרס  וזיגי  בנט  גבי  ד"ר  של  והניסויים  ברון-גפורד  גרג  פרופ' 
באקווהפוניקה עם השותף מאריזונה פרופ' קווין  פיצמונס. הפרויקט 
מנוהל על ידי תניה אלון פונס מערבה תיכונה. השלב הבא בפרויקט 
יהיה בקניה, על מנת לשפר את המזון, המים והאנרגיה של האנשים 
המקומיים וזאת בהמשך לסיור אתרים שהתקיים ביולי האחרון בקניה 

ודווח בעבר.

"שביל הזמן הגיאולוגי" נחנך על מצוק מכתש רמון- מסלול קצר 
של כ-300 מ’ לאורך טיילת המכתש מזמין את המבקרים לפסוע דרך 
שנים.  מיליון  כ-250  פני  על  הנפרסת  עשירה  גיאולוגית  היסטוריה 
ומסתיים  במכתש  החשופה  ביותר  העתיקה  בשכבה  מתחיל  השביל 
שופצה  המכתש  טיילת  המכתש.  להיווצרות  שגרמו  בתהליכים 
רמון  מצפה  המקומית  והמועצה  התיירות  משרד  ידי  על  לאחרונה 

וההליכה לאורך השביל הפכה לנגישה לכל.
ותקופות  שכבות  המייצגות  סלעים  דוגמאות  הוצבו  השביל  לאורך 
גיאולוגיות שונות. לחווית התצפית בנוף המרשים נוסף יישום אינטרנטי 
השכבות  את  שיצרו  הקדומים  לנופים  והמחשות  הסברים  המציע 

הנחשפות במכתש רמון.
ידע בהובלת מו”פ  הגיאולוגי פותח בגישה חוצת תחומי  שביל הזמן 
השתתפו  הפיתוח  בתהליך  יק”א.  קרן  של  ובמימון  המלח  וים  מדבר 
הגיאולוגים של פארק מכתש רמון לדורותיהם (ד”ר רם בן דוד, ד”ר 
דודיק אברהם, ד”ר יואב אבני, ד”ר ירון פינצי, ד”ר אבשלום באב”ד 
ונעם גנץ), וכן מפתח התוכן הדיגיטלי שני זיו מחברת וונדרינג. רשות 
הסלעים  דוגמאות  בהבאת  וסייעה  לתהליך  חברה  הטבע  שמורות 
לתצוגה לאורך השביל. את התהליך הובילה חוקרת החינוך המדעי 
המלח.  וים  מדבר  ממו”פ  אבריאל-אבני,  נעה  ד”ר  והסביבתי 
ותושבים  רמון  מצפה  של  החברתי  הספר  מבית  תיירות  תלמידות 
ממצפה רמון השתתפו בהרצת היישום וסיפקו עצות טובות ששיפרו 

מאוד את היישום.
בימים אלו אנחנו מקדמים, בעצה אחת עם המועצה המקומית מצפה 
רמון, הצבה של שלט כניסה לשביל הזמן הגיאולוגי והחלפת השילוט 
של  הפיתוח  צוות  להשחתה.  יותר  עמיד  בפורמט  הסלע  לדוגמאות 
של  הפוטנציאל  את  שמציג  מאמר  כתיבת  על  עכשיו  עמל  השביל 
פיתוח יישום להנגשת הגיאולוגיה לכל, בגישה טרנס-דיסציפלינארית.

נציגי משרד החדשנות,המדע והטכנולוגיה, משרד האוצר והמו"פ

משתתפי הסיור עם חברת נתיבי ישראל

חברי האסיפה הכללית בעין גדי 

AHAVA גבי שטרית מפעל

נציגים  השתתפו  שבו  מקצועי  סיור  במצדה  אירחנו  בספטמבר 
האוצר.  ומשרד  והטכנולוגיה  המדע  החדשנות,  ממשרד  בכירים 
החוקרים,  המו"פ,  הנהלת  עם  היכרות  הייתה  הסיור  מטרת 
המחקרים והפעילות המתבצעת במסגרת תמיכת משרד המדע 
פוטנציאל  ובחינת  האזור  על  המרכז  השפעת  גם  כמו  במו"פ, 

הפיתוח העסקי.
המדע,  משרד  למנכ"לית  המשנה   - דן  תום  השתתפו:  בביקור 
רינת יצחק - יועצת למשנה מנכ"לית המשרד, רינת שפרן - אגף 
וקהילה, נועם עוזרד- מ"מ מנהלת תחום (טכנולוגיה  בכיר מדע 
ומו''פ) אגף מדע וקהילה, נועם שרלו – רפרנט מו"פ ותקשורת, 
אגף תקציבים, אבי רווה - מנהל תחום כימיה יחידת מדען ראשי, 
יחידת  מתקדמות,  וטכנולוגיות  הנדסה  תחום  מנהל   - אהרוני  רמי 

