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הן מ הביולוגי,  במגוון  פגיעות  הגלובלים,  השינויים  של  ההשלכות  בין 
וללא ספק הבלתי הפיכות ביותר. עבור הקהיליה המדעית, חקר המ

גוון הביולוגי, עתידו, והשלכות שחיקתן על חברות אנושיות פותח כר 
אותו  של  ההרכב  את  יותר  טוב  להבין  היא  המטרה  כאשר  שאלות,  של  נרחב 
את  בו,  לפגיעה  מובילות  האדם  פעילויות  בהם  התהליכים  ואת  ביולוגי  מגוון 
חקר  ובתפקודו.  בהופעתו  המעורבים  והסביבתיים  ההתפתחותיים  המנגנונים 
אשר כתוצאה ממנו, נוכל למצוא שיטות ניהול, שימור ואף שיקום ולהבין את 
והנכסים והשירותים שמספק המגוון הביולוגי לחברות האנושיות, ואת ההשל

כות האפשריות של שחיקתו על רווחת האדם ואת התפיסות החברתיות לגבי 
המגוון הביולוגי והמדיניות הממלכתית שיש לנקוט לגביו.

בנקודה החמה של המגוון הביולוגי  וישראל, ממוקמות  שתי המדינות, צרפת 
הים תיכוני, כאשר לכל אחת איפיונים ייחודיים מאוד )ישראל נמצאת בצומת 
שלוש יבשות, ולצרפת גיוון רב בשטחיה שמעבר לים(, כך ששתי המדינות זכו 
לשפע רב במיוחד, אך יחד עם זאת, שתיהן פגיעות מאוד. האתגרים כה גדולים, 
בינלאומיים  אירגונים  של  יומם  סדר  על  כיום  נמצא  הביולוגי  המגוון  כי  עד 
כ”שנה   2010 שנת  על  שהכריז  המאוחדות  האומות  אירגון  שבראשם  גדולים 

בינלאומית למגוון ביולוגי”.

לרגל אותו אירוע,  ארגן המשרד למדע ולטכנולוגיה בשגרירות צרפת בישראל 
בין ה-11 ל-13 באוקטובר, את הרב-שיח הראשון לצרפת ולישראל בנושא זה. 
המשרד הישראלי להגנת הסביבה, המכון לאקולוגיה ולמגוון ביולוגי של המרכז 
הקרן  ת”א,  אוניברסיטת   ,CNRS INEE  – צרפת  של  מדעי  למחקר  הלאומי 
FRB( ופארק רמת הנדיב, כל אלה היו שוו )הצרפתית לחקר המגוון הביולוגי 

תפים בכנס שבו נטלו חלק עשרים מדענים מצרפת ועשרים מדענים מישראל. 
קיימות אפשרויות רבות וממשיות לפיתוח שיתופי פעולה מדעים בין הצדדים. 

כעת הדבר נתון בידיהם של המדענים הצרפתים והישראלים.

פרופסור אריק ֽסּבּון
הנספח למדע וטכנולוגיה

Parmi les conséquences des changements planétaires, 
les atteintes à la biodiversité sont sans aucun 
doute les plus irréversibles. Pour la communauté 

scientifique, étudier la biodiversité, son devenir et les 
conséquences de son érosion sur les sociétés humaines, 
ouvre un vaste champ de questions qui visent à mieux 
connaître sa composition et les processus par lesquels les 
activités humaines conduisent à l’altérer ; ses capacités de 
réponses face aux changements de l’environnement ; les 
mécanismes évolutifs ou écologiques impliqués dans son 
émergence et dans son fonctionnement qui peuvent, en 
retour, inspirer les méthodes de gestion, de conservation, 
voire même de restauration ; les biens et les services 
rendus par la biodiversité aux sociétés humaines, et les 
conséquences possibles d’une érosion sur le bien-être de 
l’homme ; les perceptions sociales de la biodiversité et les 
politiques publiques à mettre en œuvre.

Situés sur le hot spot méditerranéen de la biodiversité, la 
France et Israël présentent de fortes particularités (carrefour 
de trois continents pour Israël, diversité des territoires 
d’outre-mer pour la France) qui en font des nations 
d’une exceptionnelle richesse, mais aussi d’une grande 
vulnérabilité. Les enjeux sont tels que la biodiversité figure 
à l’agenda des grandes organisations internationales, au 
premier rang desquelles l’ONU qui a fait de 2010 l’ « Année 
internationale de la Biodiversité ». 

A cette occasion, le Bureau pour la Science et la Technologie 
de l’Ambassade de France avait organisé du 11 au 13 
octobre, le premier colloque franco-israélien sur ce thème. 
Le ministère israélien de la Protection de l’Environnement, 
le CNRS-INEE, la Fondation Française pour la Recherche 
sur la Biodiversité (FRB), l’Université de Tel-Aviv, et 
Ramat Hanadiv étaient partenaires de cette rencontre qui 
a réuni quarante  chercheurs français et israéliens. Les 
possibilités de développer des partenariats scientifiques 
sont nombreuses et bien réelles. Elles sont à présent entre 
les mains des scientifiques français et israéliens.

Professeur Eric Seboun
Attaché pour la Science et la Technologie
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Un mathématicien de Jérusalem reçoit 
la médaille Fields. Laurent Boué.

Le Prof. Elon Lindenstrauss vient de recevoir la médaille Fields, un 
prix très prestigieux considéré comme l’équivalent d’un prix Nobel 
en mathématiques. La médaille vient récompenser l’importance 
des résultats obtenus par Elon Lindenstrauss dans le domaine 
de la théorie ergodique. Cette branche des mathématiques a de 
nombreuses applications pour les systèmes dynamiques ainsi que 
pour la théorie des nombres. 
Le Prof. Elon Lindenstrauss a obtenu son doctorat à l’Université 
Hébraïque de Jérusalem avant d’accepter une position de Professeur 
de mathématiques à l’Université de Princeton. Depuis 2008, le Prof. 
Elon Lindenstrauss travaille au “Einstein Institute of Mathematics” de 
l’Universite Hébraïque de Jérusalem.
Bien que Israël soit généralement considéré comme une destination 
du plus haut niveau en mathématiques, Elon Lindenstrauss est 
le premier Israélien à obtenir la médaille Fields. Ceci est dû à la 
limite d’âge, placée à 40 ans, qui désavantage les mathématiciens 
israéliens souvent plus agés en raison de leurs obligations militaires. 
En plus du Prof. Elon Lindenstrauss, ce sont aussi deux chercheurs 
français et un chercheur russe qui viennent de recevoir la médaille 
des mains du président Indien à Hyderabad.

Mathématiques מתמטיקה 

למתמטיקאי  הוענקה  פילדס  מדליית 
מירושלים. לורן בוֶאה

לשנת  פילדס  מדליית  את  קיבל  עתה  זה  לינדנשטראוס  אילון  פרופ’ 
2010. מדליית פילדס היא המקבילה של פרס נובל בתחום המתמטיקה.
אילון  של  הישיגיו  חשיבות  על  הוקרה  לאות  הוענקה  המדליה 
המתמטיקה  של  זה  הארגודית.לענף  התורה  בתחום  לינדנשטראוס 

יישומים רבים עבור מערכות דינמיות וכן עבור תורת המספרים.
שלו  השלישי  התואר  לימודי  את  השלים  לינדנשטראוס  אלון  פרופ’ 
משרת  למלא  שנענהלהזמנה  לפני  בירושלים  העברית  באוניברסיטה 
פרופ’ למתמטיקה באוניברסיטת פרינסטון. מאז שנת 2008, עובד פרופ’ 
שבאוניברסיטה  למתמטיקה  איינשטיין  במכון  לינדנשטראוס  אלון  

העברית בירושלים. 
הגבוהות  מן  רמה  בעל  למקום  כלל  בדרך  נחשבת  שישראל  למרות 
הראשון   הישראלי   הוא  לינדנשטראוס  אלון  במתמטיקה,  ביותר 
גיל 40  הזוכה  במדליית פילדס. הסיבה לכך היא שנקבעה הגבלה עד 
לעתים  שהם  הישראלים  המתמטיקאים  את  לרעה  שהפלה  דבר  שנה, 
קרובות מבוגרים יותר בגלל שירות החובה בצבא. בנוסף לפרופ’ אלון 
זכו  עתה  זה  רוסי  וחוקר  צרפתיים,  חוקרים  שני  גם  לינדנשטראוס 

במדליית פילדס מידיו של נשיא הודו בָהייֶדראּבאד.
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Etude du blanchissement des récifs 
coralliens. Laurent Boué

Le Prof. Zvy Dubinsky de l’Université de Bar-Ilan vient de recevoir 
un financement à hauteur de 3 millions d’Euros pour développer un 
programme de recherche de 5 ans dont le but est d’étudier l’impact 
du réchauffement climatique sur la mer Méditerranée ainsi que sur 
la mer Rouge. 
 
Le Prof. Zvy Dubinsky est un supporter ardent de l’hypothèse prônant 
que le réchauffement climatique est une conséquence directe de 
l’activité industrielle humaine. D’après lui, en plus de faire augmenter 
la température de la mer, l’effet de serre contribue aussi à rendre la mer 
plus acide à cause d’une diminution notable de son pH. Ceci résulte 
en un effet d’un “blanchissement” des récifs coralliens impliquant une 
mort rapide des 
coraux. Le Prof. 
Zvy Dubinsky 
cite l’exemple de 
la disparition de 
95% des récifs 
coralliens au large 
des Seychelles 
au cours des 30 
dernières années.
Une partie du projet consistera à étudier les coraux vivant au large 
des îles Éoliennes, un archipel volcanique au nord de la Sicile dans 
la mer Tyrrhénienne. Là-bas, en raison de l’activité volcanique, 
les coraux vivent depuis plusieurs centaines d’années dans des 
conditions d’acidité et de température supérieures à la normale.  Des 
échantillons des coraux italiens seront renvoyés vers Ramat Gan 
où Oren Levy développera des aquarium permettant de contrôler 
précisément la température et le taux de pH de l’eau.
Le but final du projet est de comprendre comment différentes espèces 
de coraux vont réagir au réchauffement climatique dans l’intention de 
trouver des remèdes leur permettant de devenir plus résistants.

Le projet mis en place par le Prof. Zvy Dubensky impliquera une 
collaboration entre Bar-Ilan, l’Université de Bologne en Italie et peut 
être même des scientifiques palestiniens de l’Université Al-Quds.  

Pour information, le Conseil européen de la recherche (CER) a été 
créé en 2007 par l’Union Européenne. C’est la première organisation 
européenne à soutenir des projets de recherche fondamentale sur 
le seul critère de l’excellence scientifique d’un chercheur et de la 
force innovante de son idée, quels que soient sa nationalité, son âge 
ou son domaine de recherche. Le Prof. Zvy Dubinsky est le seul 
membre de l’Université de Bar-Ilan parmi les 11 chercheurs israéliens 
qui viennent de recevoir ce financement prestigieux; 6 viennent de 
l’Université Hébraïque de Jérusalem et 4 de l’Institut Weizmann.  Les 
établissements français sont représentés par 34 lauréats.  

חקר הלבנת שוניות האלמוגים. לורן בוֶאה

פרופ’ צבי דובינסקי מאוניברסיטת בר-אילן זכה לאחרונה למימון של 
3 מיליון אירו על מנת לפתח תוכנית מחקר בת חמש שנים שמטרתה 
וגם  התיכון,  הים  על  כדור הארץ  לחקור את השפעת התחממות  היא 

על ים סוף. 
פרופ’ צבי דובינסקי הוא תומך נלהב בהנחה כי ההתחממות הגלובלית 
לכך  בנוסף  לדבריו,  האדם.  של  התעשייתית  מפעילותו  ישירות  נובעת 
שהוא מעלה את טמפרטורת הים, אפקט החממה גם תורם לעלייתה של 
חומציות הים עקב ירידה משמעותית ב- pH שלו. פעולה זו יוצרת אפקט 
של “הלבנה” הטומנת בחובה את מותן המהיר של שוניות האלמוגים. 
היעלמותן של 95% משוניות  לדוגמה את  דובינסקי מזכיר  צבי  פרופ’ 

האלמוגים בים הסמוך לחופי סיישל במהלך 30 השנים האחרונות.
חופי  מול  בים  חהיים  האלמוגים  במחקר  יעסוק  מהפרוייקט  חלק 
צפונית  הטירני  בים  המצוי  געשי  ארכיפלג  שהם  האיאולים,  האיים 
מאות  מזה  חיים  האלמוגים  הגעשית,  הפעילות  בשל  שם,  לסיציליה. 
בשנים בתנאים של חומציות ושל טמפרטורות מעל התנאים הרגילים. 
דוגמיות של אלמוגים איטלקיים יישלחו לרמת גן שם אורן לוי יפתח 

בריכות שיאפשרו שליטה מדוקדקת בטמפרטורה וב- pH של המים.
יגיבו  שונים  אלמוגים  זני  כיצד  להבין  היא  הפרוייקט  של  תכליתו 
להתחממות הגלובלית כאשר הכוונה היא למצוא פיתרונות שיאפשרו 

להם להיות חסינים יותר.
 

בין  פעולה  שיתוף  כולל  דובינסקי  צבי  פרופ’  שהנהיג  הפרוייקט 
מדענים  אפילו  ואולי  בר-אילן  שבאיטליה,  בולוניה  אוניברסיטת 

פלסטינים מאוניברסיטת אל-קודס. 

לידיעתכם, המועצה האירופית למחקר )CER( הוקמה בשנת 2007 על-
במיזמי  שתומך  הראשון  האירופי  הארגון  זהו  האירופי.  האיחוד  ידי 
מחקר על פי הקריטריון היחיד של מצוינות מדעית של החוקר ועל פי 
לגילו או לאזרחותו או  כל קשר  ללא  עוצמת החדשנות שברעיון שלו, 
לתחום המחקר שבו הוא עוסק. פרופ’ צבי דובינסקי הוא הנציג היחיד 
של אוניברסיטת בר-אילן מבין 11 החוקרים הישראלים אשר זה עתה 
העברית  האוניברסיטה  יוצאי  הם  6 מהם  הזה;  היוקרתי  למימון  זכו 
בירושלים ו- 4 מהם באים ממכון ויצמן. המוסדות הצרפתיים מיוצגים 

על-ידי 34 זוכים. 

Détails de corail - 
mer rouge

תמונות תקריב של 

שונית אלמוגים

 - ים סוף
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Chimie de surface des membranes 
d’osmose inverse. Ralentissement de 
dessalement. Daniel Sebban. 

Des recherches menées par Zvi Steiner, Dr Roni Kasher et par le 
Professeur Yoram Oren de l’Institut Zuckerberg de recherche sur 
l’eau à l’Université Ben Gurion de Beer Sheva ont été récemment 
publiées dans la revue “Environmental Science and Technology” de 
l’American Chemical Société. Ces recherches portent sur l’influence 
de groupes fonctionnels microbiens sur les précipitations du sulfate 
de calcium qui se trouvent dans les eaux usagées municipales. 

Le sulfate de calcium est un sel soluble, qui peut endommager les 
membranes de filtration par osmose inverse et réduire l’efficacité du 
traitement de l’eau. Ces membranes sont utilisées lors du traitement 
et recyclage des eaux, ces eaux contenant une forte concentration 
de phosphate de calcium. Il a été constaté que la présence de 
certains de ces groupes fonctionnels peut accélérer la précipitation 
de phosphate de calcium alors que d’autres peuvent entraver ce 
processus. Ces résultats sont très pertinents pour la récupération 
et le recyclage des eaux usées par des procédés membranaires 
(osmose inverse par exemple).

La précipitation des sels insolubles (tels que le phosphate de calcium 
ou de sulfate) sur la surface de la membrane peut endommager la 
membrane et réduire l’efficacité du procédé. Les résultats de ce travail 
donnent des indices nouveaux sur certains mécanismes associés à 
la précipitation tout en indiquant les moyens possibles de contrôler et 
réduire sensiblement son taux.

של  שטחן  פני  על  הכימיה 
הפוכה  אוסמוזה  קרומיות 

והאטת ההתפלה. דניאל סבן

מחקר שנערך על ידי צבי שטיינר, ד”ר רוני כשר 
ופרופ’ יורם אורן, ממכון צוקרברג לחקר המים 
פורסם  שבע,  שבבאר  בן-גוריון  באוניברסיטת 
 Environmental Science“ לאחרונה בכתב העת
האמריקנית  האגודה  של   ”and Technology
קבוצות  בהשפעת  מתמקד  זה  מחקר  לכימיה. 
גופרתי  סידן  על משקעי  פונקציונליות  חיידקים 

המצויים במי השפכים העירוניים. 
 

להסב  העלול  מסיס,  מלח  הוא  גופרתי  סידן 
לממברנות סינון באוסמוזה הפוכה נזק ולהפחית 
את יעילות טיהור המים. קרומיות אלו משמשות 
מכילים  האלה  המים  מים,  ולמיחזור  לטיהור 
כי  נמצא  זרחתי.  סידן  של  גבוהים  ריכוזים 
אלו  פונקציונליות  מקבוצות  כמה  של  נוכחותן 
זרחתי  סידן  של  משקעים  יצירת  להאיץ  יכולה 
בעוד אחרות עשויות לחסום תהליך זה. ממצאים 

ומיחזורם  איחזורם  עבור  רלוונטיים  מאוד  אלה 
של מי השפכים באמצעות תהליכים ממברניים )כגון אוסמוזה(.

 
על  גופרתי(  או  זרחתי  סידן  )כגון  בלתי מסיסים  משקעים של מלחים 
ולהפחית את  לפגוע באותה קרומית  פני שטחה של הקרומית,עלולים 
יעילותו של התהליך. תוצאות מחקר זה מספקות סימנים חדשים לגבי 
מנגנונים מסוימים הקשורים להיווצרות המשקעים תוך שהן מראות 
את האמצעים האפשריים כדי לשלוט בהם ולהפחית באופן משמעותי 

את שיעורם.

