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חיידק הוולבכיה וחרקים

?רעיונות נוספים



שילוב בין נושאים מתכנית  –חיידק הוולבכיה כמדביר ביולוגי 

לחלבון   DNA-חקלאות ומ, אקלוגיה-הלימודים

פרוייקט הוולבכיה העולמי

חיידק הוולבכיה נגד זכרים

אתר מכון דוידסון–על חיידק בוולבכיה 

הדברה גנטית

פרוייקט הוולבכיה העולמי

:תופעה/ השאלה  

?האם ניתן להשתמש בחיידק בוולבכיה כמדביר ביולוגי

התלמידים מבצעים עבודת חקר תיאורתית בנושא 

משמעות , יתרונות וחסרונות, שיטות להדברה ביולוגית

.יישומית

אם נמצא, אשר החייידק, במסגרת סיפור זה בוחרים החרקים

.עשוי לשמש כמדביר ביולוגי, בהם

.היעדר חיידק בוולבכיה בחרקים שונים/איתור המצאות: הניסוי

https://www.bioteach.org.il/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-2013/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%94-1/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A3-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%94-24/3862-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A7-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://davidson.weizmann.ac.il/tags/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%94
http://www.zavit.org.il/%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA/
https://www.hayadan.org.il/butterflies-overcome-bacteria-2607078


איתור נוכחות וולבכיה בשלבי התפתחות שונים של חיפושית הקמח: דוגמה

מזיק בפוגע במזון–חומר רקע על חיפושית הקמח 

מדריך לגידול וריבוי חיפושית קמח ודרגות התפתחות שונות

היכן אפשר לרכוז חיפושיות קמח בדרגות התפתחות שונות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%97
https://www.fishy.co.il/post.php?postid=363767
http://www.meital-labs.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%96%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/


איתור נוכחות וולבכיה בחדקונית הדקל מאזורים שונים: דוגמה

לשאול מלכודת לחדקונית הדקל/ היכן ניתן לרכוש 

הדברה כימית של חדקונית הדקל

הדברה ביולוגית של חדקונית הדקל

חומר רקע על חדקונית הדקל

https://www.hagarin.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-3369-%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A7%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94.aspx
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015/documents/chedkonit_2016.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5368185,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A7%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94


ביוכימיה אנליטית/מתחום הביולוגיה–רעיונות נוספים 

?רעיונות נוספים

PCRתוצר / מהפקה DNAשיטות לכימות 

https://drive.google.com/open?id=1eb9CwAW1GjMpz3FlrJzEm5rpdZJ1Iypy


יוזמות אישיות–לקחת את המולקולרי צעד אחד קדימה 



בחירת נושא רלוונטי לתכנית הלימודים

בחברות מסחריות/ איתור פריימרים במאמרים מדעיים 

הזמנת פריימרים מהחברה

מבר אילןPCRולהרצת DNAהזמנת מכשור וחומרים להפקת 

לבורנט/מורים –ניסוי מקדים בבית הספר 

תכנון ניסוי ובציעו עם התלמידים

שלבי הפיתוח



קיצור של  RuBisCO)רוביסקוהחשוב ביותר במעגל מכונההאנזים
זהו האנזים הנפוץ ; (אוקסיגנאז/ביספוספט קרבוקסילאז-1,5-ריבולוז

שלב  , האנזים מזרז את השלב הראשון במעגל. כדור הארץפני-ביותר על
.הקיבוע

האנזים רוביסקו–דוגמה 

:נושאים רלוונטיים מתכנית הלימודים
פעילות אנזימים-
תהליך הפוטוסינתזה-
לחלבוןDNA-מ-
בקרת ביטוי גנים-



של רוביסקו( אחת מתת היחידות)איתור פריימרים להגברת מקטע מהגן 

נעשה על ידי המורה  
או

תלמיד
או 

מורה ותלמיד

.ניתן לערוך חיפוש במרשתת או אצל חברות מסחריות המשווקות פריימרים

.  במאמר הבא–דוגמה 

https://drive.google.com/open?id=1QZF6nb19cib1YlJAtaHfXNwjXBsHWa8t


https://www.hylabs.co.il/

הזמנת פריימרים

https://www.hylabs.co.il/


http://www.danyel.co.il/

הזמנת פריימרים

http://www.danyel.co.il/


תוצאות פרויקט פיתוח מולקולרי בתיכון הראשונים

בשילוב התלמידים והפצת הידע
לכלל מורי ותלמידי ביולוגיה בישראל



השוואת רצפים

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch&BLAST_SPEC=blast2seq&LINK_LOC=align2seq


להתייעצות ולרעיונות נוספים, לפרטים נוספים
ר עומר חורש במרכז לפיתוח ותמיכה "ניתן לפנות לד

במעבדות הביולוגיה בבתי הספר
אוניברביטת בר אילן

ochkgl@gmail.com: מייל