מדען ראשי ושי מילמן – חשב משרד האוצר. 
הפעילות  את  הציגה  המו"פ  מנכ"לית  כהן,  הרשטיג  אורית 
ההשפעה  ואת  ההצלחות  את  האתגרים  את  המו"פ,  של  המגוונת 
את  הציג  הכספים  סמנכ"ל  פלג  ליאור  האזור.  על  המהותית 

ההיבטים הכלכליים.
סקירה מעמיקה יותר ניתנה על שלוחת ים המלח על ידי ד"ר נוית 
המחקר  שירותי  יחידת  מנהל  רז,  אורן  השלוחה.  מנהלת  שטרן,  עוגן 
סיון  ד"ר  מיקרוביום,  חוקר  אשהב  אל  אשרף  ד"ר  העור,  מעבדת 
אייזקסון חוקרת חישה מרחוק במרכז לחקר שיטפונות במדבר ומשה 
איטח, רכז חינוך שלוחת ים המלח - חינוך וקהילה, הציגו אף הם את 

עבודתם במהלך הביקור.

ביקורים וסיורים

עם תחילתה של השנה האזרחית החדשה וסיום קודמתה התבשרנו 
בגרנטים  ומשמעותיות  רבות  זכיות  וביניהן:  טובות  בשורות  בהרבה 
תחרותיים של החוקרים והחוקרות שלנו, תוספת תקציבית משמעותית 
במו"פ  והכרה  והטכנולוגיה  המדע  החדשנות  ממשרד   2022 לשנת 

כספק במערכת גפ"ן של משרד החינוך. 
הבשורה המשמחת ביותר: זכיה בסכום של חמישה מיליון ש"ח ל-3 

שנים לטובת פיתוח עסקי ממשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה.

באיגרת מידע זו תוכלו לקרוא ולהתרשם מהעשייה הרבה שלנו במו"פ 
על כל שלוחותיו. אני רוצה להודות לכל העוסקים והעוסקות במלאכה 

במעבדות, בשטח ובמדבר.

מאחלת לכולנו המשך צמיחה והתפתחות בשנה האזרחית הקרובה.

קריאה מהנה,

אורית הרשטיג כהן
מנכ"לית

(KJI)

LTER



בינלאומית  סדנה  המלח  וים  מדבר  במו"פ  התקיימה  בספטמבר 
ותלמידי  חוקרים   25 בהשתתפות  למדע,  הלאומית  הקרן  במימון 
באזור  "סיליקון  שכותרתה  הסדנה,  שונות.  מדינות  מ-15  מחקר 
הקריטי: קרקעות, תאים, צמחים וכוכב-הלכת", אורגנה על-ידי ד"ר 
עתידיים  ולכיוונים  למחקר  והוקדשה  ים-המלח  משלוחת  כץ  אופיר 

בחקר הסיליקון בצמחים ובמערכות אקולוגיות.
מרתקות  הרצאות  בין  כפולה  בהנאה  זכו  הסיליקון  סדנת  משתתפי 
לקרן  נודה  זו  בהזדמנות  המלח.  בים  מופלא  לביקור  דרך  ופורצות 
הלאומית למדע על מימון הסדנא ולנותני החסות: קבוצת ICL וחברת   

agripower  על התמיכה הנדיבה בסדנה.

בכנס מזון מן הים והמדבר,  באוקטובר השתתפו נציגי המו"פ 
כמו  התיכון,  במזרח  שונות  ממדינות  בכירים  נציגים  בהשתתפות 
התמקד  הכנס  ועוד.  לבנון  האמירויות,  איחוד  ירדן,  מצרים,  מרוקו, 

בחידושים בתחום המזון מן הים והמדבר הישראלי. 
במהלך הכנס הוצבו דוכנים של חברות מסחריות ושל מכוני מחקר 
וים המלח, אשר עורר עניין רב בתחום  ופיתוח, ביניהם מו"פ מדבר 
של שימוש בתפטיר פטריות לצורך הפיכת גזם תמרים לחומר מוקצף 
קשיח או חלופה טבעית לחומרים מבודדים סינתטיים. התחום הוצג 
בטכניון,  לארכיטקטורה  המחלקה  בוגרת  אטיאס,  נעם  ד"ר  ידי  על 

וחוקרת חדשה במו"פ מדבר וים המלח. 

בנובמבר יצאה משלחת מכובדת ברשות המנכ"לית אורית הרשטיג 
כהן לפסגת האקלים בשארם א-שייח. 