Environnement - Agriculture

Membrane semi perméable 

Pression osmotique

eau pure 

Principe de l’osmose inverse

Station d’osmose inverse

עקרון האוסמוזה ההפוכה

מים מטוהרים

ממברנה חדירה למחצה

לחץ אוסמוטי

תחנה לאוסמוזה הפוכה
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וורדינה  אנזימים.  חסימת  על-ידי  אוטואימוניות(  )ובמחלות  הסרטן  במחלת  טיפול 
טריגנו

על מנת שיוכל להתרחב ולפתח גרורות, על הסרטן לקבל סיוע מתוך הרקמות. מחלות אוטואימוניות גם הן סומכות על ה”בוגדים” הללו שבתוך הגוף. 
לתרופות  להוות הבסיס  עשויה  רעות; חסימתם  היא אות מבשר  אנזימים שהופעתם  פעולה ממאירים מבפנים הם  לעתים קרובות, אותם משתפי 

חדשות, ולטיפולים חדשים עבור הפונדקאים של מחלות אלה.

כיצד לחסום אנזים? קודם כל, חייבים להכיר את המבנה שלו ואת מנגנון הפעולה שלו. אלא שהדבר עלול להסתבר כמשימה קשה. אנזימים הינם 
מכונות מולקולריות מורכבות הפועלות במהירות, ואשר לא בקלות חושפות את סודותיהן. פרופ’ אירית שגיא מהמחלקה לביולוגיה מבנית, שבפקולטה 
לכימיה במכון ויצמן למדע, מתגרה בהם כיום באמצעות כלים רב-תחומיים ייחודיים. לדוגמה, אנזים MMP9 מיוצר בתאי סרטן גרורתי וברקמות 
המותקפות בידי מחלה אוטואימונית.פרופ’ שגיא הצליחה לגלות את המבנה השלם של אנזים זה ובנתה נוגדן הנוגד את פעולתו השלילית. נוגדן זה 

עשוי לשמש ליצירת תרופה חדשה נגד סרטנים גרורתיים ומחלות אוטואימוניות.

במחקרים אחרים, פיתח הצוות של פרופ’ שגיא שיטה לגלוי השינויים המתרחשים באנזימים הפעילים באופן מדויק ובזמן אמת. שיטה זו משמשת 
כיום לפענוח המנגנונים של האנזימים ברמה האטומית. היא גם תסייע לחוקרים לעצב ולפתח דורות חדשים של תרופות בטוחות ויעילות מאוד. יצרני 

תרופות רבים מתעניינים היום במחקר של פרופ’ שגיא.

Traitement des cancers (et maladies 
auto-immunes) par blocage 
d’enzymes. Vardina Trigano.

Afin de pouvoir s’étendre et développer des métastases, le 
cancer a besoin d’aide à l’intérieur des tissus. Les maladies auto-
immunes comptent également sur ces cellules dans l’organisme. 
Souvent, ces collaborateurs internes et pernicieux sont des 
enzymes dont l’apparition apporte de mauvaises nouvelles : les 
bloquer pourrait constituer la base de nouveaux médicaments et 
de nouvelles thérapies pour les hôtes de ces maladies.

Comment bloquer une enzyme ? Tout d’abord, sa structure et 
son mécanisme d’action doivent être connus. Mais ceci peut se 
révéler être une tâche difficile. Les enzymes sont des machines 
moléculaires complexes qui fonctionnent rapidement et ne 
dévoilent pas leurs secrets facilement. Le Professeur Irit Sagi 
du Département de Biologie Structurale de l’Institut Weizmann 
les défie à l’aide d’outils de recherche multidisciplinaires 
uniques. Par exemple, l’enzyme MMP9 est produite dans les 
cellules de cancer métastatique et dans les tissus attaqués dans 
une maladie auto-immune. Pr. Sagi est arrivée à découvrir sa 
structure entière et a construit un anticorps qui s’oppose à son 
action négative. Cet anticorps pourrait être utilisé pour créer un 
nouveau médicament contre les cancers métastatiques et les 
maladies auto-immunes.

Dans d’autres études, l’équipe du Pr. Sagi a développé une 
méthode pour détecter avec précision, en temps réel, les 
changements qui surviennent dans les enzymes actives. 
Cette méthode est employée aujourd’hui pour déchiffrer les 
mécanismes des enzymes au niveau atomique. Elle permet 
également d’aider les chercheurs à concevoir et développer 
de nouvelles générations de médicaments sans danger et 
hautement efficaces. De nombreux laboratoires pharmaceutiques 
s’intéressent, aujourd’hui, aux recherches du Professeur Sagi.

© CNRS Photothèque / CHEZIERE Alexis
Vue de la chambre d’analyse d’un spectromètre de masse d’ions secondaires par 
temps de vol. Applications au diagnostic de cancers. 

מבט מתוך תא הניתוח של ספקטרומטר מסה של יונים שניוניים בזמן מעוף. 
יישומים באבחון סרטנים.
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Plongée en eau profonde dans le 
bassin génétique. Annelyse Thévenin.

L’Université de Tel Aviv (TAU) développe des logiciels innovants 
pour analyser et manipuler les cellules malades.
Il y a dix ans, la découverte des microARN (minuscules molécules cellulaires 
qui régulent notre code génétique) a débloqué d’importantes possibilités 
scientifiques, permettant notamment une meilleure compréhension des 
maladies humaines. Une nouvelle technologie d’analyse dite «séquençage en  
profondeur», donne aux scientifiques la possibilité de découvrir de précieuses 
informations sur les maladies humaines au niveau génétique. Aujourd’hui, 
les chercheurs de TAU développent une technologie de pointe pour mieux 
analyser les microARN.
Le logiciel, appelé miRNAkey, a été développé par Roy Ronen au sein d’une 
équipe de chercheurs dirigée par le Dr. Noam Shomron de la Faculté de 
médecine Sackler. Dr Shomron explique que miRNAkey recherche des motifs 
de microARN dans les tissus sains et les tissus malades, améliorant ainsi 
la compréhension scientifique des données recueillies par le séquençage 
en profondeur. Ce logiciel a été récemment présenté dans le journal 
bioinformatique.

Donner du sens aux motifs de microARN
Le séquençage en profondeur est utilisé pour déterminer la séquence finale 
et l’expression cellulaire de l’ADN ou de l’ARN. Une fois ces molécules 
extraites, les scientifiques doivent décrypter les précieuses informations 
fournies : l’ensemble de la séquence du génome humain, l’expression des 
gènes du génome et des molécules, telles que les microARN. En bref, il 
permet aux biologistes de voir plus loin dans la génétique humaine et de 
déterminer où et quand des dysfonctionnements génétiques peuvent se 
produire. Jusqu’à présent, il y avait très peu de programmes qui pouvaient 
interpréter des informations sur les microARN, et aucun qui puisse 
fonctionner sur un ordinateur de base ou expliquer des comportements 
ambigus de certain microARN. La solution est le programme miRNAkey, 
dit le Dr Shomron. Il est conçu pour identifier les microARN pertinents,  
déterminer leur niveau d’expression, puis générer des informations 
statistiques. « Une telle identification des microARN nous permet de les 
manipuler », explique le Dr Shomron. Un exemple de cette manipulation est 
l’altération potentielle des tumeurs malignes. Le Dr Shomron et son équipe ont 
pu identifier les microARN pertinents dans une forme agressive d’un cancer. Ils 
ont ensuite inséré la forme non agressive de ces microARN dans les cellules 
malades. Dans un modèle animal, le résultat est un ralentissement significatif 
de la croissance tumorale.

Résultats à l’écran 
Avec ce logiciel, dit le Dr Shomron, les données obtenues à partir du séquençage 
en profondeur peuvent être rapidement et correctement analysées, permettant 
aux scientifiques d’observer en détail le comportement des maladies et de 
potentiellement trouver des traitements. Elles peuvent également encourager 
la création de «smart drugs», qui ciblent individuellement les cellules 
endommagées.
Avec une interface conviviale, miRNAkey peut être utilisé sur n’importe quel 
ordinateur parallèlement à la technologie de séquençage en profondeur. De 
plus, des caractéristiques uniques, telles que des données statistiques et des 
rapports détaillés, fournissent des informations précieuses sur les microARN 
extraits.

צלילה לתוך מים עמוקים באגן הגנטי. 
אנליז תוונן  

אוניברסיטת תל אביב )Tau( מפתחת תוכנות חדשניות לניתוח התאים 
החולים ולטיפול בהם.

זעירות  תאיות  )פרודות  איי.  אן.  אר.  ה-מיקרו  של  גילויו  הסיר  עשור,  לפני 
המפעילות בקרה על הצופן הגנטי שלנו( מחסומים רבים בדרך לתגליות מדעניות 
חשובות, ושיפר בצורה ניכרת את הבנה המחלות הפוגעות בבני אדם. טכנולוגיית 
מידע  לגלות  למדענים  מאשפרת   ,“ לעומק  סיקוונסינג   “ המכונה  חדשה  ניתוח 
רב ערך על מחלות אנושיות במישור הגנטי. בימים אלה, מפתחים החוקרים של 
אוניברסיטת תל-אביב  טכנולוגיה מתקדמת שנועדה לנתח טוב יותר את ה-מיקרו 
אר. אן. איי.. התוכנה, הנקראת miRNAkey, פותחה על ידי רועי רונן בתוך צוות 
חוקרים בהנחיית ד”ר נועם שומרון. ד”ר שומרון מסביר כי miRNAkey מחפשת 
מוטיבים של מיקרו אר. אן. איי. בעומק הרקמות הבריאות והרקמות החולות, 
, וכך היא משפרת את הבנתם המדעית של הנתונים הנאספים בידי הסיקוונסינג 

.Bioinformatique לעומק. לאחרונה הוצגה התוכנה בכתב העת

להקנות משמעות למוטיבים של מיקרו אר. אן. איי..
הסיקוונסינג לעומק משמש לקביעת הרצף הסופי והביטוי התאי של הדי אן איי 
או של האר אן איי. ברגע שפרודות אלה מחולצות, על המדענים לפענח את המידע 
היקר שנאסף: כל רצף הגנום האנושי, ביטוים של הגנים ושל הפרודות בגנום, כגון 

בקיצור,  איי..  אן.  אר.  מיקרו 
לביולוגים  מאפשרת  היא 

חקר  להעמיק 
ה  ק י ט נ ג ב
האנושית ולקבוע 
ומתי  היכן 
ליקויים בתפקוד 
עלולים  הגנטי 
עד  להתרחש. 
מעט  היו  כה, 
תוכנות  מאוד 
לפרש  המסוגלות 
מיקרו  על  מידע 
אר. אן. איי, ואף 
יכלה  לא  תוכנה 
במחשב  לפעול 
לספק  או  פשוט 
לגבי  הסבר 

 ,miRNAkey התנהגות לא ברורה של מיקרו אר. אן. איי. הפתרון מצוי בתוכנה
איי  אן.  אר.  המיקרו  פרודות  את  לזהות  כדי  עוצבה  היא  שומרון.  ד”ר  לדברי 
הרלוונטיות, לקבוע את רמת הביטוי שלהן ולאחר מכן לחולל מידע סטטיסטי. 
“בעזרת זיהוי כזה של מיקרו אר. אן. איי. אנו יכולים לערוך עליהן מניפולציות”,  
הפוטנציאלי  שינוי  הוא  זה  מסוג  למניפולציה  דוגמה  שומרון.  ד”ר  מסביר 
איי.  אן.  אר.  מיקרו  פרודות  זיהו  וצוותו  שומרון  ד”ר  ממאירים.  גידולים  של 
צורה  הוסיפו  הם  הזיהוי  בעקבות  סרטן.  של  אגרסיבית  בגירסה  הרלוונטיות 
לא אגרסיבית בתוך התאים החולים. במודל בעלי החיים, התוצאה היא האטה 

משמעותית בגידול הסרטני.

תוצאות על המסך
לדברי ד”ר שומרון,  תודות לתוכנה הזאת, ניתן לנתח במהירות ובדייקנות את 
למדענים  המאפשר  דבר  לעומק,  הסיקוונסינג  באמצעות  שהתקבלו  הנתונים 
לעקוב בפרטי פרטים אחר התנהגותן של מחלות ויש לו גם פוטנציאל למציאת 
 )smart drugs( חכמות”  “תרופות  להפקת  להוביל  יכולים  גם  הם  טיפולים. 
הידידותי  שלה  לממשק  תודות  שנפגמו.  לתאים  ייחודי  באופן  עצמן  המכוונות 
למשתמש, ניתן להשתמש בתוכנת miRNAkey בכל מחשב במקביל לטכנולוגיית 
הסיקוונסינג לעומק. יתרה מזו,  מאפיינים ייחודיים, כגון נתונים סטטיסטיים 
איי  אן.  אר.  המיקרו  פרודות  אודות  ערך  רב  מידע  מספקים  מפורטים  ודוחות 

שחולצו.

Caryotype humain - קריוטיפ אנושי
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Déjouer les bactéries tueuses. Annelyse 
Thévenin

L’Université de Tel-Aviv (TAU) développe des antibiotiques de nouvelles 
générations pour combattre les « supermicrobes » devenus résistants 
aux antibiotiques actuels.

Les antibiotiques peuvent faire des miracles, assommant les infections 
courantes comme la bronchite et l’amygdalite. Mais selon le «1Center 
for Disease Control », chaque année 90 000 personnes aux Etats-
Unis meurent suite à une infection par une souche résistante de 
« supermicrobes » : des bactéries 
résistantes aux antibiotiques actuels. 
Bien que les patients hospitalisés soient 
plus particulièrement vulnérables à la 
suite de plaies ouvertes et d’un système 
immunitaire affaibli, les bactéries peuvent 
infecter n’importe qui.
Le Dr. Micha Fridman du département de 
Chimie de TAU développe la prochaine 
génération d’antibiotiques destinées à 
surmonter ces bactéries. Et la clé, dit-il, est 
dans la bactérie elle-même.
« Nous avons pris le mécanisme de la 
résistance bactérienne et l’avons utilisé 
pour produire des antibiotiques », explique 
le Dr. Fridman. « C’est grâce à ces bactéries 
que nous pouvons développer un meilleur 
médicament. » Menée en collaboration avec 
le professeur Sylvie Garneau-Tsodikova de 
l’Université du Michigan à Ann Arbor, les recherches du Dr. Fridman 
ont été publiées récemment dans le journal ChemBioChem.

Lutte de l’intérieur
Selon le Dr. Fridman, certaines souches bactériennes ont des enzymes 
qui aident les bactéries à inactiver les antibiotiques. Lorsque les 
enzymes rencontrent un  antibiotique, ils le modifient chimiquement, ce 
qui rend l’antibiotique inefficace et incapable de reconnaître sa cible. 
Retournant ce mécanisme puissant contre la bactérie elle-même, 
l’équipe a isolé des enzymes inactivant les antibiotiques de la bactérie, 
puis les a intégrés dans les médicaments. Avec cette modification, les 
antibiotiques se sont avérés efficaces contre des souches bactériennes 
résistantes en général.
L’idée, explique le Dr. Fridman, a été de modifier chimiquement 
l’antibiotique de départ. Une fois que les chercheurs ont identifié la 
façon dont les bactéries inactivent les antibiotiques, ils ont réussi à 
créer un médicament qui pourrait bloquer la résistance bactérienne, 
tout en maintenant l’intégrité de l’antibiotique.

Tuer la bacterie, sauver des vies
Cet ensemble de nouveaux antibiotiques sera une grande amélioration, 
explique le Dr. Fridman. Lorsqu’il sera pleinement développé, les 
antibiotiques pourront être utilisés pour traiter les infections qui sont 
actuellement considérées comme difficiles, voire impossibles à traiter 
avec les antibiotiques actuels.

הכשלת הבקטריות הקטלניות. אנליז תוונן

מהדור  אנטיביוטיקה  סוגי  מפתחת   )TAU( אביב   - תל  אוניברסיטת 
החדש כדי להילחם “בחידקי העל” שנהיו עמידים בפני האנטיביוטיקות 

הנוכחיות.

נפוצות  דלקות  מדכאה  כשהיא  פלאים,  לחולל  מסוגלת  אנטיביוטיקה 
לדברי “המרכז לבקרת המחלות”,  ודלקת שקדים. אך  ברונכיטיס  כגון 
חסין  בסוג  מהידבקות  איש  כ-90,000  הברית  בארצות  מתים  שנה  מדי 
של “חיידקי על”: דהיינו בקטריות העמידות לאנטיביוטיקות הקיימות. 
למרות  העובדה שחולים השוהים בבית חולים פגיעים יותר בשל פצעיהם 

ומערכת  הפתוחים 
מוחלשת,  חיסונית 
אלה  חיידקים 
כל  להדביק  עלולים 

אחד ואחד.
פרידמן,  מיכה  ד”ר 
לכימיה  מהמחלקה 
ת  ט י ס ר ב י נ ו א ב
מפתח  תל-אביב, 
הבא  הדור  את 
אנטיביוטיקה  של 
להתגבר  המכוון 
אלה.  חיידקים  על 
לדבריו,  והמפתח, 
בחיידקים  טמון 

עצמם.
מנגנון  את  “לקחנו 
של  הנוגדנות 

החיידקים, והשתמשנו בו להפקת אנטיביוטיקה,” מסביר ד”ר פרידמן. 
“תודות לחיידקים אלה, יש בכוחנו לפתח תרופות טובות יותר.” המחקר 
של ד”ר פרידמן שנערך בשיתוף פעולה עם פרופ’ סילבי גרנו-צודיקובה 
העת  בכתב  לאחרונה  פורסם  ארבור,  באן  מישיגן  מאוניברסיטת 

.ChemBioChem
 

מאבק מבפנים
לדברי ד”ר פרידמן, לזנים מסוימים של חיידקים יש אנזימים המסייעים 
הם  באנטיביוטיקה,  נתקלים  אנזימים  כאשר  האנטיביוטיקה.  לנטרול 
משנים אותה כימית, מה שהופך את האנטיביוטיקה לבלתי יעילה, והיא 

יותר לא מסוגלת לזהות את המטרה שלה.
הצוות הפך את המנגנון החזק הזה כנגד החיידקים עצמם, ובודד אנזימים 
המבטלים את האנטיביוטיקה, ולאחר מכן שילב אותם בתוך התרופה. 
בעזרת שינוי זה, הסתבר שהאנטיביוטיקה יעילה נגד זנים של חיידקים 

שהיו עמידים בדרך כלל.
הרעיון, אומר ד”ר פרידמן, היה לשנות כימית את אנטיביוטיקת המוצא. 
מרגע שהחוקרים זיהו כיצד החיידקים הופכים אנטיביוטיקה ללא פעילה, 
הם הצליחו להפיק תרופה העשויה לחסום את הנוגדנות החיידקית תוך 

שמירה על שלמותה של האנטיביוטיקה.