פסגת האקלים הבינלאומית של האו"ם בהשתתפות מנהיגים ונציגים 
של כ- 115 מדינות, נוסדה כדי לדון בהתמודדות עם שינויי האקלים 
בעולם. במהלך שבועיים התכנסו הפוליטיקאים ואנשי המקצוע לדון 
לא  בנושא.  החלטות  ולקבל  האקלים  שינויי  עקב  העולמי  במצב 

פורסם כי היו פריצות דרך משמעותיות. 
הרצאות  לתת  המו"פ  נציגי  הגיעו  לוועידה  השני  השבוע  במהלך 
באירועי הביתן הישראלי ובהם ד"ר עודד קינן בדיון מרתק על חינוך 
הרשטיג  אורית  האקלים.  ומשבר  הטמעה  מורים,  הכשרות  סביבתי, 
כהן, מנכ"לית המו"פ דיברה בפאנל באירוע של DeserTech בנושא 
ים  באזור  מרכזי  כמשאב  המו"פ  את  והציגה  והטמעה  אדפטציה 

המלח, הנגב והערבה. 
שותפים נוספים לפעילות המרכז לחקר שיטפונות במדבר כגון רשות 
את  הציגו  המטאורולוגי  והשירות  המלח  ים  ניקוז  רשות  המים, 
והפעלת  קיצון  פעילותם בארץ בנושא שיטפונות, היערכות לאירועי 
לחקר  המרכז  מנהלת  חביב,  זלדמן  יעל  שיטפונות.  לחיזוי  המרכז 
שיטפונות במדבר, הייתה אף היא חלק במשלחת של המו"פ לאירועי 

הפסגה. 
ד"ר חנן גינת, ד"ר טלי זוהר, ד"ר רינה קדם, דורית בנט ואסף אדמון 
בחבל  האזוריים  הפעולה  ושיתופי  הסביבתית  הפעילות  את  הציגו 
אילת-אילות בצורה מרתקת ואנו שמחים על שיתופי הפעולה איתם. 
במהלך הפסגה נוצרה הזדמנות נדירה לפגוש אנשים טובים ומעוררי 
על  ולשמוע  פרטיים  ומגופים  מעמותות  הציבורי,  מהשירות  השראה 
שמאחורי  הפנים  את  ולהכיר  לראות  האסטרטגיות,  התוכניות  כל 
והרצינות, לשמוע על שיתופי פעולה  העשייה, את המחויבות הרבה 
אזוריים ופרטנרים מחוייבים ולהיחשף למיזמים וסטארט אפים פורצי 

דרך. 

כנסים 

משתתפי סדנת הסילקון בסיור באזור ים המלח

ד"ר נעם אטיאס מסבירה
לשר החקלאות מר עודד פורר 

ד"ר ניצן שגב וד"ר נעם אטיאס 
בדוכן המו"פ בכנס

משתתפי הפאנל של DeserTech בביתן הישראלי. מימין: רפי לוי (חברת Dots), פרופ' 
הדס ממן (חברת SoLED), אורית הרשטיג כהן (מו"פ מדבר וים המלח), 

שרון גולדברג וסיוון כהן שחרי ((DeserTech, רותם שמאי (המשרד להגנת הסביבה), 
לואיז בייקר (UNCCD). חסרה- דורית בנט. 

פסגת האקלים
בשארם א-שייח

אורית הרשטיג כהן, ד"ר עודד קינן ויעל זלדמן חביב 
בפסגת האקלים בשארם א-שייח

אורית הרשטיג כהן, ד"ר עודד קינן, 
ד"ר רינה קדם ויעל זלדמן חביב עם 

ד"ר דורון מרקל, 
המדען הראשי של קק"ל 

ד"ר עודד קינן, ד"ר חנן גינת 
ומשתתפים מכובדים נוספים בפאנל 
בנושא חינוך סביבתי בביתן הישראלי

כל  את  מציגים  שבו  שנתי  אירוע  הינו  ח"ן  נקודת  של  העיון  יום 
המחקרים שמומנו על ידי הארגון של נקודת ח"ן. נקודת חן נוסדה כדי 
ליצור תשתית ידע מקצועי בין-תחומי בנושא החקלאות הרב-תפקודית 
הרווחת  האינטנסיבית  בחקלאות  הנדרש  השינוי  להשגת  לסייע  ובכך 
בארץ. ביום העיון הייתה נציגות מכובדת של נציגי המו"פ ובהם ד"ר 
גדעון  ד"ר  באב"ד,  אבשלום  ד"ר  כץ,  אופיר  ד"ר  חיים,  דור  לי  שי 

וינטרס וד"ר ניצן שגב. 
חוקרי  של  ההמשך  דור  ע"י  הועברה  במיוחד  מרגשת  אחת  הרצאה 
המו"פ- סוף שאולוב, בתה של ד"ר ניצן שגב משלוחת אילות, הרצתה 
על נושא עבודת הגמר שלה "מים במדבר - שירות טוב או שירות דוב?" 

וזכתה לתשבחות רבות מן הקהל. 

החדשנות,  משרד  של  השנתי  המו"פים  כנס  את  לארח  שמחנו 
התקיים  הכנס  המו"פ.  של  המלח  ים  בשלוחת  והטכנולוגיה  המדע 
במעמד מנכ"לית המשרד הילה חדד מלניק והמדען הראשי פרופ' 
אבי דומב, מנכ"לים, ראשי רשויות מקומיות, חוקרים ונציגי אקדמיה. 
- מאיר צור,  ועד ההנהלה שלנו  בכנס כיבדו אותנו בנוכחותם חברי 
ראש מועצת ערבה תיכונה, אריה כהן, ראש מועצת מגילות ים המלח, 
ניר ונגר, ראש מועצת תמר, פרופ' יוני לרון, נציג אוניברסיטת בן גוריון 
בנגב נותנת החסות האקדמית ואיתי פרימן, מנכ"ל רשות ניקוז ים המלח. 
במהלך הכנס כל מו"פ הציג מחקרים מובילים, את המו"פ ייצגה ד"ר 
שהינו  במדבר  שיטפונות  לחקר  המרכז  את  שהציגה  איזקסון  סיון 
בשטח.  ליישומיות  מחקר  בין  המחבר  דרך,  פורץ  פעולה  שיתוף 
המלח  ים  ניקוז  רשות  ע"י  נתמך  במדבר  שיטפונות  לחקר  המרכז 

ורשות ניקוז ונחלים ערבה וגופים נוספים במרחב. 
ההרצאה המרכזית בכנס הייתה של ד"ר נדב זיו, תושב קיבוץ אלמוג 
וחבר האסיפה הכללית שלנו. ד"ר נדב זיו הינו המייסד והמנכ"ל של 
אורגני  ביו-פחם  בייצור  עוסקת  החברה  הארץ".  פחם  "אור  חברת 
הנקראת  בשיטה  הפחם  ייצור  החקלאות.  מענף  גזם  מעודפי 
טיפול  לשיטות  תחליף  מהווה  חמצן,  ללא  ופירוק  חימום  פירוליזה, 
אחרות בגזם. הפחם עצמו משמש כחומר דשן אורגני ובעל יתרונות 

רבים לחקלאות, לניקוי קרקעות מזוהמות ובוצה תעשייתית. 
בהרצאה דיבר נדב על תהליך המחקר והיזמות, שיתוף הפעולה בין 
ערך  ויצירת  הפיתרון  ויישום  בפיתוח  ולמו"פ  לתעשייה  החקלאות, 
כלכלי ואזורי, וכן חסמים בתהליך ושיפור היחסים בין גורמי הממשל 
עם  להתמודדות  חדשניות  טכנולוגיות  בקידום  ולתעשייה  לחוקרים 
מדע  מבוססי  טכנולוגיים  פתרונות  ולמתן  ולאומיות,  אזוריות  בעיות 

ומחקר לבעיות סביבה ואקלים. היה מרתק! 
את הכנס סיימנו בשולחנות עגולים במגוון תחומים. אחד מהם הועבר 

ע"י ד"ר רינה קדם בנושא יצירת שיתופי פעולה אזוריים. 
שמחנו לארח ועל ההזדמנות למפגש כה חשוב ופורה בינינו המו"פים. 

תודה לכולם. 

בסוף נובמבר התקיים כנס המדבור הבינלאומי,
מידי  הנערך   ,DDD - Drylands Deserts and Desertification
כשנתיים והוא אחד הכנסים החשובים ביותר בנושא המדבור בעולם. 
של  לקמפוס  הגיעו  מדינות   50 מ-  מיותר  משתתפים   1,000
מו”פ  חוקרי  גם  בוקר.  שדה  במדרשת  בנגב  גוריון  בן  אוניברסיטת 
מדבר וים המלח לקחו חלק פעיל בהרצאות, פוסטרים, ארגון מושבים 

וסיור במגוון סוגיות המטרידות את העולם בשל תופעת המדבור.
בנושא  סיור  העבירו  באב"ד  אבשלום  וד"ר  גרונר  אלי  ד"ר 
'אקו-הידרולוגיה של מכתש רמון' בו השתתפו 28 חוקרים ותלמידים 
ממן  שמרית  וד"ר  מהמו"פ  איזקסון  סיון  ד"ר  העולם.  רחבי  מכל 
מההמכון לביטחון חברה ומדינה באוניברסיטת בן גוריון ארגנו מושב 
בנושא יישומים של טכנולוגיות חלל לניהול משאבי מים. חוקרים רבים 

נוספים נכחו בכנס, הרצו והציגו פוסטרים: 
ד"ר טלי זוהר |  בהרצאתה-

Agrivoltaics: Harvesting the Sun Twice – Dual Use of Land 
for Solar Energy Production and Local Agriculture

 ד"ר ענבל זייבל |  בהרצאתה -
Reuse of Treated Wastewater for Sustainable 
Aquaculture: Historical Overview, Current Situation and 
Future Possibilities. 

ד"ר אילן סתוי  | בהרצאתו -  
Geodiversity Enhances Resilience of Dryland Ecosystems 
to Climatic Change

ד"ר ניצן שגב |  הציגה פוסטר בנושא -
Does ‘Black Gold’ turn out to be Fool’s Gold for Arthropods? 
Behavioral Reactions of Beetles and Antlion Larvae to Soil 
Contaminated with Crude Oil. 