להרוג את החיידק, להציל חיים
שיפור  תהווה  חדשה  אנטיביוטיקה  של  זו  קבוצה  פרידמן,  ד”ר  לדעת 
משמעותי. לכשתפותח באופן מלא, האנטיביוטיקה עשויה לשמש לטיפול 
בדלקות הנחשבות עתה לקשות, אם לא בלתי ניתנות לטיפול באמצעות 

האנטיביוטיקות הקיימות.

© CNRS Photothèque / MEDARD Laurence 
Résistance bactérienne aux antibiotiques - 

בפני  בקטריה  של  עמידות 
אנטיביוטיקה ת
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Conception et développement d’un 
détecteur d’explosifs ultra-sensible. 
Laurent Boué.

En raison de leur perception des odeurs très développée, les chiens 
sont des compagnons essentiels dans la police, l’armée et dans 
différents services de sécurité à travers le monde. En particulier, 
il s’avère que les chiens renifleurs sont encore de nos jours le 
meilleur détecteur de bombes existant. Ils continuent d’être déployés 
de manière quotidienne dans les aéroports ou dans les zones de 
guerre de manière à détecter la présence de composants volatils qui 
s’échappent des explosifs. 

A cause de leurs tailles, prix et difficulté d’utilisation, il se trouve qu’il 
n’existe toujours pas de détecteurs d’explosifs électroniques 
qui soient capables de rivaliser avec les chiens renifleurs. 
Grâce au travail d’une équipe de chercheurs dirigée 
par le Pr. Fernando Patolsky au département de chimie 
de l’Université de Tel-Aviv, cette situation devrait bientôt 
changer. Les chercheurs viennent de proposer un nouveau 
type de détecteurs d’explosifs portables, fiables et d’une 
finesse de détection qui est enfin plus efficace que le 
museau des chiens renifleurs.

Le détecteur mis au point par l’équipe du Pr. Fernando 
Patolsky est basé sur le principe des transistors à effet de 
champs. Il s’agit d’un dispositif semi-conducteur utilisant 
des nano-fils de silicone enrobés par des molécules 
qui provoquent des variations de charges par transfert 
d’électrons en présence de composants chimiques volatils 
qui s’échappent des explosifs. La détection d’une bombe 
repose alors sur la mesure des variations de conductivités 
des nanofils en présence de substances habituellement 
présentes dans les explosifs tels que le TNT, RDX, HMX... 
De manière à optimiser les performances du détecteur, les 
chercheurs ont aussi muni le détecteur d’un ensemble de 200 nano-
senseurs permettant d’identifier précisément la nature chimique des 
explosifs détectés.

Jusqu’ici le nouveau détecteur a un taux de réussite de 100%. 
Selon le Pr. Fernando Patolsky, son dispositif aurait été capable 
d’indiquer la présence des bombes dissimulées à l’intérieur de colis 
en provenance du Yemen vers les USA lors d’une tentative d’attentat 
en Octobre 2010.

Les résultats du Pr. Fernando Patolsky attirent beaucoup l’attention 
et la compagnie Américaine « Nanergy Inc. » a déjà commencé à 
collaborer avec le Pr. Fernando Patolsky dans le but de développer 
un prototype commercial basé sur le dispositif inventé à l’Université 
de Tel-Aviv d’ici 1 ou 2 ans. Au delà de ses applications dans le 
domaine militaire et de sécurité, le nouveau détecteur pourrait aussi 
être utile dans le domaine médical.

רב  נפץ  חומרי  גלאי  של  ופיתוח  תכנון 
רגישות. לורן בואה 

לווייה  בני  הם  כלבים  שלהם,  מפותח  המאוד  הריח  לחוש  תודות 
העולם.  רחבי  בכל  שונות  אבטחה  וברשויות  בצבא  במשטרה,  חיוניים 
בפרט, מסתבר כי כלבי הרחה הם עדיין גלאיי הפצצות הטובים ביותר 
נמלי  בכל  ביומו  יום  מדי  אותם  לפרוס  ממשיכים  היום.  הקיימים 
רכיבים  של  נוכחותם  את  לגלות  מנת  על  מלחמה  באזורי  או  התעופה 

נדיפים הנפלטים מחומרי נפץ. 
 

עדיין לא קיימים גלאיי חומרי נפץ אלקטרוניים המסוגלים להתחרות 
עם כלבי הרחה, וזאת, בשל גודלם, מחירם והקושי שבהפעלתם. תודות 
לעבודתו של צוות חוקרים בראשות פרופ’ פרננדו פטולסקי מבית הספר 
להשתנות.  בקרוב  עומד  זה  מצב  תל-אביב,  אוניברסיטת  של  לכימיה 

חדש  סוג  מציעים  החוקרים 
שהוא  נפץ,  חומרי  גלאי  של 
דיוק  מידת  ובעל  אמין,  נייד, 
טובה  סוף-סוף  שהיא  בזיהוי 
כלבי  חרטום  של  מזו  יותר 

ההרחה.
 

הגלאי שאותו פיתח צוותו של 
פרופ’ פרננדו פטולסקי מבוסס 
טרנזיסטור  של  העקרון  על 
התקן  זהו  השדה.  אפקט 
מוליך למחצה המשתמש בננו-
המצופים  מסיליקון  סיבים 
הגורמים  במולקולות 
באמצעות  במטען  לתנודות 
בנוכחות  אלקטרונים  העברת 
הנפלטים  נדיפות  כימיקלים 
פצצה  זיהוי  נפץ.  מחומרי 
תנודות  במדידת  אפוא  תלוי 
הננו-סיבים  של  המוליכויות 

בנוכחות חומרים המצויים בדרך כלל בתוך חומרי נפץ כגון טי-אן-טי, 
על   ...)T4 )RDX גם הקסוגן או )הקרוי  וציקלונייט   )HMX( אוקטוגן
מנת למטב את יכולות הזיהוי של הגלאי, החוקרים ציידו אותו ב-200 

ננו-חיישנים לזיהוי אופיים הכימי המדויק של חומרי הנפץ שנתגלו.
 

פרופ’  לדברי   .100% של  הצלחה  לשיעור  זכה  החדש  הגלאי  כה,  עד 
פרננדו פטולסקי, ההתקן שלו היה מסוגל להבחין בנוכחותן של הפצצות 
הפיגוע  ניסיון  בעת  לארה”ב  מתימן  שנשלחו  בחבילות  המוסתרות 

באוקטובר 2010.
 

והחברה  רבה  לב  תשומת  מושכים  פטולסקי  פרננדו  פרופ’  של  הישגיו 
בשיתוף  לעבוד  החלה  כבר   )Nanergy( בע”מ  נאנרג’י  האמריקאית 
פעולה עם פרופ’ פרננדו פטולסקי על פיתוחו תוך שנה-שנתיים של אב 
טיפוס מסחרי שיהיה מבוסס על ההתקן שהומצא באוניברסיטת תל-
אביב . מעבר ליישומיו בתחומים הצבאי והביטחוני, החיישן חדש עשוי 

להביא תועלת גם בתחום הרפואה.
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סופרנובה  מסוג חדש שופכת אור 
לורן  על כמה מסודות היקום שלנו. 

בואה. 

התפוצצותו של כוכב בסוף חייו היא אחת התופעות האלימות 
ביותר הקיימות בשמיים מעלינו. התצפית האחרונה של אירוע 
באוקטובר  התרחשה  מזוינת  הבלתי  לעין  שנגלתה  זה  מסוג 
שביל  היא  שלנו,  בגלקסיה  קפלר  של  הסופרנובה  עם   1604
רבה,  כה  הייתה  ההתפוצצות  מן  שנבעה  האור  עוצמת  החלב. 
הלילה  בשמי  האנושית  לעין  גלויה  נשארה  הסופרנובה  כי  עד 
התצפית  טכניקות  להתפתחות  תודות   .1605 לאוקטובר  עד 
הטלסקופית המודרניות הצליחו עתה לצפות בכמה מאות של 

סופרנובות.
עיקריות  בין שתי משפחות  נוהגים להבחין   אסטרופיזיקאים 
של סופרנובות. בדרך כלל, סופרנובות מסוג א’ הן פרי הריסתם 
הנקראים  זקנים,  כוכבים  של  מסיבי  תרמו-גרעיני  בפיצוץ 
גמדים לבנים, שהמסה שלהם עולה על מסה קריטית המכונה 
קריסתו  פרי  הן  ב’  מסוג  סופרנובות  צ’נדראסקאר”.  “גבול 
עדיין  שבמוקדו  אולטרה-מאסיבי  אך  צעיר  כוכב  של  פנימה 
בהתאם  פנימה.  הקריסה  בעת  גרעיניות  תגובות  מתרחשות 
את  המסיימים  כוכבים  אותם  הריסתם,  ערב  שלהם  למסה 
חייהם בדרך של סופרנובה מסוג ב’ מותירים מאחור חור שחור 

או כוכב ניוטרון. 
 

האסטרופיסיקאים סברו עד כה, כי כל הסופרנובות נוצרות על 
גל-ים  אבישי  לפרופ’  המוכרים.  מהדגמים  השני  או  האחד  פי 
מ-”מכון בנוזיו לאסטרופיסיקה” במכון ויצמן יש חלק בשיתוף 
 SN2005E פעולה בינלאומי בין מדענים שגילו עניין בסופרנובה
20; היא סופרנובה יוצאת דופן. היא נתגלתה ב-13 בינואר 2005 
באמצעות מספר טלסקופים בעולם, SN2005E התרחשה בערך 
מחקריו  אגב,  )לוויתן(.  צטוס  בגלקסיה  שנה  מיליון   110 לפני 
של פרופ’ גל-ים מומנו על-ידי המועצה העליונה צרפת-ישראל 

למדע ולטכנולוגיה.
 

תודות לניתוח ארוך ומסובך של הנתונים שהם צברו, המדענים 
תפסו כי סופרנובה זו אינה משתייכת לסוגים הרגילים לא א’ 
ולא ב’. ההבדל המשמעותי ביותר נוגע לרמות הגבוהות באופן 
חריג של סידן, טיטניום רדיואקטיבי שנוצרו במהלך היווצרות 
גרעינית  ריאקציה  של  אפשרות  מעלה  זה  ממצא  הסופרנובה. 
אחת המערבת נוכחות של הליום; מרכיב בלתי צפוי לחלוטין 
בסופרנובות המסורתיות. התרחיש שאותו מציע צוותו של פרופ’ 
אבישי גל-ים מניח כי לפני שנוצרת הסופרנובה, היו למעשה שני 
ננסים לבנים בקרבת מה זה לזה. ככל שננס לבן הולך ו”בולע” 
את ההליום של השני )על-ידי גדילת החומר שתלש ממנו(, כך 
מושג ריכוז קריטי של הליום, והראקציה נהיית בלתי נמנעת. 
הכוכב “התורם” נהרס לחלוטין באותה התפוצצות בעוד גורלו 

של הכוכב “הגנב” עדיין נשאר תעלומה עבור החוקרים.
 

סוג חדש זה של סופרנובות מאפשר לנו הבנה טובה יותר לגבי 
נוכחותה של כמות גדולה של אלמנטים כבדים כגון סידן ביקום. 
כמו כן, הפקתו של טיטניום רדיואקטיבי בעת היווצרותן של 
של  נוכחותם  את  אלגנטית  בדרך  גם  מסבירה  הסופרנובות 
פוזיטרונים ביקום; ממצא שאותו ייחסו עד כה “לחומר האפל” 

המסתורי שאת קיומו מעולם לא הצליחו להוכיח. 

Un nouveau type de supernovae éclaire 
quelques mystères de notre Univers. 
Laurent Boué. 

L’explosion d’une étoile à la fin de sa vie est le plus violent de tous les 
phénomènes qui existent dans notre ciel.  La dernière observation visible à 
l’œil nu d’un tel événement remonte à octobre 1604 avec la supernova de 
Kepler dans notre propre galaxie, la Voie lactée.  La luminosité de l’explosion 
était tellement forte que la supernova est restée visible à l’œil nu dans le ciel 
nocturne jusqu’en octobre 1605.  Grâce au développement des techniques 
d’observation télescopiques modernes, ce sont maintenant plusieurs 
centaines de supernovas qui ont été observées.
Les astrophysiciens distinguent deux familles majeures de supernovae.  
Typiquement, les supernovas de type I correspondent à la destruction par 
une gigantesque explosion thermonucléaire de vieilles étoiles, les naines 
blanches, dont la masse est supérieure à une masse critique dite “limite 
de Chandrasekhar”. Les supernovas de type II correspondent à l’implosion 
d’une étoile jeune mais ultra-massive qui est encore le siège de réactions 
nucléaires au moment de l’implosion.  En fonction de leurs masses juste 
avant la destruction, les étoiles qui finissent leurs vies par l’intermédiaire 
d’une supernova de type II laissent derrière soit un trou noir, soit une étoile 
à neutron.  
Jusqu’ici, les astrophysiciens pensaient que toutes les supernovae se 
produisaient selon l’un ou l’autre des deux types connus.  Le Pr. Avishay 
Gal-Yam du “Benoziyo Center for Astrophysics” à l’Institut Weizmann fait 
partie d’une collaboration internationale d’une vingtaine de scientifiques qui 
se sont intéressés à SN2005E, une supernova hors de l’ordinaire.  Détectée 
le 13 janvier en 2005 à l’aide de plusieurs télescopes à travers le monde, 
SN2005E a eu lieu il y a environ 110 millions d’années dans la galaxie de 
Cetus. Les travaux du Pr. Gal-Yam avaient d’ailleurs été financés par le Haut 
Conseil franco-israélien pour la Science et la Technologie.

Grâce à une analyse longue et difficile des données qu’ils ont accumulées, 
les scientifiques se sont rendus compte que cette supernova n’appartient 
pas aux types habituels I ou II.  La différence la plus significative concerne 
les taux anormalement élevés de Calcium et de Titanium radioactifs qui ont 
été générés lors de la supernova.  Cette observation suggère une réaction 
nucléaire unique impliquant la présence d’Hélium; un élément complètement 
inattendu dans les supernovae traditionnelles. Le scénario proposé par 
l’équipe du Prof. Avishay Gal-Yam suppose qu’avant la supernova, il y avait 
en fait deux naines blanches proches l’une de l’autre.  Au fur et à mesure 
que l’une des naines blanches “avale” l’Hélium de la deuxième (par accrétion 
de matière arrachée), une concentration critique d’Hélium est atteinte et 
la réaction devient inévitable.  L’étoile “donneuse” est alors complètement 
détruite par l’explosion tandis que le sort de l’étoile “voleuse” reste encore un 
mystère pour les chercheurs.

Ce nouveau type de supernovae permet de mieux comprendre la présence 
en grande quantité d’éléments lourds tels que le Calcium dans l’Univers.  
De même, la production de Titanium radioactif lors de ces supernovae 
explique aussi de manière élégante la présence de positrons dans l’Univers; 
une observation jusque-là attribuée a une mystérieuse “matière noire” dont 
l’existence n’a jamais été prouvée. 
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Israël se trouve au croisement de trois continents (Afrique/Europe/
Asie) et sur un trajet majeur de migration entre l’Asie et l’Afrique. De 
plus, sa diversité climatique : désertique au sud et méditerranéen au 
nord, offre à l’Etat hébreu une biodiversité riche, variée et confinée 
dans un  espace restreint. 

La Convention Internationale de la 
Biodiversité
Israël est signataire de la Convention Internationale de la Biodiversité1 
(CBD) depuis 1992. A ce titre, l’état hébreu devait rédiger son plan 
national qui dresse un état des lieux et propose une stratégie de 
protection de sa biodiversité. Le Dr. Emmanuelle Cohen-Shacham 
a participé depuis 2004 à sa réalisation comme coordinatrice. Cette 
étude, commandée tardivement par les autorités publiques vient 
de paraître. Elle est consultable sur le site du ministère israélien de 
l’Environnement (www.sviva.gov.il).

Le musée d’histoire naturelle d’Israël
Le 6 mai 2010 a été inauguré le premier musée d’histoire naturelle 
du pays au sein de l’université de Tel-Aviv. Ce musée fournit un 
inventaire continuellement réactualisé de la biodiversité en Israël et 
plus largement de sa région. On y trouve par exemple des collections 
importantes de vertébrés, invertébrés, insectes, fossiles…

1 La Convention Internationale de la Biodiversité est un traité international, créé en 1992, 
qui a pour but de conserver la diversité biologique sur Terre, l’utilisation durable des 
composants de la diversité biologique et le partage juste et équitable des ressources 
d’origine génétique.   

)אפריקה/אירופה/ יבשות  שלוש  בין  בצומת  נמצאת  ישראל  מדינת 
אסיה( ועל נתיב ראשי של נדידה בין אסיה ואפריקה. בנוסף לכך, הגיוון 
של האקלים שלה –מדברי בדרום וים תיכוני בצפון, מעניק לארץ מגוון 

ביולוגי עשיר, רב גוני, והמוגבל לשטח מצומצם. 
 

האמנה הבינלאומית למגוון הביולוגי

מאז   )CBD(1 ביולוגי  למגוון  הבינלאומית  האמנה  על  חתומה  ישראל  
1992. בשל כך, נתבקשה המדינה להכין תוכנית לאומית משלה שתקבע 
מה מצב העניינים ותציע אסטרטגיה להגנה על המגוון הביולוגי שלה. 
בתור  לביצועה  כהן-שחם  עמנואל  ד”ר  השתתפה   2004 שנת  מאז 
מתאמת. מחקר זה, שאותו הזמינו מאוחר למדי הרשויות הציבוריות 
בישראל פורסם לאחרונה. ניתן לעיין בו באתר האינטרנט של המשרד 

.)www.sviva.gov.il( :לאיכות הסביבה

המוזיאון לידיעת הטבע של ישראל

ב-6 במאי 2010 נחנך באוניברסיטת תל-אביב המוזיאון הראשון לידיעת 
ובארצות  הטבע. מוזיאון זה מציג מלאי של המגוון הביולוגי בישראל 
המרחב המתעדכן כל העת. שם תמצאו אוספים גדולים של בעלי חוליות, 

חסרי חוליות, חרקים ומאובנים… 

 ,1992 בשנת  שהוקמה  בינלאומית  אמנה  היא  הביולוגי  למגוון  הבינלאומית  האמנה    1

ומטרתה שימור המגוון הביולוגי על פני כדור הארץ, שימוש בר קיימא במרכיבי המגוון 
הביולוגי, וחלוקה צודקת ושיוויונית של המשאבים ממקור גנטי.