ד"ר רינה קדם הייתה יו"ר מושב - 
Cross Border Desert Research- Science and Collaboration.

 השתתפות מרשימה בהחלט. 

סוף שאולוב, בתה של ד"ר ניצן שגב, בהרצאה על עבודת הגמר שלה
 בכנס נקודת ח"ן

ד"ר סיון איזקסון בהצגת 
המו"פ והמרכז לחקר 

כנס המו"פים הארצי שיטפונות במדבר

ד"ר רינה קדם בשולחן עגול על שיתוף פעולה אזורי יחד עם פרופ' יוני לרון, 
נציג אוניברסיטת בן גוריון ומשתתפים נוספים

ד"ר ניצן שגב ד"ר סיון איזקסון

משתתפי סדנת הסילקון במהלך הכנס

ד"ר רינה קדם ד"ר אבשלום באב"ד ד"ר אופיר כץ 

שלוחת  של  הכחדה?  של  סיפור  האם  בערבה,  התמר  עצי  נופי  כנס 
הערבה התיכונה של המו"פ, היה ארוע מרתק ומעניין. לכנס הגיעו כ- 
ופעילים  וקהילה  חינוך  אנשי  והחוקרים,  המומחים  מיטב  איש,   150
סביבתיים אשר עץ התמר וסביבתו הם חלק בלתי נפרד מחייהם מזה 
שנים רבות. שמענו זוויות שונות ונקודות מבט מרתקות על עצי התמר 
שהאדם  משמעית  חד  בקריאה  יצאנו  וכולנו  בערבה  המעיינות  ועל 
תמריי  הצלת  למען  מיידי  באופן  לפעול  יש  להחזיר.  צריך  ולכן  לקח 
ראשי  הכנס  במסגרת  הכחדתם.  את  למנוע  וביידינו  המעיינות 
המועצות ד"ר חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות ומר מאיר צור 
זיו, אמנון  ראש מועצה ערבה תיכונה העניקו תעודות הוקרה לגדעון 

נבון ונטע אור אשר תרמו ותורמים רבות לקהילה ולנופי הערבה. 
בבוקר יום שישי יצאנו לסיור מומחים בשטח בשיתוף עם רשות הטבע 
והגנים בעין שחק ובעיינות יהב. בסיור השתתפו כ 70 א.נשים אשר באו 
תמריי  את  להציל  כדי  לעשות  ניתן  מה  עיניהם  במו  ולחוות  לראות 

המעיינות.
בפרויקטים  לשעון  מסביב  שעומלות  אלבז  והילה  ברדו  לרחלי  תודה 
על  שעמלו  תיכונה  ערבה  שלוחת  אנשי  לכל  תודה  שכאלו.  מיוחדים 

הכנס. 
 

משתתפי הפאנל בכנס תמרי המעיינות

עובד יבין, מנכ"ל (לשעבר) של רשות ניקוז ירדן דרומי, בהרצאת הפתיחה של הכנס



נר  הדליקו  בו  הבר'  על  'מדע  אירוע  התקיים  אילות  בשלוחת  גם 
שלישי של חנוכה. האירוע הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין מחלקת 

צעירים בחבל אילות ורכזת החינוך בשלוחת אילות, ענת שאול. 
את  מילאו  אילת,  מהעיר  ואפילו  החבל  מרחבי  שהגיעו  האורחים, 
הלובי של ה-HUB שהפך כמעשה ניסים למתחם חגיגי וחמים באווירת 
חנוכה, עם סחלב חם וסופגניות. שלושת המדעניות שלנו נתנו הרצאות 
כל  בסוף  בשאלות  הגיב  וענין  סקרנות  מלא  שהיה  והקהל  מרתקות 

הרצאה.
בלילות  שמבקרים  החיים  בעלי  נושא  את  הציגה  שגב,  ניצן  ד"ר 
ואת  וזאבים,  שועלים  תנים,  בעיקר  בערבה,  היישובים  בחצרות 
כולל  הבתים,  ליד  הטורפים  של  הגוברת  הנוכחות  של  ההשלכות 
רחלי  ד"ר  ליישם.  יכול  אחד  שכל  התופעה  לצמצום  הצעות 
אירועי  של  נתונים  שלל  הציגה  הידרולוגית,  אקו   , ארמוזה-זבולוני 
אקראיות  הרבה  שמציגים  האחרונות,  בשנים  ושיטפונות  גשם 
והפתעות שקשה לחזות. ממצלמות שהוצבו לאחרונה בנקודות בהן 
לצפות  אפשר   (90 כביש  (בעיקר  כבישים  את  חוצים  גדולים  נחלים 
המו"פ  לאתר  להיכנס  יכול  אחד  כל  הגעתם!  עם  ממש  בשיטפונות 
ולצפות בשיטפונות בזמן אמת. רחלי הזמינה בסוף ההרצאה את כל 
מי שעדיין לא עשה זאת לקבל מד גשם ולהציב אותו בחצר.  ד"ר נעם 
הקהל  את  ריתקה  וביוטכנולוגיה,  תעשייתי  לעיצוב  ד"ר  אטיאס, 
בעולם,  האקולוגי  המשבר  על  שלה  והמעמיק  המקיף  במבט 

והאפשרות לחולל וליישם שינוי. 

בדצמבר התחיל קורס ניסיוני חדש בנושא 'מדבר' של מו"פ מדבר 
נתפר  הקורס  דרום.  במחוז  והגנים  הטבע  רשות  לעובדי  המלח  וים 
מדבריות,  היווצרות  על  תוכן  וכולל  איתם  ובשיתוף  רט"ג  עבור 
את  הבאנו  טבע.  וניהול  אקולוגיה  הידרולוגיה,  קרקע,  גיאולוגיה, 
המומחים הכי גדולים לתחומים אלו מהמו"פ, מרט"ג ומבחוץ ובמשך 
5 שבועות נלמד על המדבר. את הקורס ארגנו מטעם רט"ג ד"ר אסף 
צוער, אהובית זלץ ורותם כהן ומהמו"פ, ד"ר אבשלום באב"ד, ד"ר 
אילן סתוי וד"ר אלי גרונר. לקורס הראשון נרשמו 29 עובדים של מחוז 
דרום מאילת, שמורת החי בר ועד ים המלח וצפון הנגב וכולל פקחים, 
מנהלי שטח, אנשי חינוך ואקולוגים. הבטחנו לכל אלו שלא התקבלו 
לקורס הזה שיהיו עוד קורסים. התחלנו את הבוקר בדברי פתיחה של 

אסף והרצאה על איך נוצרות מדבריות של דודיק אברהם.
תודה רבה למועצת מצפה רמון על האירוח!

ביקור בתיכון אל פורע'ה עם נציגי בית 
הספר והקהילה שגרירות ארה"ב 

המלח  וים  מדבר  מו"פ  של  חינוכית  קהילתית  פעילות  במסגרת 
הבר"  על  "מדע  לאירוע  ותושבים  חוקרים  התכנסו  בשלוחות, 
וים  מדבר  ממו"פ  החוקרים  הציגו  באירוע  תיכונה.  ערבה  בשלוחת 
המלח והמו"פ החקלאי בערבה הרצאות מרתקות על מדע, קהילה, 
חקלאות, סביבה ומשבר האקלים. הפעילות הינה שיתוף פעולה בין 
המו"פ למרכז צעירים ערבה. תודה לכל תושבי הערבה שהגיעו ונהנו 
גדעון  ד"ר  אטיאס,  נעם  ד"ר  קריג,  ליזה  ד"ר   – ולמרצים  והשכילו 

וינטרס, דפנה הררי וד"ר עודד קינן.

אורית הרשטיג כהן בסקירה על מו"פ מדבר וים המלח בביקור ותיקי אילות במצדה

ד"ר רחלי ארמוזה זבולוני בהרצאתה במדע על הבר

ד"ר אבשלום באב"ד בהרצאתו בקורס

מפגש מקדים בשגרירות ארה"ב 

כחלק משיתופי הפעולה בין שלוחות המו"פ שמחנו לארח את ותיקי 
אילות במכון המחקר במצדה. את היום הוביל אמנון גרינברג אשר 
בין כובעיו הרבים גם חבר הנהלה במו"פ. הותיקים קיבלו סקירה על 
פעילות המו"פ והקמתו מאורית הרשטיג-כהן, מנכ"לית המופ  ומד"ר 

נוית עוגן שטרן על תחומי המחקר בשלוחת ים המלח. 

תכנית  את  השנה  מוביל  המלח  וים  מדבר  מו"פ  של  החינוך  צוות 
"מגיני המדבר". התכנית כוללת ארבעה קמפוסים אזוריים אליהם 
מגיעים תלמידים משכבות ט'-י' על מנת ללמוד, להכיר ולפעול למען 
הזכייה  בעקבות  לפועל  יצאה  התכנית  במדבר.  הטבע  שמירת 
בעקבות  הייצוגיות  התובענות  של  הקורא  הקול  במסגרת  בתקציב 
אסון הנפט בעברונה. אל שניים מהקמפוסים מצטרפת גם קבוצה של 
שנמצא  פורעא"  אל  "עתיד  מתיכון  בדואים  ותלמידות  תלמידים 
באזור.  הבדואית  הפזורה  מרחבי  תלמידים  ומשרת  לערד  בסמוך 
כתוצאה  התאפשר  לבדואים  היהודים  התלמידים  בין  השיתוף 
השגרירות  של  תמיכתה  בפרויקט.  ארה"ב  שגרירות  של  מתמיכתה 
אינה רק כספית אלא גם על ידי גיבוי, פרסום ופיתוח שותפות ארוכת 