BIODIVERSITE
en Israël en 2010

La המגוון  הביולוגי 
בישראל בשנת 2010 

8% de forêt en Israël en 
2007 par rapport à la 
surface totale du pays.
Source : banque mondiale 

בישראל בשנת 2007 
היוו היערות

מהשטח הכולל של 
המדינה
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Le safari de Ramat Gan
Le safari initialement situé à coté de la place Rabin à Tel-Aviv a été déplacé 
en 1972 à son emplacement actuel à Ramat Gan. Un zoo y a été ajouté 
en 1981. Ce parc entame actuellement une 
nouvelle réorganisation où les 
parcelles seront aménagées par zones 
géographiques. Les visiteurs pourront 
observer les animaux dans leurs 
environnements originaux à travers une 
vitre. Le safari s’attachera également à 
sensibiliser le public aux problématiques 
actuelles environnementales comme la 
déforestation, la pollution par les puits de pétrole…  Ce réaménagement 
devrait être terminé en décembre 2011.    

Ce centre de 250 hectares héberge 1600 animaux de différentes espèces 
dont une importante collection africaine. On peut ainsi observer des 
rhinocéros blancs, des élands, des lions, des autruches… Il collabore 
en tant que membre de l’association européenne des zoos et aquariums 
(EAZA) avec deux homologues français.   
Le safari de Ramat Gan joue un rôle dans la conservation de la 
biodiversité israélienne en fournissant à la demande de l’autorité 
israélienne des parcs des spécimens qui assureront la survie d’une 
espèce menacée. Actuellement en Israël, la faune vivant dans le milieu 
des dunes de sables et dans les zones humides est la plus menacée. 
Cet espace qui présente un important point d’eau est aussi une étape 
pour les oiseaux migrateurs qui viennent s’y abreuver et trouver les 
nutriments nécessaires à leur voyage.          

Le safari exporte ses hippopotames 
L’ancien zoo place Rabin comptait quelques spécimens d’hippopotames 
africains qui ont suivi le déménagement en 1972. Cette espèce s’est 
plutôt bien accommodée au climat israélien. En effet leur milieu de 
vie dans le safari de Ramat Gan est proche de leur milieu naturel. 
En quelques décennies ce cheptel d’une quarantaine d’individus est 
devenu le plus important au monde. De ce fait, le safari exporte ces 
mammifères partout dans le monde : Vietnam, Russie, Kazakhstan, 
Turquie et Ukraine. Les professionnels du safari ont une compétence 
reconnue dans le transport de ces animaux, étape qui peut se révéler 
dangereuse lors de la capture. 

הספארי ברמת גן
שליד  העיר  בגן  בתל-אביב  היה  המקורי  שמיקומו  הספארי 
ברמת-גן.  הנוכחי  למיקומו   1972 בשנת  הועתק  רבין,  כיכר 
בארגון  לאחרונה  החל  הפארק   .1981 בשנת  חיות  גן  לו  נוסף 
מחדש שבמסגרתו החלקות ינוהלו על פי אזורים גיאוגרפיים. 
יוכלו המבקרים לצפות בחיות בסביבתן המקורית מבעד  שם 
גם להעלות את המודעות של הציבור  ידאג  לזגוגית. הספארי 
בירוא  כגון  הסביבתיים  בתחומים  ימינו  של  הבעיות  למגוון 
אמור  מחדש  האירגון  נפט...  בארות  בידי  והזיהום  היערות 
 250 על  המשתרע  המרכז,   .2011 שנת  של  בדצמבר  להסתיים 

דונם, משמש אכסניה ל-1600 חיות ממינים שונים ובתוכם אוסף גדול מאפריקה. כך ניתן לצפות בקרנפים לבנים, באריות, ביחמורים, בבנות יענה… 
גן החיות משתתף בתור חבר באגודה האירופית של גניוהחיות ובתי הדגים )EAZA( עם שני עמיתים מצרפת. 

הספארי של רמת גן ממלא תפקיד של שימור המגוון הביולוגי בישראל בכך שהוא מספק לבקשתה של רשות הטבע והגנים הלאומית נציגים שיבטיחו 
את הישרדותו של מין הנתון בסכנת הכחדה. הפאונה החיה בסביבה של דיונות חול, או באזורי ביצות נתונה בסכנת ההכחדה החמורה יותר כיום 
בישראל. מרחב זה, שהוא אתר השקייה חשוב וגם מהווה עבור ציפורים נודדות רבות תחנה שבה הן באות לרוות את צמאונן וכן למצוא את המזון 

הדרוש למסע שלהן.

הספארי מייצא היפופוטמים 
בגן החיות הישן שהיה ממוקם בגן העיר היו כמה פרטים של ההיפופוטם אפריקני שחוו את המעבר בשנת 1972. זן זה הסתגל יפה למדי לאקלים 
הישראלי. למעשה, סביבת החיים שלהם בספארי שברמת גן קרובה לסביבתם הטבעית. תוך מספר עשורים, עדר זה ובו 40 ראשים הפך לגדול ביותר 
יש  למומחי הספארי  אוקראינה.  או  טורקיה  רוסיה, קזחסטן,  לוייטנאם,  בעולם:  לכל מקום  היונקים שלו  מייצא את  יצא שהספארי  וכך  בעולם. 

כישורים המוכרים בתחום התעבורה של בעלי חיים אלה, שלב העלול להיות מסוכן בעת הלכידה.

© David Steinboim 
Un pélican devant le troupeau d’hippopotames du safari de Ramat 
Gan -  שקנאי ניצב מול עדר של היפופוטמים, בספארי שברמת גן
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הגן הבוטאני של אוניברסיטת תל-אביב: מגוון מדהים של ירוק בלבה של העיר 
הלבנה. 

בין כותלי אוניברסיטת תל-אביב שוכן לוגן בוטאני המשתרע על שטח של 25 דונם, המתהדרבלמעלה מ-3,300 מיני צמחים ועצים. כשאורגן מחדש בתוך 
האוניברסיטה לפני 35 שנה, שימשהגן מחסה למינים שמוצאםבארץ-ישראל בלבד. במשך הזמן התווספו אליהם מינים אחרים, וכיוםהגן הבוטאני 

מציגבין השאר, גןטרופי, גןמדברי, וגן ים-תיכוני. 
הגן הבוטאני מאפשר לחוקרי האוניברסיטה ללקט ישירות דוגמאות הדרושות לעבודות המחקר שלהם. הוא גם מהווה חלון ראווה אדיר מבחינה 
חינוכית. לבסוף, הוא מגן ושומר על המגוון הביולוגי של ישראל בכך שהוא משמש מחסה לעצים ולפרחים נדירים או הנתונים בסיכון. בעזרת זרעים 

שנאספו בארצות אחרות, מספר מינים הוכנסו שוב לשם לאחר שכבר נכחדו בישראל. 
הגן הבוטאני פתוח לציבור במהלך השבוע ללא תשלום.

 דוד שטיינבוים

Le jardin botanique de l’université de Tel-Aviv : une incroyable diversité verte au cœur de la cité 
blanche. 
L’université de Tel-Aviv héberge un jardin botanique de 2,5 hectares, riche de plus de 3300 espèces de plantes et d’arbres. Réaménagé au sein de 
l’université il y a 35 ans, le jardin abritait alors uniquement des espèces originaires d’Israël. D’autres ont ensuite été ajoutées, et il est aujourd’hui 
doté par exemple, d’un jardin tropical, méditerranéen et désertique.      
Le jardin botanique permet aux chercheurs de l’université de prélever directement les échantillons nécessaires à leurs travaux de recherche. 
C’est aussi une formidable vitrine pédagogique. Enfin, il garantit et protège la biodiversité israélienne en abritant des arbres, des fleurs rares ou 
menacées. A partir de graines récupérées dans d’autres pays, certaines espèces y ont été réintroduites après leurs extinctions en Israël. 
Ouverture gratuite au public en semaine.  

David Steinboim

© David Steinboim 
Les oiseaux de paradis -  

© David Steinboim 
La forêt de cactus -  

© David Steinboim - Bromeliaceae  © David Steinboim - Bromeliaceae

ציפורי גן-עדן  יער הקקטוסים 
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מדעי ה שבין  בצומת  ניצב  שלנו  מחקר 
ומטרתו  החיים,  מדעי  לבין  החברה 
לפתח את ההבנה שלנו לגבי התהליכים 
זנים  חוקרים  אנחנו  העצים.  ביות  מאחורי 
בין  להשוות  מנת  על  הפיקוס  עצי  של  נבחרים 
מצבים מגוונים, החל בשלבי ראשית הביות ועד 
לביות שהושלם עד תום. הביות הקדמון מהווה 
כולל  הזנים,  ביות  של  הראשונים  השלבים 
חקלאי  בטרואר  הטמעתם  באתרים,  הניהול 
חשיבות  זה  שלב  להבנת  התירבות.  ונסיונות 
לברירה  לזהות את הגישות  כדי שנוכל  מכרעת 
ואת הגורמים החברתיים המסתתרים מאחורי 

תהליכי הביות. 

היום  לעצם  עד  העצים  ביות  לגבי  שלנו  הידע 
כי  מקובל  כללי,  באופן  מוגבל.  ידע  הוא  הזה 
איפיונים  שקיבעה  בכך  האל-מינית,  הרבייה 
אינדיבידואליים יוצאי דופן, היא שאפשרה את 
ההכלאה  לכושר  תודות  הפרי,  עצי  של  ביותם 
הגבוה שלהם. עם זאת מעט מחקרים מתיחסים 
בייחוד,  העצים,  של  ההתפתחותית  לביולוגיה 
זני  לבין  מתורבתים,  זנים  בין  ההכלאות  אל 
לדגנים  בניגוד  התרבות.  מן  שיצאו  ואלה  הבר 
לאורך  ברירת שושלות  האוטוגמיים, שבקרבם 
מחזורי ברירה רבים הובילה לזנים יציבים אשר 
להם צאצאים הומוגנים, רבוי השיבוטים בקרב 
פנוטיפים  של  רבה  להטרוגניות  מוביל  העצים 
עצי  פרדסי  הכלאות.  של  במקרים  הנוצרים 
 )FICUS CARICA( המסורתיים  התאנה 

רב  גיוון  מציגים  מרוקו  בצפון  חקרנו  שאותם 
ביותר של זנים שעברו רבייה אל-מינית: קרוב 
למאה עבור אזור הריף שבצפון מרוקו )1(, ואלה 
נבט,  אותו  יוצאי  יחידים  של  נמוכה  בתדירות 
מראים  המחקרים  שימוש.  לידי  ובאו  ששומרו 
קשורים  הזנים  ושימור  הברירה  תהליכי  כי 
סוציו-תרבותיים  קריטריונים  של  למכלול 
את  המתארכים  המחקרים  אישיות.  ובחירות 
ביות  חל  שבה  בתקופה  התאנה  פיקוס  ביות 
מציבים   )-BP  - לאחור  שנה   11000( הדגניים 
הקבע  התיישבות  תהליך  לגבי  שאלות  בפנינו 
של בני אדם. מחקרים שונים מראים שהעצים 
שימושים  של  רב  מספר  צוברים  המבויתים 
שרף  העץ,  )קליפת  טכניים  )דתיים(,  סמליים 
וכן  השטח(  גבולות  )סימון  חבתיים  הגומי(, 
רפואיים )3(, דבר שיש בו כדי להסביר הליך של 
של  רב  מספר  לגבי  האוכלוסיה  ברמת  ברירה 
תכונות.  הניתוח שערכנו לגבי ההבניה הגנטית 
בקרב הפיקוס התרבותי )פיקוס קריקה( אפשר 
נפוץ  היה  התאנה  פיקוס  עץ  כי  להראות  לנו 
בחופי כל ארצות הים התיכון, עוד לפני ביותו, 
כי ביותו היה נפרד במזרח הים תיכון ובמערבו, 

מה שמהווה דגם מקורי ומפתיע של ביות.

פיקוס  המכונה  התאנה,  עץ  של  אחר  זן   )4(
סיקומורוס, בשמו העברי השקמה, מיצג מחקר 
של  ביותם  לגבי  השאלות  על  לנו  שיענה  מקרה 
ביות  בשיעורי  מצוי  הוא  שכן  אחרים,  עצים 
הדרומית.  לאפריקה  ועד  בארץ,  כולל  שונים, 

יתרה מזו, עצי הפיקוס מאופיינים במוטואליזם 
ועם  שלהם  המאבקים  החרקים  עם  הדוק 
ניתוח  יתאפשר  בעקבותיו   .)5( טפיליהם 
השפעותיהן של דרכי הברירה, בהקשרים שונים 
של ביות, על הביולוגיה )גנטיקה של אוכלוסיות, 
ביולוגיה של ההאבקה( ועל הפילוגאוגרפיה של 
השקמה ושל החרקים המקושרות אליה. בנוסף 
לאלה, עצי הפיקוס מצויים בלב ליבה של רשת 
משמשים  כימיים  אותות  שבהן  גומלין  פעולות 
בין השאר לשם משיכת המאבקים  כמתווכים, 
)6(. יש עניין רב בחקר אותו תיווך כימי במסגרת 
המאבקים  והחרקים  העצים  ביות  תסמיני 

המוטואליסטים המקושרים לעצי התאנה.

מרטין הוסרט וילדיז תומס

La “Caprification”, une technique ancienne connue à travers toute 
la Méditerranée. Cette pratique consiste à amener des figues 
males (en brun au centre de la photo), contenant les pollinisateurs 
spécifiques prêts à s’envoler, dans un figuier femelle où les figues 
sont prêtes à être pollinisées (en vert clair dans le haut à gauche). 
Cette technique permet d’améliorer la pollinisation chez Ficus 
carica, notre figuier domestique. 
Région du Rif, Maroc © Yildiz Aumeeruddy-Thomas

ביות העצים, זרעים של טבע ושיבוטים של ֲחָברֹות: המקרה 
של עצי הפיקוס 

ילדיז תומס ומרטין הוסרט ממרכז CEFE =)המרכז לאקולוגיה תפקודית והתפתחותית(, יחידת המחקר 
המעורבת של המרכז הלאומי למחקר מדעי של צרפת.

בכל  המוכרת  יומין  עתיקת  טכניקה  הינה  קפריפיקציה, 
זכריים  בתאנים  בשימוש  מדובר  התיכון.  הים  אגן  רחבי 
)בצבע חום במרכז התצלום( אשר בתוכם נמצאים ְמַאּבקים 
ייחודיים המוכנים להתעופף, בתוך פיקוס ממין נקבה שם 
העליון  מחלק  בהיר  ירוק  )בצע  להאבקה  מוכנות  התאנים 
מצד שמאל(. טכניקה זו מאשפרת את שיפור ההאבקה אצל 

פיקוס התאנה, הוא עץ התאנה המבוית.
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Contact - איש קשר

Yildiz Aumeeruddy-Thomas
yildiz.thomas@cefe.cnrs.fr

Finn Kjellberg
finn.kjellberg@cefe.cnrs.fr

Martine Hossaert-McKey
martine.hossaert@cefe.cnrs.fr

Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
(CEFE), UMR CNRS 5175, Montpellier, 
France

Nos travaux ont pour objectif de 
développer notre compréhension des 
processus de domestication des arbres. 

Nous travaillons sur des espèces choisies du 
genre Ficus afin de comparer des situations 
contrastées allant de la proto-domestication 
à la domestication complètement aboutie. 
La proto-domestication représente les 
premiers stades de la domestication, incluant 
la gestion in situ, l’incorporation dans des 
terroirs agraires et les tentatives de mise en 
culture. Comprendre cette étape est crucial 
pour identifier les approches de sélection et 
les facteurs sociaux et biologiques qui sous-
tendent les processus de domestication. 

Les connaissances à ce jour sur la 
domestication des arbres sont limitées. 
De façon générale il est admis que c’est 
la multiplication végétative, en fixant des 
caractères d’individus exceptionnels qui 
a permis la domestication des fruitiers, du 
fait de leur forte allogamie. Cependant, peu 
de travaux interrogent la biologie évolutive 
des arbres, en particulier, les croisements 
entre variétés cultivées, parents sauvages 
et échappés de culture. Contrairement aux 
céréales autogames chez lesquelles la 
sélection de lignées sur de nombreux cycles 
de sélection mène à des variétés stables aux 
descendances homogènes, la multiplication 
de clones chez les arbres mène à une 
grande hétérogénéité de phénotypes produits 
lors d’éventuels croisements. Les vergers 
traditionnels de figuiers (Ficus carica) que 
nous avons étudiés dans le nord du Maroc 
présentent une très forte diversité en variétés 

multipliées végétativement, une centaine pour 
la région du Rif au Nord du Maroc (1), et en plus 
faible fréquence des individus issus de semis, 
maintenus et utilisés. Ces travaux montrent 
que les processus de sélection et de maintien 
des variétés sont liés à un ensemble de 
critères socio-culturels et de choix individuels. 
Des recherches situant la domestication de 
F. carica à une période contemporaine de la 
domestication des céréales (11000 ans BP) 
(2), nous interpellent sur un rôle éventuel 
de ces arbres dans la sédentarisation de 
l’homme. Divers travaux montrent que les 
arbres domestiqués cumulent un grand 
nombre d’usages symboliques (religieux), 
techniques (écorces, latex), sociaux 
(marquage des territoires) et médicinaux 
(3), ce qui expliquerait une démarche de 
sélection à une échelle populationnelle d’un 
grand nombre de traits. Notre analyse de la 
structuration génétique chez le figuier cultivé 
(F. carica) nous a permis de montrer que 
Ficus carica était distribué sur tout le pourtour 
méditerranéen avant la domestication et que 
la domestication a été indépendante à l’est et 
à l’ouest de la Méditerranée, ce qui constitue 
un schéma de domestication original et 
surprenant (4). 