טווח עם מו"פ מדבר וים המלח.
נציגות  עם  יחד  המו"פ  לצוות  ראשון  מפגש  התקיים  ב-22/11/92 
בית  מנהל  הוביל  המפגש  את  פורע'א.  אל  בתיכון  ארה"ב  שגרירות 
מהמועצה  בכירים  נציגים  אליו  והגיעו  אלחמיסה  מוסא  מר  הספר 
האזורית אל קסום, רשת "עתיד" ועוד. אירוע השקה לתוכנית התקיים 
החינוך  של  הפדגוגי  העתיד  לבניית  הרבים  השותפים  עם  יחד 
באלפורעה– מו"פ מדבר וים המלח, אגף תרבות, דיפלומטיה ציבורית 
בשגרירות ארה"ב, מכון ערבה ללימודי סביבה וחווה חקלאית ערבה 

תיכונה. 
במפגש התקיים דיון על שיתוף הפעולה בין אוכלוסיות הנגב השונות, 
על בניית מודל של חוסן אקלימי לקהילות מנותקות רשת כמו קהילת 
אלפורעה, דרך פדגוגיה חינוכית חוצה גבולות ומגזרים של קהילות 
מקומיות של המדבר להתמודדות עם אתגרי שינוי האקלים והמדבור. 
המחקר  במכון  הכרות  לביקור  הגיעו  השגרירות  נציגות  מכן  לאחר 
דנסל,  וג'סיקה  ציבורית  דיפלומטיה  אחראית  שניצר,  אלן  במצדה. 
סגנית לעינייני תרבות, ד"ר עודד קינן- מנהל תחום החינוך במו"פ , 
אורית הרשטיג כהן- מנכ"לית, ענת שאול- רכזת חינוך סביבתי אילות, 
מוסא אלחמיסה- מנהל ביה"ס ופריד מחמיד- מורה שמוביל את הפרויקט. 

בין ה-15-17/12/2022 התקיים המפגש הראשון של "מגיני המדבר" 
והוא  ויהודים  בדואים  נוער  בני  כ-30  השתתפו  במפגש  המלח.  בים 
התלמידים  גיבוש.  ופעילויות  סדנאות  דיונים,  במרחב,  סיורים  כלל 
למדו על האתגרים הסביבתיים בים המלח, שוחחו עם דמויות מפתח 
ובעלי עניין מהאזור ונסעו גם לאזור אל פורע'א על מנת ללמוד אודות 
מאוד  היה  המפגש  הבדואית.  החברה  של  הסביבתיים  האתגרים 

מוצלח ומהנה.
ב-12-14/1/2023 יתקיים קמפוס נוסף, לתלמידים היהודים, בחצבה. 
לימי שיא, סמינרים  במקביל התלמידים הבדואים ממשיכים להגיע 
ופעילויות במו"פ. ב-2-4/3/2023 יתקיים קמפוס משותף נוסף לכל 

התלמידים בחבל אילות.

חינוך     מדעי 

מעגלי שיח ולמידה במהלך סמינר 'מגיני המדבר' הראשון בעין גדי

תלמידת תיכון אל פורע'א בזריחה בעין גדי

מרפסת מלאה באנשי קהילת הערבה שהגיעו לשמוע 'מדע על הבר'



קרנות מחקר

קבוצת חוקרים מהמו"פ ובהם ד"ר עודד קינן וד"ר ריבקי אופיר, יחד 
עם חוקרים נוספים, זכתה ב- 10,000$ מקרן יק"א למחקר ושיקום 
 ,DNA דיגום  יכלול  המחקר  הערבה.  במעיינות  העתיקים  התמרים 
ופיתוח דרכים לשיקום סביבות התמרים. במקביל זכינו גם בתקציב 
חינוכית  תכנית  קיום  להמשך  ערבה  ונחלים  ניקוז  רשות  בתמיכת 

בנושא נחלי הערבה והתמרים העתיקים בסביבתם.

ד"ר אילן סתוי זכה בהצעת מחקר של קק"ל בהיקף של 300,000 ₪ 
אופניים  לשבילי  והפיכתם  עפר  דרכי  טישטוש  "השפעות  בנושא 
(סינגלים) על תיפקוד הידרולוגי וגיאומורפי של שטחים פתוחים, ועל 

עמידות הסינגלים לאורך זמן". 

לפוסט  במימון  זכתה  במו"פ,  חדשה  חוקרת  אטיאס,  נעם  ד"ר 
נושא המיזם  והטכנולוגיה.  יזמי ממשרד החדשנות המדע  דוקטורט 
פיתוח  ידי  על   CO2 פליטות  והקטנת  מקיימת  רווחיות  שיפור  יהיה 
מוצר משולב הכולל מכלי שתלנות ומצעי הזנה וטיוב קרקע חדשניים 

מחומרים ביו-מרוכבים שמקורם בפסולת דקלים מהערבה. 