Une autre espèce de figuier, Ficus sycomorus, 
représente aussi un cas d’école pour répondre 
à nos questions sur la domestication des 
arbres car on le trouve sous divers gradients 
de domestication, du pourtour méditerranéen, 
dont Israël, jusqu’au Sud de l’Afrique. De 
plus, les Ficus sont aussi caractérisés par 
un mutualisme strict avec leurs insectes 

pollinisateurs et parasites (5). L’analyse 
des effets des pratiques de sélection, dans 
différents contextes de domestication, sur la 
biologie (génétique des populations, biologie 
de la pollinisation) et la phylogéographie de 
F. sycomorus et aussi des insectes qui lui 
sont associés, est alors possible. De plus, les 
Ficus sont au coeur d’un réseau d’interactions 
où les signaux chimiques servent de 
médiateurs, notamment pour l’attraction des 
pollinisateurs (6). Cette médiation chimique 
serait intéressante à étudier dans le cadre 
des syndromes de domestication des arbres 
et des insectes pollinisateurs mutualistes 
associés aux figuiers. 
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יתושים מ באמצעות  המועברות  חלות 
)מלריה(, הקדחת  כגון קדחת הביצות 
תורמות  הדנגה  קדחת  או  הצהובה 
המחלות  של  העולמי  לנטל  משמעותי  באופן 
המחלות  תפוצת  את  למזער  כדי  הזיהומיות. 
העזר  אמצעי  מהווה  יתושים  הדברת  הללו, 
השימוש  על  ביסודה  מבוססת  היא  העיקרי. 
החרקים  קוטלי  כימיים.  הדברה  בחומרי 
בוחרים במהירות את היתושים בעלי המוטציות 
ומובילים  גבוהה,  עמידות  רמות  להם  המקנות 
על  בבקרה  ונשנים  חוזרים  לכשלונות  בשטח 
אוכלוסיות היתושים. כעת המצב נהיה קריטי, 
נמוך  מדבירי החרקים החדשים  ומספר  מאחר 
ביותר, והדאגה לאיכות הסביבה, ושיקולים של 
בריאות הציבור מגבילים את השימוש בחומרי 
ליישם  שדחוף  מכאן  המאושרים.  ההדברה 
שימוש מושכל בחומרי ההדברה על מנת למנוע 
עמידות  אוכלוסיות  של  ההתפתחות  לעכב  או 

וכדי לפתח שיטות חדשות למאבק בתופעה.  

ניהול  ועל  המנגנונים  על  למחקרים  במקביל 
מקובל  שבהם  הדברה  חומרי  בפני  העמידות 
שהיא  הוולבכיה,  חיידקי  חקר  להשתמש, 
בקטריה המחוללת תופעות של עקרות מותנית 
ציטופלסמטית”  התאמה  “אי  בשם  המכונות 
נגד  למאבק  חדשניות  שיטות  תכנון  מאפשר 
הנשאים1, ובתוך כך, הוא גם משמש מודל נפלא 

לחקר יחסי הגומלין שבין טפיל למארח.

בביולוגיה  בסיסית  גישה  משלב  שלנו  המחקר 
בתחום  יישומית  גישה  עם  ההתפתחותית 

המאבק בנשאים.

הוא   ,)culex pipiens( המצויה  הכולכית  יתוש 
בכל  מצוי  שהוא  מכיוון  שלנו,  העיקרי  המודל 
על  אינטנסיבית  לבקרה  נתון  והוא  תבל  רחבי 
הגישה  הדברה.  חומרי  של  שונים  סוגים  ידי 
זיהוי  מאפשרת  והמולקולרית  הביוכימית 
המעורבים,  )הגנים  שנבררו  העמידות  מנגנוני 
עצמאות  לכך,  האחראיות  המוטציות  מהות 
הפונקציונליות  וחקר  המוטציוניים(  האירועים 
של החלבונים שעברו את המוטציה, את ביטוים 
ואת השינויים הפיזיולוגיים שהם גורמים. גישה 
זו היא במקורו של פיתוח סמנים מולקולריים 

המעורבים  אורגניזמים  הינם   - מעבירים  או  נשאים   1

בהעברה בין אדם לאדם או בין בעלי חיים לבין האדם של 
גורמים נגיפיים פתוגנים, בקטריאליים או טפיליים. עשויים 

להיות נשאים: חרקים, קרדיות, רכיכות או מכרסמים 

שונים  הסתגלותיים  גנים  זיהוי  המאפשרים 
לאוכלוסיות  וחזרה  השונות  וגירסאותיהם 
הדינמיקה  את  להבין  מנת  על  הטבעיות 

שבהתפתחותם.  
 

העמידות בפני חומרי הדברה
הסתגלות  הינה  חרקים  מדביר  בפני  עמידות 

המופעל  הבררה  ללחץ  בתגובה  המתפתחת 
חוקרים  אנחנו  ההדברה.  חומרי  על-ידי 
בקרב  ובעיקר  היתושים,  אצל  זו  הסתגלות 
)ממשפחת   )Culex Pipiens( הכולכית המצויה 
של  נשאית  שהיא   ,))Culicidae הכולכיתיים 
הנילוס המערבי,  נגיף קדחת  הפיילת, של  חולי 
של נגיף השקע האפריקני ועוד.( ויתוש האנופלס 
)ממשפחת   )gambiae Anopheles( הגמּביָאי 
הכולכיתיים, שהוא נשא של המלריה באפריקה(. 
העמידות  נבררת  כיצד  להבין  מבקשים  אנחנו 
הדינמיקה  על  המשפיעים  הגורמים  הם  ומה 

האבולוציונית שלה באוכלוסיות טבעיות. 
 

באציטילכולין  שינוי  באמצעות  עמידות 
)AChE( אסטראז

בדי-די-טי  שנעשה  הנרחב  השימוש  עם 
השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר  )אורגנוכלורין( 
חרקים.  מדביר  בפני  העמידות  במהרה  נבררה 
בשל עמידות זו, ובעיות סביבתיות ושיקולים של 
בריאות הציבור הנגרמים בידי אורגנוכלורינים, 

שתי  השישים  שנות  בסוף  שימוש  לידי  באו 
והם  חרקים  מדבירי  של  חדשות  משפחות 
 .CX(( קרבמטים  ו-   )OP( אורגניים  זרחנים 
האצטילכולין  את  מעכבות  אלה  מולקולות 
אסטראז )AChE(, אנזים האחראי להידרוליזה 
של האצטילכולין בתוך הסינפסות הכולינרגיות. 
ועכבה זו מאריכה את הדחף העצבי, מה שמוביל 
כווצת  מהתקף  החרק  של  למותו  במהירות 
נחשפו  המצויה,  הכוכלית  יתוש  אצל  )טטניה(. 
שני מנגנונים בולטים של עמידות בפני מדבירי 

החרקים האלה:
הראשון הינו דטוקסיפיקציה )הסרת   •
האורגניים  הזרחנים  של  המוגברת  הרעילות( 

המחלות הזיהומיות המועברות באמצעות יתושים פוגעות בעיקר בארצות הדרום ולהן השפעות מכריעות על 
בריאות הציבור והפיתוח החברתי-כלכלי. כדי למזער את תפוצת המחלות הללו, צוות שלISEM  בניהולה 

של מילן וויל, מנסה למנוע או להפחית את עמידות היתושים בפני קוטלי חרקים.

ההתפתחות הביולוגית של עמידות היתושים בפני קוטלי 
חרקים
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Les maladies infectieuses transmises par les moustiques touchent surtout les pays du Sud et ont 
des conséquences majeures sur la santé publique et le développement socio-économique. Pour 
diminuer l’incidence de ces maladies, une équipe de l’ISEM menée par Mylène Weill, cherche à 
éviter ou à diminiuer la résistance que développe les moustiques face aux insecticides. 

Evolution biologique de la résistance du moustique face 
aux insecticides

Les maladies transmises par les 
moustiques contribuent largement 
au fardeau mondial des maladies 

infectieuses. Pour diminuer l’incidence de ces 
maladies, la lutte contre les moustiques est le 
principal support. Il repose essentiellement 
sur l’utilisation d’insecticides chimiques. 
Les insecticides sélectionnent rapidement 
les moustiques possédant des mutations 
qui confèrent des niveaux élevés de 
résistance et se traduisent sur le terrain 
par des échecs répétés de contrôle des 
populations de moustiques. La situation 
est actuellement critique car le nombre de 
nouveaux insecticides est très réduit et 
les préoccupations environnementales et 
de santé publique limitent l’utilisation des 
insecticides homologués. Il est donc urgent 

de mettre en œuvre une utilisation rationnelle 
des insecticides pour éviter ou retarder le 
développement de populations résistantes 
et de développer de nouvelles méthodes de 
lutte. 

Parallèlement aux études portant sur les 
mécanismes et la gestion de la résistance 
aux insecticides classiquement utilisés, 
l’étude des Wolbachia, bactéries induisant 
des phénomènes de stérilités conditionnelles 
connus sous le nom d’incompatibilité 
cytoplasmique, permet d’envisager des 
méthodes innovantes de lutte anti-vectorielle1, 

1 Les vecteurs sont des organismes qui interviennent dans 
la transmission interhumaine ou de l’animal à l’homme 
d’un agent pathogène viral, bactérien ou parasitaire. Ils 
peuvent être des insectes, des acariens, des mollusques 
ou des rongeurs.

tout en offrant un merveilleux modèle d’étude 
des interactions hôtes/parasites. 
Nos recherches combinent une approche 
fondamentale en biologie évolutive et une 
approche appliquée en lutte anti-vectorielle.
Le moustique C. pipiens est notre modèle 
principal car il est présent dans toutes les 
régions du monde et est soumis à un contrôle 
intensif par différents types d’insecticides. 
L’approche biochimique et moléculaire permet 
d’identifier les mécanismes de résistance 
sélectionnés (gènes impliqués, nature des 
mutations responsables, indépendance des 
évènements mutationnels) et d’étudier la 
fonctionnalité des protéines mutées, leur 
expression, et les modifications physiologiques 
qu’elles induisent. Cette approche est à l’origine 
du développement de marqueurs moléculaires 

permettant d’identifier les différents gènes 
adaptatifs et leurs variants puis de revenir aux 
populations naturelles afin de comprendre la 
dynamique de leur évolution. 

La résistance aux insecticides 
La résistance aux insecticides est une 
adaptation qui évolue en réponse à la pression 
de sélection exercée par les pesticides. Nous 
étudions cette adaptation chez les moustiques, 
principalement Culex pipiens (Culicidae, 
vecteur de filariose, virus « West Nile », virus 
de la Vallée du Rift…) et Anopheles gambiae 
(Culicidae, vecteur de malaria en Afrique). 
Nous cherchons à comprendre comment 
la résistance est sélectionnée et quels sont 
les facteurs qui influencent sa dynamique 
évolutive dans les populations naturelles.
 

La résistance via la modification de 
l’acétylcholinestérase
Avec l’utilisation massive du DDT 
(organochloré) après-guerre, une résistance à 
cet insecticide a très vite été sélectionnée. En 
raison de cette résistance et des problèmes 
environnementaux et de santé publique posés 
par les organochlorés, deux autres familles 
d’insecticides ont alors été utilisées à partir de 
la fin des années 1960 : les organophosphorés 
(OP) et les carbamates (CX). Ces molécules 
inhibent  l’acétylcholinestérase (AChE),  
enzyme responsable de l’hydrolyse 
de l’acétylcholine dans les synapses 
cholinergiques. Cette inhibition prolonge 
l’influx nerveux, ce qui conduit rapidement à la 
mort de l’insecte par tétanie. Chez C. pipiens, 
deux mécanismes principaux de résistance à 

ces insecticides ont été mis en évidence :
• Le premier correspond à une 
détoxication accrue des OP par des 
enzymes qui les piègent ou les dégradent. 
Dans les insectes résistants, ces enzymes 
sont surproduites grâce à un processus 
d’amplification ou de surexpression des gènes 
qui les codent.
• Le   deuxième mécanisme 
correspond à une modification de la cible, 
l’AChE, qui réduit son affinité pour les 
insecticides et conduit à son insensibilité.
La  séquence  complète du génome 
d’Anopheles gambiae nous a permis de 
montrer qu’il existe deux gènes ace chez 
le moustique codant pour deux AChEs 
distinctes. Le gène ace-1 code pour l’AChE1 
synaptique, cible des insecticides, et le gène 
ace-2 pour une AChE2 dont la fonction reste 
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או  אותם  הלוכדים  אנזימים  באמצעות 
המפרקים אותם. בחרקים החסינים, אנזימים 
אלה מיוצרים בייצור עודף באמצעות תהליך של 
הגברה או של ביטוי יתר של הגנים המקודדים 

אותם.
המנגנון השני הוא שינוי היעד, דהיינו   •
ההדברה,  לחומרי  זיקתו  את  המקטין   ,AChE

וגורם לו לאי רגישות.
הגמבאי  האנופלס  יתוש  של  המלא  הגנום  רצף 
 ACE גנים  שני  קיימים  כי  לגלות  לנו  איפשר 
היתושים  אצל  אנגיוטנסין(  ההופך  )אנזים 
  ACE-1 נפרדים. גןAChE  המקודדים עבור שני
מקודד עבור AChE1 הסינפטי, שהוא יעדם של 
מדבירי החרקים, בעוד גן ACE-2 מקודד עבור 
AChE2 שתפקידו אינו מוכר. אצל כל החרקים 
שנחקרו עד כה, אשר להם שני גנים ACE, כגון 
 AChE1 הוא שמקודד את ACE-1 היתושים, גן

הסינפטי שהוא יעדם של מדבירי החרקים. 
 

מוטציות AChE1 האחראיות לעמידות  
נתגלתה החלפתו של גליצין בסרין בעמדה 119 
אוכלוסיות  של   AChE1-ב  )G119S )מוטציה 
חרקים.  למדבירי  החסינות  מצויות  כוכליות 
אושרה  בעמידות  זו  מוטציה  של  מעורבותה 
במבחנה על-ידי בדיקה פונקציונלית בהשוואת 
החלבונים  של  הביוכימיים  המאפיינים 
שעברו  אלה  ושל  הפראיים  הרקומביננטים 
מוטציה G119S עם אלה של האנזימים שחולצו 
מדביר  בנוכחות  ועמידים  רגישים  מפריטים 
חרקים. מוטציה זו משפיעה על שייר של הערוץ 
ויוצרת  אסטראז  האצטילכולין  של  הקטליטי 
החרקים  ממדביר  מונע  והדבר  סטרית  הפרעה 

להגיע אל האתר הקטליטי. 
ממוצאים  יתושים  של  מינים  מספר  חקר 
מוטציות  שלוש  כי  הראה  שונים,  גיאוגרפיים 
 )F331W -ו AChE1 )G119S, F290V בלבד של
הרגישות  היעדר  את  לזקוף  ניתן  שלחובתם 
למדבירי החרקים נבררו באוכלוסיות טבעיות. 
תת- בשני  זוהתה   G119S העיקרית  המוטציה 

הכולכית  המצויה,  הכוכלית  יתושי  של  מינים 
הים  של  המזרחי  בחלק  באירופה,  פסית  החד 
אפריקה  ובצפון  לבנון(  )קפריסין,  התיכון 
 culex מסוג  והכולכית  תוניסיה(2  )אלג’יריה, 
–יתוש  האלומות  )מחומשת   quinquefascitus
הבית הדרומי( בקאריביים, באפריקה ובדרוםו

מוטציות  מספר  לסיכום,  אסיה4-3.  מזרח 
רגישות  היעדר  המקנה   AChE1 של  מצומצם 
בהרבה  היא   G119S והמוטציה  בטבע  נצפה 

השכיחה ביותר.
 

מודל הכוכלית המצויה / וולבכיה
תוך-תאיים  חיידקים  הם  וולבכיה  חיידקי 
המצויים לעתים קרובות מאוד בפרוקי רגליים. 
מיניות  על  ומשפיעים  האם  דרך  מועברים  הם 
המארחים שלהם בדרכים שונות, לרבות תמותת 
רביית  של  אינדוקציה  פמיניזציה,  או  זכרים 
ציטופלסמטית  אי-התאמה  של  או  בתולים, 
המארח  של  ברבייתו  הללו  השינויים  כל   .)CI(
שהן  נגועות,  נקבות  של  היווצרות  מעודדים 
ומאפשרות  החמלה,  את  המעביר  היחיד  המין 

לוולבכיה להתפשט במהירות בקרב האוכלוסיות 
כיום  מעודדים  אלה  ממצאים  המארחות. 
מחקרים רבים שנועדו לנצל את הוולבכיה כדי 
עיקור  באמצעות  הנשאים  בחרקים  להילחם 
לאוכלוסיות  המכוונים  גנים  להפיץ  כדי  או 
אינפקציה.  אותה  באמצעות  המארחות 
גנומי  לקונפליקט  גורמות  אלה  מניפולציות 
בין התא הגרעיני לתא  כלומר  לנקבה,  זכר  בין 
הציטופלסמטי, ומהוות מודל מצוין להסתגלות 
הקיימא.  בנות  האינטראקציות  חקר  במסגרת 
 ,CI-ל אחראי  הוולבכיה  חידק  יתושים,  אצל 
הופעת עקרות המתאפיין בתמותה של העוברים 
שאינה  נקבה  לבין  נגוע  זכר  בין  הזיווג  שנוצרו 
שאינו  וולבכיה  של  בזן  נגועה  נקבה  או  נגועה, 

תואם. 
הכוכלית המצויה מהווה דוגמה ייחודית לחקר 
תבנית  שכן,  זה(;  בזן    wPIPהמכונה( וולבכיה 
המורכבת  היא  המארחת  אצל  המצויה   CI-ה
ביותר שתוארה עד כה. CI זה בא לידי ביטוי בין 
הזכרים והנקבות הנגועים בידי זנים של וולבכיה 
לא תואמים והוא יכול להיות חד-כיווני )עקרות 
המתרחשת בכיוון אחד של הזיווג(, או דו-כיווני 
)העקרות מתרחשת בשני הכיוונים(. כאשר שני 
בקרב  מצויים  תואמים  לא  וולבכיה  של  סוגים 
נכנסים  שהם  הרי  מארחת,  אוכלוסיה  אותה 
לתחרות באמצעות הבעת CI. מצב זה אינו יציב 
אינפקציה  ולהחלפת  פלישה,  לתהליכי  ומוביל 

באוכלוסיות המארחות.
בדו- חיים  תואמים  לא   wPip של  זנים  מספר 
קיום בר קיימא ביתוש זה: ניסויים של זיווג בין 
בדגימות  שמוצאם  מצויה  כוכלית  של  שושלות 
חוזרות שנעשו בתוך אוכלוסיות טבעיות הראו 
כי ה-CI כבר נמשך יותר מו 70 שנה. אנו חוקרים 
לבין  המצויה  הכוכלית  בין  הגומלין  יחסי  את 
 CI-ה לביטוי  התנאים  את  להבין  כדי  וולבכיה 
)תפקיד יחסי הגומלין שבין וולבכיה - מארח - 
הדינמיקה  ואת  מולקולריים(  בסיסים  סביבה, 
הפולשנית וההתפתחותית של חיידקי הוולבכיה 
עיונית,  התוכנית  מטרת  טבעיות.  באוכלוסיות 
פוטנציאל  את  להעריך  גם  מאפשרת  היא  אך 
השימוש בוולבכיה למאבק בנשאים, כחלופה - 

או כהשלמה - לאסטרטגיות המקובלות. 