ד"ר סיון איזקסון, חוקרת בשלוחת ים המלח ובמרכז לחקר שיטפונות 
במדבר, זכתה במענק מחקר מרשות המים בהיקף של 360,000 ₪, 
בנושא שימוש במיפוי תפרוסת שיטפונות בזק מחישה מרחוק לצורך 

כיול ואימות מודלי הצפה דו ממדיים. 

 ₪  375,000 של  בהיקף  מחקר  במענק  זכתה  שטרן  עוגן  נוית  ד"ר 
ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר על עבודתה בנושא איתור תכונות 
דרך  יתקיים  סרקוקורניה-המחקר  ההלופיט  בתמציות  דרמטולוגיות 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

ד"ר מירב כהן זכתה בהצעת מחקר מלשכת המדען הראשי לפיתוח 
מודל למידת מכונה למערכת מקומית לטיפול בשפכים בשיתוף עם 
סך  גוריון.  בן  מאוניברסיטת  פייר  מיכאל  וד"ר  גרוס  עמית  פרופ' 

התקציב עומד על 663,800 ₪ לשלוש שנות המחקר. 

ד"ר אופיר כץ, ד"ר אלי גרונר, ד"ר טלי זהר וד"ר טארק אבו חמד זכו 
ביוגז  ידי  על  המלח  בים  הבית  זבובי  בבעית  לטיפול   MERC בקרן 

בהיקף של 591,601 דולר ל-4 שנים.

קול קורא לפיתוח עסקי - התבשרנו בבשורה משמחת מאוד על זכייה 
המדע  החדשנות,  ממשרד  שנים  ל-3   ₪ מיליון   5 של  בסכום 
תלווה  המו"פ  את  במו"פ.  העסקי  התחום  פיתוח  עבור  והטכנולוגיה 
המדע  החדשנות  משרד  מטעם  חיצונית  אסטרטגית  יעוץ  חברת 
תוכנית  תכתוב  המו"פ  עם  משותפת  בעבודה  אשר  והטכנולוגיה 
השחקנים  מיפוי  את  תכלול  אשר  השנים  ל-3  אסטרטגית 
וכו'.  ומחו"ל  בארץ  שוק  סקרי  ליבה,  תחומי  באזור,  המשמעותיים 
במאי-יוני  לביצוע  ותצא  פרטנית  עבודה  תוכנית  תוגש  מכן  לאחר 
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תחומי  ומנהלי  השלוחות  מנהלי  את  הכולל  המו"פ  מנהלי  פורום 
חודשים  לשלושה  ואחת  בזום  שבועות  ל-3  אחת  נפגש  הרוחב, 
שהתקיים  הראשון  הפיזי  במפגש  השונות.  בשלוחות  מתארח 
בספטמבר התארח הפורום בהרכבו החדש בשלוחת ערבה תיכונה, 
ערכנו הכרות לפעילות המו"פית בכל תחום ושלוחה, הבנת האתגרים 
בגיבוש  לגעת  והתחלנו  ציפיות  תיאמנו  וההזדמנויות,  המשותפים 

תוכניות עבודה שנתיות. 
דיון  התקיים  רמון,  מצפה  בשלוחת  הפורום  התארח  אוקטובר  בסוף 
זלדמן, מנהלת  יעל חביב  ע"י  ומדיה בארגון  נראות, תוכן  עומק על 
את  הציג  השלוחה  מנהל  באב"ד  אבשלום  ד"ר  כן  כמו  התחום. 

הפעילות השלוחתית והאתגרים איתם מתמודדים בשלוחה.

הכנס השנתי של המו"פ יתקיים באוניברסיטת 
עוזי  לד"ר  כהוקרה  ויוקדש  בנגב  גוריון  בן 

אבנר בנושא "ארכיאולוגיה של המדבר"
סמינר מו"פי בשלוחת אילות

השתלמות עובדים
אסיפה כללית מתארחת במ.א. אילות

שלוחת אילות
שי חן שיפנבאואר – עוזר מחקר של ד"ר ניצן שגב

אלינה הורוויץ – עוזרת מחקר של ד"ר גבי בנט
ג'ואד לחאם – עוזר מחקר של ד"ר אילן סתוי

שלוחת מצפה רמון
מאור טיקוצ'ינסקי – עוזר מחקר של ד"ר אלי גרונר

שלוחת ים המלח
רוני מירזקנדוב – עוזר מחקר של ד"ר ערן חלפי

המרכז לחקר שיטפונות במדבר
ד"ר יהודית לקח- פרויקט כתיבה משותף עם רשות הטבע והגנים
ד"ר נתי ברגמן- פרויקט כתיבה משותף עם רשות הטבע והגנים

חינוך סביבתי
דליה אבו גודה – מדריכה בפרויקט "מגיני המדבר"  שת"פ יהודי - בדואי
מאריה עואודה – מדריכה בפרויקט  "מגיני המדבר" שת"פ יהודי - בדואי

קליטה של עובדים חדשים במו"פ

פורום מנהלים
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אילות, מועצה מקומית מצפה רמון
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