מיֵלן ווייל

Contact - איש קשר

Pr. Mylène Weill
Institut des Sciences de l’évolution de 
Montpellier (ISEM).
Mylene.weill@univ-montp2.fr

La bactérie Wolbachia הבקטריה 
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••• inconnue. Chez tous les insectes étudiés à 
ce jour qui possèdent deux gènes ace, comme 
les moustiques, c’est le gène ace-1 qui code 
l’AChE1 synaptique cible des insecticides. 

Mutations de l’AChE1 responsables de la 
résistance 
Une substitution d’une glycine en sérine en 
position 119 (mutation G119S) a été trouvée 
dans l’AChE1 de souches de C. pipiens 
résistantes aux insecticides. L’implication 
de cette mutation dans la résistance a été 
confirmée in vitro par un test fonctionnel 
en comparant les propriétés biochimiques 
des protéines recombinantes sauvages et 
mutées G119S avec celles des enzymes 
extraites des individus sensibles et 
résistants en présence d’insecticide. Cette 
mutation affecte un résidu de la  gorge  
catalytique de l’acétylcholinestérase et crée 
un  encombrement stérique qui empêche 
l’insecticide d’accéder au site catalytique.  
L’étude de plusieurs espèces de moustiques 
de diverses origines géographiques a montré 
que seules trois mutations de l’AChE1 (G119S, 
F290V et F331W) responsables d’insensibilité 
aux insecticides ont été sélectionnées en 
populations naturelles. La mutation majeure 
G119S a été identifiée dans les deux sous-
espèces de C. pipiens, C. p. pipiens en Europe, 
à l’est de la Méditerranée (Chypre, Liban) et 
en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie)1 et C. 
p. quinquefasciatus dans les Caraïbes, en 
Afrique et en Asie du Sud-Est3,4. En résume, 

un faible nombre de mutations de l’AChE1 
conférant une insensibilité a été observé in 
natura et la mutation G119S est de loin la plus 
fréquente. 

Le modèle C. pipiens / Wolbachia
Les Wolbachia sont des bactéries 
intracellulaires très fréquemment rencontrées 
chez les arthropodes. Elles sont transmises 
maternellement et manipulent la sexualité de 
leur hôte de différentes manières, incluant 
la mortalité des mâles ou leur féminisation, 
l’induction de parthénogenèse, ou encore 
d’incompatibilité cytoplasmique (IC). Toutes 
ces altérations de la reproduction de l’hôte 
favorisent la production de femelles infectées, 
le seul sexe transmetteur, et permettent à 
Wolbachia de se propager rapidement dans les 
populations hôtes. Ces observations motivent 
aujourd’hui de nombreuses recherches qui 
visent à exploiter Wolbachia pour lutter contre 
les insectes vecteurs par stérilisation ou 
pour disséminer des gènes d’intérêts dans 
les populations hôtes via l’infection. Ces 
manipulations entraînent un conflit génomique 
mâle/femelle, i.e. entre le compartiment 
nucléaire et le compartiment cytoplasmique, et 
représentent un excellent modèle d’adaptation 
dans le cadre de l’étude des interactions 
durables. Chez les moustiques, Wolbachia 
est responsable d’IC, un phénomène de 
stérilité qui se caractérise par la mortalité des 
embryons issus d’un croisement entre un mâle 
infecté et une femelle non infectée, ou une 

femelle infectée par une souche de Wolbachia 
incompatible. 
C. pipiens représente un modèle particulier 
pour étudier les Wolbachia (nommées wPip 
chez cette espèce) car le patron d’IC rencontré 
chez cet hôte est le plus complexe décrit à ce 
jour. L’IC s’exprime entre mâles et femelles 
infectés par des souches incompatibles de 
Wolbachia, et peut être soit unidirectionnelle 
(la stérilité est observée dans un sens du 
croisement), soit bidirectionnelle (la stérilité 
est observée dans les deux sens). Lorsque 
deux Wolbachia incompatibles sont présentes 
au sein d’une même population hôte, elles 
rentrent donc en compétition au travers 
de l’expression de l’IC. Cette situation est 
instable et conduit à des processus d’invasion, 
et de remplacement d’infection au sein des 
populations de l’hôte.
Plusieurs souches de wPip incompatibles 
coexistent durablement chez ce moustique 
: des expériences de croisements entre 
lignées de C. pipiens issues de prélèvements 
répétés au sein de populations naturelles 
ont démontré que l’IC y persiste depuis plus 
de 70 ans. Nous étudions les interactions C. 
pipiens /Wolbachia dans le but de comprendre 
les conditions d’expression de l’IC (rôle des 
interactions Wolbachia - hôte - environnement, 
bases moléculaires) et la dynamique invasive 
et évolutive des Wolbachia en populations 
naturelles. L’objectif de ce programme 
est fondamental, mais permet également 
d’évaluer le potentiel de l’utilisation des 
Wolbachia dans la lutte anti-vectorielle, 
en alternative – ou en complément - des 
stratégies conventionnelles. 

Mylène Weill 
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2.   Ben Cheikh R, Berticat C, Berthomieu A, Pasteur N, Ben Chiekh H & Weill M. (2009) Genes conferring resistance to organophosphorus insecticides in Culex pipiens (Diptera: 
Culicidae) from Tunisia. J Med Entomol. 46:523-530.
3.   Cui F, Weill M, Berthomieu A, Raymond M & Qiao CL. (2007) Characterization of novel esterases in insecticide-resistant mosquitoes. Insect Biochem Molec, 37:1131-1137. 
4.   Labbé P, Berthomieu A, Berticat C, Alout H, Raymond M, Lenormand T & Weill M (2007) Independent duplications of the acetylcholinesterase gene conferring insecticide resistance 
in the mosquito Culex pipiens. Mol Biol Evol. 24:1056-1067.
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פתוחים  שטחים  לניהול  מודל   – הנדיב  רמת  טבע  פארק 
באזור הים-תיכוני

של ר שטח  פני  על  משתרעת  הנדיב  מת 
כ-4500 דונם )450 הקטר( בדרום הכרמל 
בצפון  קטנים  יישובים  מוקפת  והיא 
במזרח  חקלאיים  ושטחים  כבישים  ובדרום, 
הים  אל  מערבה  היורדים  תלולים  ומצוקים 

ובצומח  רמתי,  בנוף  מתאפיינת  היא  התיכון. 
ים תיכוני טיפוסי. השטח נמצא בבעלות פרטית 
ייחודי  מצב  רוטשילד(,  )קרן  הנדיב  יד  של 
מהשטח   95% מ-  למעלה  בו  הישראלי,  בנוף 
הציבורי הינו בבעלות ממשלתית ובניהול גופים 
 1958 בשנת  בכנסת  שחוקק  חוק  ממלכתיים. 
מבטיח את ייעודו של המקום כגן ציבורי ופארק 
הברון  של  זכרו  ולהנצחת  הציבור  לתועלת 
אדמונד )בנימין( דה-רוטשילד )“הנדיב הידוע”(, 
בארץ  היהודי  היישוב  לביסוס  רבות  שפעל 

ישראל, בטרם הוקמה מדינת ישראל.  

טבע  פארק   – פתוח  שטח  משתרע  לגן  מסביב 
של  עשיר  מגוון  ובו  טבעי  בחורש  המכוסה 
מספר  הטבע  בפארק  חיים.  ובעלי  צומח  מיני 
מתקופות  וארכיאולוגיים  היסטוריים  אתרים 
ושבילים  החדשה  העת  ועד  פרה-היסטוריות 
מסומנים מזמינים את המבקרים לטייל ברחבי 
מגשר  הטבע  לפארק  הזיכרון  גן  בין  הפארק. 

תקן  לתו  זכה  אשר  מבנה  המבקרים,  מרכז 
  Leed -וכן לתקן ה ירוקה’  ‘בנייה  ישראלי של 
חיסכון  על  דגש  הושם  בבנייתו  האמריקאי. 
על  ההשפעה  ומזעור  בנוף  השתלבות  באנרגיה, 

הסביבה.

מזה כעשרים וחמש שנה, נערכים ברמת הנדיב 
מחקרים אקולוגיים מגוונים שמטרתם להעשיר 
זה  בידע  ולהשתמש  הקיים  המדעי  הידע  את 
לצורך קבלת החלטות בנושאי ממשק וניהול של 
פארק הטבע ולפיתוח תכניות חינוכיות. בשנים 

הראשונות, התמקד המחקר בהיכרות מעמיקה 
המערכת  על  בסיסי  ידע  השגת  השטח,  עם 
האקולוגית והנופית והבנת תהליכים אקולוגיים 
ואנושיים המתקיימים בה. עם הזמן, ובמקביל 
התפיסה  התגבשה  המדעי,  הידע  להרחבת 
אקטיבי,  ממשק  הנדיב  ברמת  לקיים  שיש 
לעקוב  יאפשר  אשר  ובמחקר,  בניטור  המלווה 
ולעדכנן  הממשק  פעולות  של  השלכותיהן  אחר 
“ממשק  קרויה  זו  גישה  לממצאים.  בהתאם 

אדפטיבי”. 

שננקטו  הראשונות  הממשק  מפעולות  אחת 
של  אישוש  או  לטבע  השבה  היא  הנדיב  ברמת 
התמעטו  אשר  חיים  ובעלי  צמחים  אוכלוסיות 
הושבו  זו  פעילות  במסגרת  מהאזור.  נכחדו  או 
ומתקיים  האדום  והבז  הצוקים  בז  הטבע  אל 
הנשרים  אוכלוסיית  לאישוש  רציף  מאמץ 

ההולכת ומתמעטת. 

בפארק  הממשק  מתמודד  עימו  נוסף  כיוון 
על  והשיחים,  העצים  כיסוי  ויסות  הינו  הטבע 
ידי כריתה ורעיית בקר ועיזים. בין רמת הנדיב 
נכרתים  שבו  חיץ,  אזור  הוקם  יעקב  וזיכרון 
פעולות  חזקה.  לרעייה  בקר  ומוכנס  השיחים 
ולמניעת הצטברות  לפתיחת השטח  נועדו  אלה 
בעונת  שרפה’  ‘פתיל  להוות  העלול  יבש  עשב 
ותדירות  הרעייה  לחצי  בדבר  הידע  את  הקיץ. 
היה  החיץ  אזור  לאחזקת  הנדרשים  הכריתה 
צורך לבנות בשיטת הממשק האדפטיבי, למשל 
לאחר  השיחים  התחדשות  קצב  ניטור  דרך 
כריתה או מדידת כמות הצומח העשבוני בלחצי 

רעייה שונים.

במקביל למחקר תומך הממשק, נערכו בפארק 
על  הממשק  השפעת  את  בחנו  אשר  מחקרים 
ביולוגיות  קבוצות  ועל  הצומח  והרכב  מגוון 
או  מכרסמים  רגליים,  פרוקי  כמו  שונות, 

© Amit Geron
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של  חשיפה  בר-קיימא.  לפיתוח  המיועד  שטח  מציגה  הנדיב,  ברמת  המחקר  תחום  מנהלת  הדר,  ליאת 
פארק טבע, בו לומדים לאזן את יחסי הגומלין בין האדם, הטבע והסביבה.
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Ramat Hanadiv s’étend sur une surface 
d’environ 4500 dounams (450 hectares) 
dans le Carmel méridional et elle est 

entourée de petites communes au nord et 
au sud, à l’est par des routes et des terres 
agricoles et à l’ouest par des falaises abruptes 
descendant jusqu’à la mer Méditerranée. Elle 
se caractérise par un paysage de plateaux, et 
une flore typiquement méditerranéenne. La 
région est la propriété privée de Yad Hanadiv 
(La Fondation Rothschild), une situation unique 
dans le paysage israélien, où plus de 95 % de 
l’espace public appartient au gouvernement 
et est géré par des organismes d’Etat. Une 

Loi votée en 1958 par la Knesset, garantit la 
vocation de ce lieu en tant que parc public au 
service de la communauté dédié à la mémoire 
du Baron Edmond (Benjamin - James) de 
Rothschild («le célèbre philanthrope»), qui 
avait beaucoup œuvré pour le repeuplement 
juif de la Terre d’Israël, avant l’établissement 
de l’État d’Israël.
 
Autour du Parc naturel s’étend un espace 
vert – un parc naturel recouvert d’une grande 
richesse d’espèces végétales et animales. Au 
sein de la réserve naturelle se trouvent des 
sites historiques et archéologiques datant 
de l’époque préhistorique jusqu’à l’époque 
contemporaine, des allées marquées invitant 

les visiteurs à des promenades dans l’espace 
du parc. Servant de pont entre le jardin 
commémoratif et le parc naturel se trouve 
l’Office du tourisme, un bâtiment qui a obtenu 
le label standard de «norme israélienne» 
d’architecture « verte » et celui de la norme 
Leed américaine. Lors de sa construction, 
on a tout particulièrement mis l’accent sur 
l’économie en énergie, son intégration dans le 
paysage et le besoin d’en minimiser l’impact 
sur l’environnement.

Voilà près de vingt-cinq ans que sont 
menées à Ramat Hanadiv des études 

écologiques variées ayant pour but d’enrichir 
les connaissances scientifiques actuelles, 
ainsi que d’exploiter ces informations pour 
les prises de décision touchant à l’interface 
et à la gestion entre le parc naturel et le 
développement de programmes éducatifs. Au 
cours des premières années, cette recherche 
se concentrait sur le besoin d’une profonde 
familiarisation avec le terrain, l’obtention de 
connaissances de base sur l’écosystème et 
la compréhension des processus écologiques 
et humains qui y avaient lieu. Au fil du temps 
et parallèlement à l’élargissement des 
connaissances scientifiques, s’est fait jour 
la prise de conscience qu’il était nécessaire 
d’établir à Ramat Hanadiv une interface active, 

impliquant la surveillance et la recherche, 
pour permettre un suivi des répercussions 
des activités de l’interface, et sa mise à jour 
conformément aux résultats. Cette approche 
est appelée «Interface adaptative». 

L’une des premières actions de l’interface 
à avoir été prise à Ramat Hanadiv a été 
la réimplantation dans la nature ou le 
renforcement des plantes ou des animaux 
d’espèces qui s’étaient amenuisées ou 
avaient disparu de la région. Dans le cadre de 
cette activité, on a procédé à la réintroduction 
dans le milieu du faucon lanier et du faucon 

rouge et l’on a engagé un effort soutenu de 
renforcement des populations d’aigles en voie 
d’amenuisement. 

Une autre orientation dont est chargé 
l’interface du parc naturel est la régulation de 
la couverture arborée et arbustive par le biais 
de l’abattage et de la mise en pâture pour les 
bovins et les ovins. Une zone tampon a été 
établie entre Ramat Hanadiv et Zikhron Yaakov 
dans laquelle sont coupés les arbustes et sont 
introduits des bovins pour y paître de manière 
intensive. Ces actions visent à ouvrir l’espace 
et à prévenir la présence d’herbe sèche qui 
pourrait s’y accumuler et former «une amorce 
d’incendie»    au cours  de   l’été.  Il    s’est   avéré 

Le parc naturel de Ramat Hanadiv : un modèle de gestion 
des espaces verts dans la région Méditerranée.

+ =
- =

Liat Hadar, directeur de recherche de Ramat Hanadiv, présente un espace dédié au développement 
durable. Découverte de ce parc où on étudie et équilibre les intéractions entre l’homme, la nature 
et l’environnement.   
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הרעייה  כי  מצאו  המחקרים  מרבית  פרפרים. 
צפיפות  או  המינים  הרכב  את  לשנות  עשויה 
הפרטים, אולם לא את העושר והמגוון הביולוגי. 
היו  בקר,  לרעיית  הנתונים  שטחים  מזו,  יתרה 
ברוב המקרים עשירים ומגוונים לעומת שטחים 

ללא רעייה. 

היבטים  לגבי  גם   נבחנה  הרעיה  השפעת 
בוחן  זה  מסוג  מחקר  הפארק;  בנוף  הקשורים 
גריגה  בשטחי  ירושלים  אורן  התנחלות  את 
וחורש טבעי, במטרה ללמוד את היקף התופעה 
לנו  הרצויה  הנוף  דמות  לגבי  תפיסה  ולגבש 

בעתיד והממשק התומך בה. 

לאחר כ- 20 שנות מחקר קצר טווח, ועם ההבנה 
אקלים  שינויי  או  סוקצסיה  כמו  תופעות  כי 
הינן ארוכות טווח במהותן, עלה הצורך במעקב 
שנים  עשרות  של  ארוכים  זמן  לטווחי  ומחקר 
כזה,  מתמשך  מעקב  של  המטרות  אחת  ויותר. 
שונים,  בתחומים  מדעי  ידע  בסיס  בניית  היא 
שיהווה קו ייחוס להשוואה לעתיד לבוא. בשנת 
2003 הוקמה ברמת הנדיב תחנה לניטור ארוך 
תחנות  מאות  של  מרשת  כחלק   ,LTER טווח 
וברחבי  בארץ  הפרושות  ארוך  לטווח  מחקר 
רציף  ניטור  נערך  זו,  פעילות  במסגרת  העולם. 
מובנים  פרוטוקולים  לפי  שונות,  קבוצות  של 

ואחידים.

על  טווח  ארוכי  נתונים  נאספים  הנדיב  ברמת 
צבאים  של  ואוכלוסיות  שיר  ציפורי  צומח, 
הדינאמיקה  את  לחקור  מנת  על  וחוגלות. 
מתבצעות  הבר,  חזירי  דוגמת  אוכלוסיות  של 
במעקב  המלוות  ומישדור  סימון  לכידות  גם 
ממצלמות  נאספים  נוספים  נתונים  ממוחשב. 
ומעשירות  ברחבי הפארק  שבילים הממוקמות 

לעקוב  קשה  שאחריהן  תופעות  לגבי  הידע  את 
ישירות, כמו התנהגות חיזור וטריפה. 

בנוסף, נאספים באופן סדיר נתונים אקלימיים 
מים  ודגימות  מטאורולוגית  תחנה  באמצעות 
מעין צור, מעיין המהווה נקודת שתייה עיקרית 
התהליכים  גם  נחקרים  בפארק.  לבעלי-החיים 
הקרקע  בשכבת  המתרחשים  הביוגיאוכימיים 
והגורמים  אורגני  חומר  פירוק   - העליונה 
המווסתים את מחזורי הפחמן, החנקן והזרחן.

רמת הנדיב מהווה דוגמא נדירה בישראל לשטח 
הנחקר  אקטיבי  ממשק  בו  שמתקיים  טבעי 
ככזה  הרמות.  בכל  אינטנסיבי  באופן  וממופה 
של  ולממשק  טבע  לשמירת  למודל  הפך  הוא 
שאיפתנו  ים-תיכוניות.  אקולוגיות  מערכות 
יאפשרו  וממשק  ניטור  שילוב  כי  היא  לעתיד 
בטווח הארוך לשמר ולהעשיר את מגוון המינים, 
את  המאפיינים  והתהליכים  הנופים  החברות, 
הנוף הים-תיכוני בפארק, לפתח שיטות מחקר 
לניהול  מודל  יהווה  שהפארק  כך  חדשות, 
שטחים פתוחים באזור הים-תיכוני, לחזק את 
הקשר בין המחקר המדעי ובין החינוך ולהעשיר 
את ציבור המתעניינים והקהילה המדעית בארץ 

ומחוצה לה. 

ליאת הדר
מנהלת תחום מחקר

Contact - איש קשר 
 
Liat Hadar 
Directeur recherche 
Ramat Hanadiv  
Liat@ramathanadiv.org.il

© Amit Geron
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••• nécessaire de constituer les connaissances 
relativement aux pressions pastorales et à la 
fréquence d’abattage nécessaires au maintien 
de la zone tampon par la méthode d’interface 
adaptative, par exemple en surveillant le 
rythme de renouvellement des buissons 
après l’abattage ou en mesurant la quantité 
de végétation herbeuse sous différentes 
pressions de pâturage.
Parallèlement à la recherche soutenant 
l’interface, des études ont été menées dans la 

réserve pour examiner l’impact de l’interface sur 
la diversité et la composition de la végétation et 
sur différentes familles biologiques, telles que 
les arthropodes, les rongeurs ou les papillons. 
La plupart des études ont démontré que le 
pâturage pouvait changer la composition des 
espèces ou la densité des individus, mais pas 
la richesse, ni la biodiversité. Qui plus est, les 
zones de pâturage bovin étaient la plupart du 
temps plus riches et variées que les zones 
sans pâturage.

L’impact du pâturage a été examiné également 
en ce qui concerne les aspects liés au 
paysage de la réserve ; une recherche de ce 
type étudie l’implantation du pin de Jérusalem 
dans les terres de garigue et de forêts, bois et 
broussailles méditerranéens afin de prendre 
la mesure du phénomène et de mettre au 
point une politique relativement à la forme 
souhaitable du paysage et de l’interface qui le 
soutient à l’avenir. 

Après une vingtaine d’années de recherches 
à court terme et en gardant à l’esprit le fait 

que des phénomènes tels que la succession 
écologique ou le changement climatique sont 
fondamentalement des phénomènes à long 
terme, la nécessité s’est fait jour d’un suivi et 
d’études à long terme sur plusieurs décennies 
et même plus. L’un des objectifs d’un suivi 
continu de ce type, est l’établissement d’une 
base de connaissances scientifiques dans 
différents domaines, qui servira de référence 
pour de futures comparaisons. En 2003, a été 
créée la station de surveillance à long terme 

de Ramat Hanadiv, RLTE (le réseau de suivi 
à long terme des écosystèmes), dans le cadre 
d’un réseau de plusieurs centaines de stations 
de recherche à long terme déployées en Israël 
et dans le monde entier. Dans le cadre de 
cette activité, on a instauré une surveillance 
continue des différents groupes, basée sur 
des protocoles intégrés et uniformisés.

À Ramat Hanadiv, on collecte des données à 
long terme sur la végétation, les passereaux 
et les populations de cerfs et perdrix. Pour 
étudier la dynamique de populations telles 
que celles des sangliers, on procède à des 
captures pour le marquage et le repérage 
avec colliers de pistage accompagnés d’un 
suivi informatique. D’autres données sont 
collectées à partir des caméras de sentiers 
situées tout au long du parc, ce qui enrichit la 
connaissance de phénomènes qu’il est difficile 
de suivre directement, comme les périodes 
nuptiales ou la prédation. 
En outre, des données climatiques sont 
recueillies sur une base régulière par le 
biais d’une station météorologique et des 

échantillons de l’eau d’Ein Tzur, une source 
constituant le point d’abreuvage principal 
pour les animaux du parc. Sont également 
étudiés les processus biogéochimiques qui se 
produisent dans la couche supérieure du sol 
– la décomposition de la matière organique et 
les facteurs de régulation des cycles de l’azote 
et du phosphore.

Ramat Hanadiv constitue l’exemple, rare en 
Israël, d’un espace naturel dans lequel existe 
une interface active étudiée et cartographiée 
à tous les niveaux. En tant que tel, elle est 
devenue un modèle de préservation de la 
nature et d’interface des écosystèmes est-
méditerranéens. Notre ambition pour l’avenir, 
c’est que la combinaison entre surveillance et 
interface permettra à long terme de préserver 
et d’augmenter la diversité des espèces, des 
sociétés, des paysages et des processus qui 
caractérisent le paysage méditerranéen du 
parc, d’y développer de nouvelles méthodes de 
recherche de telle sorte que le parc devienne 
un modèle de gestion des espaces verts sur 
le pourtour méditerranéen, de renforcer le lien 
entre recherche scientifique et éducation du 
public et d’enrichir le public des amateurs et la 
communauté scientifique, tant en Israël qu’à 
l’étranger. 
 

Liat Hadar
Directrice du domaine de la recherche

© Amit Geron
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Contact - איש קשר

Yuval Sapir, PhD
Directeur du jardin botanique
Département de botanique
Tel Aviv University
sapiryuval@gmail.com

החרקים   על  מפעיל  ההיכל  שאירוס  הפיתוי  מנגנון  
המאביקים שלו

פרופסור יובל ספיר מאוניברסיטת תל-אביב חוקר מזה 13 שנה את משפחת פרחי האירוסים. נתמקד כאן 
Iris Oncocyclus( על החרקים המאביי )באחת מעבודות המחקר שלו: מנגנון הפיתוי של אירוס ההיכל 

קים שלו.  

של ה מסוים  מין  של  הטבעית  ברירה 
פרחים מאוד קשורה להעדפת החרקים 
לכמות  אליו  הנמשכים  המאביקים 

צמח.  אותו  על-ידי  המוצעים  לצוף  או  האבקה 
אירוס ההיכל, למרות היותו הפרח הנפוץ ביותר 
מבין הצמחים בים –התיכון המזרחי, הוא פרח 
עצמו  הפרח  בתוך  עטופה  ואבקתו  צוף,  חסר 

ולכן אינה נגישה לחרקים מאביקים. 
במהלך  הזה  הפרח  את  מאביק  אינו  חרק  שום 

הפרח  מצליח  זאת  בכל  כיצד  כן,  אם   ; היום 
מושך  הוא  מפתיעה:  לכך  התשובה  להתרבות? 
יותר  חמים  האוויר  שם  שלו,  הכותרת  תון  אל 

מאוויר הלילה שסביבו, את החרקים המאביקים 
זו, אלה מצפים את עצמם באבקה  בדרך  שלו. 

והופכים לנשאים לצורכי רבייתו של המין. 
הפרח צבוע חלקית או לחלוטין בצבענים כהים. 
הוא קולט את החום תוך ספיגת קרינת השמש. 
בלילה  מוחזר  היום  במהלך  שאוחסן  החום 

ב-  גובהה  הפרח  בתוך  הטמפרטורה  ובבוקר. 
2.5 מעלות בממוצע ביחס לטמפרטורת האוויר 
ממין  דבורים  מושכת  זו  תופעה  אותו.  המקיף 
זכר הבודדים בלילה והמבקשים להסתתר מפני 
של  הטמפרטורה  את  ולנצל  ליליים  טורפים 

הפרח בבוקר.

שבין  הטמפרטורות  הפרשי  את  מדד  הצוות 
בסיס מנהרת האבקה של הפרח לבין טמפרטורת 
האוויר הסובב אותו. הניסוי נערך על אירוסים 
של  שונות  בשעות  ובהירים  כההים  בצבעים 
נרשמו  לא  הלילה  במהלך  הבוקר.  ושל  הלילה 
השמש,  עליית  לאחר  אך  טמפרטורה,  הפרשי 
דקות.   100 במשך  טמפרטורה  הפרש  נרשם 
הצוות גם השווה את השעה שבה דבורים ממין 
זכר החוסות בתוך קינים טבעיים ובתוך פרחים 
שהעדיפו  שאלה  מסתבר  צוף.  ללקט  מתחילות 
כ-20  את הפרחים הכההים מתחילות בממוצע 
שחום  מכך  הסיק  הצוות  האחרות.  לפני  דקות 
זמן העבודה  לדבורים להאריך את  זה מאפשר 

שלהן. 

הצוות מעלה את ההשערה כי הנוחיות שמספק 
את  להסביר  כדי  בה  יש  הפרח,  של  החום 
עם  בשילוב  כהים,  צבעים  לכיוון  התפתחותו 

התנהגות המאביק שלו. 

התשע- במאה  השורש1  בקני  הרב  הסחר 
משמעותי  באופן  תרם  אירופה  לכיוון  עשרה 
בשנות  רק  מסוימים.  פרחים  של  להתמעטותם 
דבר  של  בסופו  המגדיר  חוק  נחקק  השישים 
 Iris( הדור  אירוס  נצל  ובכך  ליקוטם  תנאי  את 

Lortetii ( מפני הכחדה. 

בימינו אלה, תהליך העיור, החקלאות וצפיפות 
האוכלוסין הם הגורמים לצמצום שטח המחייה 
 Iris( הארגמן  אירוס  המאה,  בתחילת  הטבעי. 
החוף  מאתרי  ב-40  קיים  היה   )Atropurpurea

בעלי אדמה חולית, היום נעלמו שליש מאלה. 

שנתיים,  רב  צמחים  מספר  של  גבעולם  הוא  שורש  קנה   1

והוא לרוב תת-קרקעי ואופקי.

הקיטוע והבידוד של משפחות פרחים הנובעים 
מבנייתם של קווי תקשורת או מהקמת כפרים 
מהווים סכנות בפני עצמם. תעבורתם וערבובם 
האמורים  שכנות  אוכלוסיות  בין  גנים  של 
התפתזרות  באמצעות  טבעי  באופן  להתרחש 
המאביקים,  של  פעולתם  ובעזרת  הזרעים, 
לגרום  עלול  הדבר  קיטוע.  אותו  בשל  נקטעים 
מינים.  להכחדת  הגורם  הגנטי  המגוון  להיעדר 
האופי הגנטי של מינים אלה גם עלולה להיפגע 
מגידולים מסחריים שיש בהם כדי לפגוע במינים 
ולגרום  להם  הזרים  גנים  באמצעות  הטבעיים 

להיעלמותם של צמחי הבר. 

באדמת  הצומחים  האירוסים  מיני  שמונת 
ישראל מוגנים במסגרת אמנת האו”מ להגנה על 
המגוון הביולוגי. לשם שימורם, הושתל מחדש 

טבע  שמורת  בתוך  הללו  המינים  מן  אחד  כל 
ישראלית, ושבה סביבתם הטבעית משומרת.

דוד שטיינבוים

שימור אירוס ההיכל בארץ
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La sélection naturelle d’une espèce florale 
est fortement liée à la préférence de 
ses insectes pollinisateurs attirés par la 

quantité de pollen ou de nectar offert par la 
plante. L’iris Oncocyclus, bien qu’étant la fleur 
la plus abondante de la flore méditerranéenne-
est, est dépourvue de nectar et son pollen 

est renfermé dans sa fleur, inaccessible aux 
insectes butineurs.
 
Alors si cet Iris n’est pas butiné comment fait-il 
pour se reproduire ? La réponse est étonnante 
: il attire la nuit au sein de sa corolle, où l’air 

est plus chaud que l‘air ambiant, ses insectes 
pollinisateurs. Ces derniers vont ainsi 
s’enduire de pollen et devenir des vecteurs 
pour la reproduction de cette espèce.    
Cette fleur est partiellement ou totalement 
pigmentée par des couleurs sombres. Elle 
capte la chaleur par absorption des radiations 

solaires. La chaleur emmagasinée pendant 
la journée est restituée la nuit et le matin. La 
température à l’intérieure de la fleur peut être 
de 2,5°C plus chaude que la température de 
l’air ambiant en moyenne. Ce phénomène 
attire les abeilles mâles solitaires pendant la 

nuit qui cherchent à se cacher des prédateurs 
nocturnes et à profiter de la température de la 
fleur le matin.

L’équipe a mesuré l’écart de température 
entre la base du tunnel de pollinisation des 
fleurs et l’air ambiant. L’expérience a été 
réalisée sur des Iris de couleurs sombres 
et claires à différents moments de la nuit et 
du matin. Aucun différentiel de température 
pendant la nuit n’a été trouvé, mais un écart 
apparait après le lever du soleil pendant 
100 min. L’équipe a aussi comparé l’heure à 
laquelle des abeilles mâles abritées dans des 
nids naturels et dans des fleurs commencent à 
butiner. Il s’avère que celles ayant préféré les 
fleurs sombres commencent en moyenne 20 
min avant les autres. Les chercheurs en ont 
déduit que cette chaleur permet aux abeilles 
de rallonger leur temps de travail. 

L’équipe suggère que le confort de chaleur 
de la fleur peut expliquer son évolution 
vers des couleurs sombres, relayée par le 
comportement de ses pollinisateurs.              
          

 

Le commerce abondant de rhizomes1 au 
XIXème siècle avec l’Europe a beaucoup 
contribué à la raréfaction de certaines fleurs. 
C’est dans les années 60 qu’une loi encadre 
finalement la collecte et sauve l’Iris Lortetii de 
la disparition. 
Actuellement l’urbanisation, l’agriculture et la 
densité de population sont responsables de 
la diminution de la surface naturelle vivable. 
Au début du siècle, l’Iris Atropurpurea était 

1 Tige souterraine, généralement horizontale, de certaines 
plantes vivaces

présent sur 40 sites côtiers au sol sablonneux, 
aujourd’hui un tiers d’entre eux a disparu. 
La fragmentation et l’isolation de familles 
de fleur due à la construction de lignes de 
communication ou de villages sont autant de 
dangers. Le transport et le mélange des gènes 
entre populations voisines qui se produit 
naturellement par dispersion des graines et 
par l’action des pollinisateurs est rompu par 
fragmentation. Cela peut induire un manque 
de variabilité génétique qui peut entrainer 
une disparition. La génétique d’une fleur 
peut également être perturbée par la culture 

commerciale, capable de contaminer une 
variété naturelle avec des gènes étrangers et 
de provoquer ainsi la disparition de l’espèce 
sauvage.       
Les huit variétés d’iris présentes sur le sol 
israélien sont protégées par la convention des 
Nations Unies sur la biodiversité. Pour leur 
préservation, chaque espèce a été réimplantée 
dans une réserve naturelle israélienne, où son 
milieu naturel est respecté.   

David Steinboim

Le Pr. Yuval Sapir de l’université de Tel-Aviv étudie depuis 13 ans la famille de fleur des Iris. 
Lumière sur l’un de ses travaux de recherches : la séduction par l’Iris Oncocyclus de ses insectes 
pollinisateurs.

La préservation de l’Iris en Israël

La séduction par l’Iris Oncocyclus de ses insectes 
pollinisateurs  
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צל חרקים חברתיים, רק המלכה היא א
עקרות.  הן  ואחיותיה הפועלות  פוריה 
אמונות  גם  הן  במדגר,  מטפלות  הן 
המזון.  ספקת  א  ועל  הקן  של  ההתפתחותו  על 
של  בהתפתחותם  העקרות  תופעת  נוצרת  כיצד 
שלמה  נמלים  כת  ההופך  דבר  הללו,  הפרטים 

במושבה לעקרות?  
 

התשובה טמונה בפרומון המופק על-ידי המלכה. 
אותות המדכאים  כמו  פועלים  כימיקלים אלה 
לעומת  הפועלות.  את התפתחות השחלות אצל 

)יחד  מהמושבה  המלכה  את  יסירו  אם  זאת, 
מנגנוני הרבייה  ישובו  אזי,  עם הפרומון שלה(, 
ביצים   תטלנה  הן  ויתפתחו.  הפועלות  של 
פרומונים  )הנקראים  הפרומונים  אותם  תדפנה 

מלכותים(, כמו אלה שהופקו על-ידי המלכה.

לחיסול  שתשמש  המטרה  הם   – פרומונים 
 Wasmannia( הקטנה”  האש  “נמלת 
בשל  כך  המכונה  הפולשת,   )auropunctata

עקיצותיה הצורבות  במיוחד. 
 7 לפני  בארץ  נתגלו  זה  מזן  שנמלים  למרות 
אירעה  המקרית  הכנסתן  כי  מעריכים  שנים, 
3 שנים לפני כן. נמלים אלה נפוצות היום בכל 
רחבי הארץ ומחקרים גנטיים גילו כי מוצאן של 
בברזיל.  שמקורו  קן  באותו  הללו  הנמלים  כל 
השפעתן על המגוון הביולוגי הרסנית. הבדיקות 
כי  הראו  לכידה  צינוריות  באמצעות  שנערכו 
קשת המגוון הביולוגי של פרוקי הרגליים באזור 
הניתן “בשליטת” זן זה של נמלים קטנה מאוד; 

הקטנים  החרקים  את  מגרשות  הנמלים  שכן, 
שלהן  העליונות  לשטחן.  מחוץ  אל  האחרים 
נובעת חלקית מתכונה מפתיעה. ברוב המקרים, 
קיני נמלים מאותו מין נתונים בתחרות, אך אצל 
הקינים.  בין  דו-קיום  יש  הקטנה  האש  נמלת 
תכונה זו מביאה לתופעת “מושבות העל”, אשר 
בהן מספר תלי נמלים מחוברים זה לזה. בנוסף 
לכך, תל הנמלה בזן האמור מורכב מ- 50-100 
מלכות בכל קן, דבר ההופך את חיסולם לסבוך 

ביותר.

הוא  התקדמותן,  את  המגביל  היחיד  הגורם 
איטיות  נגזרת  שמהם  הזעירים  מימדיהם 
הלא  אדם  בני  בידי  תעבורתן  שלהן.  התנועה 
לדוגמה(,  עציץ  העברת  )בעת  לכך  מודעים 
הישראליות  הרשויות  תנועתם.  את  אז  מאיצה 
הבינו את היקף התרבותו של זן זה לנוכח ריבוי 

מקרי העקיצות שנרשמו.

להאט את התפשטותה של נמלת האש הקטנה 
הם  אבל  השטח,  פני  על  יעילים  חרקים  קוטלי 
עמוק  הטמונות  המלכות  על  מאיימים  בקושי 
יושמד  אם  אפילו  הקרקע.  לפני  מתחת  יותר 
מספר רב של פועלות, תשוב המושבה ותתפתח 
המלכות  בידי  הבאות  הביצים  הטלת  בעת 

שניצלו…
חפץ  פרופ’  של  הצוות  על-ידי  שפותח  הפתרון 
חרקים  קוטלי  המכילים  זרעים  לפזר  הוא 
חוזרות  כשהפועלות  מושהית.  פעולה  בעלי 
לחיק הקן, פעולת קוטל החרקים משמידה את 

המלכות. למרבה הצער התנהגותן של הפועלות 
וברגע  בהתפתחות,  נמצאת  המלכודת  לנוכח 
להביא  מפסיקות  הן  בעיה,  שיש  תופסות  שהן 
הטיפול  של  ויעילותו  זרעים,  מאותם  אספקה 
על-ידי  אז  שנשקל  אחר  כיוון  בהתאם.  יורדת 
הצוות הוא בתקשורת בין הפרטים. כאשר נמלה 
את  מסמנת  היא  מזון,  של  חדש  מקור  מגלה 
דרכה חזרה אל הקן בעזרת פרומונים המכונים 
“פרומוני סימון שבילים”. בחזרה בקן, הנמלה 
ומזהיר  מינה  בני  את   המעורר  ריקוד  מבצעת 
פרומוני  לשחזר  היא  הנשקלת  השיטה  אותם. 
לכיוון  הנמלים  את  שיכוונו  שבילים  סימון 
העיקרי  הקושי  החרקים.   קוטלי  הזרעים 

הסבוכה  הכימיה  את  לחקור  הוא 
המצויים  פרומונים  של  לעיתים 

בכמויות זעירות. 
הצוות מפתח גם כיוון נוסף שנועד 
לשבור את מושבות העל. הזיהוי בין 
הנמלים בנות אותו קן נובע מזיהויו של פרופיל 
הראשי  המרכיב  שהוא  פחמימן,  של  הפרומון 
השיריון  על  הנשפכת  הקשיחה  השעווה  של 
שלהן. זוהי תעודת זהות של ממש המגנה מפני 
פלישה. הצוות מקווה כי, על-ידי שינוי בתזונה 
של  המושבה, שישנה את הפרופיל שלה, יצליח 

לשבור את מושבות העל. 

    IMEP :שיתוף פעולה עם מעבדה צרפתית
של  צוותו  עם  פעולה  משתף  הישראלי  הצוות 
למדעי  תיכוני  הים  המכון  מן  פרובו  אריק 
המכון  ֵלאֹוֵאקֹולֹוְגָיהבמסגרת  ולפָּ הסביבה 
    CNRS( צרפת  של  מדעי  למחקר  הלאומי 
IMEP(. כישוריו של פרופ’ חפץ בתחום הכימיה 
עניינה של המעבדה  של הפחמימנים עוררו את 
בין  תוצאותיהן,  את  להשוות  הצרפתית 
מינים  של  הכימיות  חתימותיהם  לגבי  השאר, 

מסויימים.

דוד שטיינבוים

הנמלים, אלופות בתקשורת

אברהם חפץ וצוותו חוקרים את הסוציוביולוגיה של חרקים חברתיים והם מנסים להבין את חלוקת העבודה בתוך 
המושבה, ואת התקשורת הכימית בין הפרטים.

Contact - איש קשר

Pr. Abraham Hefetz
Département de zoologie
Tel Aviv University
hefetz@post.tau.ac.il
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Les fourmis, ces grandes communicantes
L’équipe du Pr. Abraham Hefetz étudie la sociobiologie des insectes sociaux et tente de comprendre 
la division du travail au sein d’une colonie et la communication chimique entre ses individus.

Chez les insectes sociaux la reine est 
la seule fertile, les sœurs ouvrières 
sont stériles. Elles prennent en charge 

la couvée, assurent le développement du 
nid, et de l’apport de la nourriture. Comment 
le phénomène de stérilité apparait dans le 
développement des ces individus rendant 
ainsi toute une caste de la colonie stérile ? 

La réponse est  contenue  dans les 
phéromones produites par la reine. Ces 
substances chimiques fonctionnent comme 
des signaux qui inhibent le développement des 
ovaires des ouvrières. A l’inverse si la reine 
est soustraite  de la colonie (et par la même 
occasion ses phéromones), alors les appareils 

reproducteurs des ouvrières se développent. 
Elles pondront ensuite et exhaleront les 
mêmes phéromones (appelées phéromones 
royales) que celles émises par la reine.

Les phéromones : une cible pour éradiquer 
Wasmannia auropunctata ou « la petite 
fourmi de feu » invasive, appelée ainsi en 
raison de ses piqûres très urticantes.
Cette variété a été découverte en Israël il y 
a 7 ans, mais son introduction accidentelle 
est estimée à 3 ans auparavant. Ces fourmis 
sont aujourd’hui présentes sur l’ensemble du 
territoire et les études génétiques révèlent 
qu’elles sont toutes issues du même nid 
originaires du Brésil. Leur impact sur la 
biodiversité est dévastateur. Les tests réalisés 
à l’aide de tubes piégeurs ont montré que le 
spectre de la biodiversité des arthropodes sur 

une zone « contrôlée » par ce type de fourmis 
est très réduit : ces fourmis chassent les 
autres petits insectes de leurs territoires. Leur 
domination vient en partie d’une caractéristique 
surprenante. Généralement les nids d’une 
même espèce de fourmis sont en compétition, 
mais chez la fourmi de feu il y a coexistence 
entre les foyers. Cette particularité mène 
au phénomène de « super-colonies » où un 
certain nombre de fourmilières sont reliées 
entre elles. De plus la fourmilière chez cette 
espèce est composée de 50 à 100 reines par 
nid ce qui rend leur élimination encore plus 
délicate. 
Le seul facteur limitant leur progression est leur 
petite taille et donc leur lenteur de déplacement.  

Le   transport humain 
involontaire (lors du 
déplacement d’un pot 
de fleurs par exemple) 
accélère alors leur 
déplacement. Les 
autorités israéliennes 

se sont rendus compte de l’ampleur de 
l’accroissement de cette espèce suite aux 
nombreuses piqures recensées.

Ralentir l’expansion de Wasmannia 
auropunctata    
Les insecticides sont efficaces en surface 
mais ils ne menacent que peu les reines 
enfouies plus profondément dans le sol. 
Même en éliminant une importante majorité 
d’ouvrières, le redéveloppement de la colonie 
s’effectuera lors des prochaines pontes des 
reines réchappées. 
La solution développée par l’équipe du Pr. 
Hefetz est de disperser des graines insecticides 
à action retardée. En les ramenant au sein 
du nid, l’action de l’insecticide élimine les 
reines. Malheureusement, le comportement 
des ouvrières face à ce piège évolue, se 

rendant compte d’un trouble, elles arrêtent de 
se ravitailler avec ces graines. L’efficacité du 
traitement diminue donc. Une autre voie alors 
étudiée par l’équipe est la communication 
entre les individus. Lorsqu’une fourmi 
découvre une nouvelle source de nourriture, 
elle marque le chemin de retour au nid avec 
des phéromones dites « de piste ». Une fois 
au nid, la fourmi exécute une danse qui excite 
et avertit ses congénères. La méthode étudiée 
est de reproduire des phéromones de piste 
qui dirigeront les fourmis vers des graines 
insecticides. Les difficultés sont d’étudier la 
chimie souvent compliquée de phéromones 
présentes en faible quantité. 
 

Une autre piste pour casser les 
super-colonies est  développée par  cette 
équipe. L’identification entre des fourmis du 
même nid est due à la reconnaissance du profil 
de phéromones d’hydrocarbures, constituant 
principal de la cire solide répandue sur leurs 
carapaces. Cette véritable carte d’identité 
protège d’une invasion. En changeant 
l’alimentation d’une colonie, l’équipe espère 
changer son profil et casser ainsi les super-
colonies.

Coopération avec l’IMEP
L’équipe israélienne coopère avec celle du 
Pr. Erick Provost de l’Institut Méditerranéen 
d’Ecologie et de Paléoécologie (IMEP - 
CNRS).  Les compétences du Pr. Hefez en 
matière de chimie des hydrocarbures ont 
amené le laboratoire français à confronter 
leurs résultats notamment sur les signatures 
chimiques de certaines espèces.    

David Steinboim

Une étudiante de l’équipe à coté 
d’une ruche du laboratoire.   

ליד  המחקר  בצוות  סטודנטית 

כוורת המעבדה.
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יוריוקיר מצריים רבים מרמזים על כך צ
שבשיגרה  דבר  היה  הדבורים  שגידול 
אצל הקדמונים. עם זאת, היעדר ראיות 
בסתירה  כאילו  רב  זמן  נחשב  ארכיאולוגיות 
התיכון.  המזרח  של  העתיקים  טקסטים  עם 
המקרא  קרובות  שלעתים  למרות   לדוגמה, 
ודבש”,  חלב  זבת  כ-“ארץ  לישראל  מתייחס 
דימוי  יותר  ב-“דבש”  לראות  הציעו  מומחים 
או  התמרים  צוף  את  לכנות  למעשה  שנועד 

התאנים,שהם פירות נפוצים באזור. 

הארכיאולוגים   של  צוות  שנים   כמה  לפני 
בהנחייתו של פרופ’ עמיחי מזר מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים סיפק את העדויות הראשונות 
הקרוב  זרח  הכוורנותבמ  ענף  של  קיומו  בדבר 
 3,000 בנות  כוורות  גילו  החוקרים  הקדום. 
או בתחילת המאה  )סוף המאה העשירית  שנה 
רחוב  בתל  הארכיאולוגי  באתר  התשיעית( 
קילומטרים  שנתגלתה  העיר  הארץ.  שבצפון 
הירדן,  שבבקעת  שאן  לבית  דרומית  ספורים 
באותה  תושבים  בכ-2,000  מאוכלסת  הייתה 
כנענים.  וגם  ישראל  בני  גם  וביניהם  תקופה, 
ללא  כמעט  כוורות  כשלושים  חשפו  החפירות 
פגע, דבר המצביע אולי על כך שבתקופת מלכי 
ישראל הראשונים הייתה קיימת במקום פעילות 

בנוסף  דבורים.  מיליוני  עם  מאורגנת  כוורנית 
“שעווה  להפיק  גם  אפשרה  התפוקה  לדבש, 
וגם  פסלים  ליציקת  ערך  יקר  חומר  אבודה”; 

לכתיבה. 

החוקרים שוב בהנחייתו של פרופ’ עמיחי מזר, 
תודות  פחות.  לא  וחשוב  חדש  גילוי  עתה  גילו 
דבורים  מספר  של  מדוקדק  השוואתי  לניתוח 
מזנים שונים, עלה בידם של המדענים להוכיח 
כי מושבות הדבורים שבכוורות תל רחוב יובאו 
למעשה מחבל אנטוליה )כיום טורקיה(. גילוי זה 

חשוב מכיוון שהוא מרמז על רשת מתוחכמת של 
התיכון.  המזרח  ערי  בין  כלכליים  גומלין  יחסי 
דבורים  של  על שושלת טהורה  לשמור  מנת  על 
הצפונית,  ישראל  ארץ  של  בכוורות  מאנטוליה 
היה על בני ישראל לייבא לעתים קרובות מלכות 
קיים  היה  אלמלא  מאנטוליה.  חדשות  דבורים 
סחר במצרכים יעיל ובטוח שקישר ביניהן ערים 
קילומטרים,  מאות  בכמה  מזו  זו  המרוחקות 
היו המושבות של תל רחוב במהרה מתערבבות 
לנחותים  הנחשבים  המקומיים,  הזנים  עם 
שונים,  חרס  כלי  אנטוליה.  של  לדבורים  ביחס 
קמיעות, וגם עצמות דג הראו כבר כי סוחרי תל 
רחוב היו בקשר כלכלי הדוק עם הפניקים )לבנון 
בימינו(, עם המצרים ועם היוונים. ממצאיו של 

של  זו  שרשת  כך  על  מורים  מזר  עמיחי  פרופ’ 
יחסי גולמין חברתיים הגיעה כנראה עד לארצות 

מרוחקות בצפון כגון אנטוליה.

דבורים  של  מושבות  שהכנסת  כשיודעים 
חוללה   1850-1860 בשנים  לארה”ב  מאיטליה 
אזי  האמריקנים,  בבתים  קטנה  מהפכה  שם 
הכוורנית  הטכנולוגיה  של  התחכום  מידת 
לעורר  יכולה  רק  הקדום  הקרוב  במזרח 
השתאות. באופן אירוני, הסיבה מדוע הכוורות 
נשארו במצב מעולה במשך 3,000 שנה, מיוחסת 
לאירוע שהחריב לחלוטין את תל רחוב בסביבות 
שנת 920 לפנה”ס. ייתכן כי מנהיג מצרי )כנראה 
המלך שישק המוכר בשל מסע ההרס והחורבן 
הוא  ישראל(,  ובממלכת  יהודה  ממלכת  בתוך 
שאפשר, בגלל שהעלה באש את העיר תל רחוב, 
את שימורן של הכוורות שהיו עשויות באותה 
תקופה מחרסית,בכך שנשרפו והתמצקו ונותרו 

כמעט ללא פגע עד לימינו אנו.
מלאות  הקדום  התיכון  המזרח  של  תולדותיו 
בישראל  המודרנית  והארכיאולוגיה  תעלומות 
על  לרגע מלהתקדם. כאות הוקרה  פוסקת  לא 
איכותם יוצאת הדופן של מחקריו, זכה פרופ’ 

עמיחי מזר בפרס ישראל לשנת 2009. 
 

ממצאי צוותו של פרופ’ עמיחי מזר התפרסמו 
 Proceedings of the“ היוקרתי  העת  בכתב 
 National Academy of Sciences of the

United States of America” במאי 2010. 

לורן בוֶאה

החלב  זבת  ב“ארץ  שנה   3,000 לפני  הכוורנות  בענף  מתוחכמת  פעילות  חושפות  רחוב  מתל  הדבורים 
והדבש”. 

© Copyright - The Beth-Valley Archaeological Project, Hebrew University of Jerusalem 
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De nombreuses peintures murales 
égyptiennes suggèrent que l’élevage 
d’abeilles était une pratique courante 

dans l’antiquité.  Cependant, le manque de 
preuves archéologiques a semblé pendant 
très longtemps en contradiction avec les 
anciens textes du Moyen-Orient. Par exemple, 
même si la Bible fait souvent référence à Israël 
comme “le pays où coulent le lait et le miel”, 
les experts avaient proposé que le “miel” 
était plutôt une image d’esprit pour désigner 
simplement le nectar des dates ou des figues; 
fruits communs dans la région.

Il y a quelques années, une équipe 
d’archéologues dirigée par le Pr. Amihai Mazar 
de l’Université Hébraïque de Jérusalem a 
apporté la première preuve de l’existence d’une 
industrie apicole dans le Levant antique.  Les 
chercheurs ont découvert des ruches vieilles 
d’environ 3 000 ans (fin du 10ème ou début du 
9ème siècle avant JC) sur le site archéologique 
de Tel Rehov dans le nord d’Israël.  Située à 
quelques kilomètres au sud de Beit She’an 
dans la vallée du Jourdain, la ville comptait 
à cette époque, une population d’environ 
2 000 habitants qui regroupait à la fois des 
Israélites et des Cananéens. Les fouilles ont 
révélé une trentaine de ruches quasiment 
intactes laissant supposer qu’il devait exister 
une industrie apicole organisée avec plusieurs 
millions d’abeilles à l’époque des premiers 
rois d’Israël.  En plus du miel, les récoltes 
permettaient aussi de produire de la cire 
perdue; matériaux précieux pour le moulage 
de sculptures et aussi pour l’écriture. 

Les chercheurs, toujours dirigés par le Pr. 
Amihai Mazar, viennent maintenant de 
faire une nouvelle découverte toute aussi 
importante.  Grâce à une analyse comparative 
minutieuse de plusieurs espèces d’abeilles, 
les scientifiques viennent de démontrer que 
les colonies d’abeilles dans les ruches de 
Tel Rehov étaient en fait importées depuis la 
région d’Anatolie (la Turquie de nos jours).  
Cette découverte est importante car elle 
implique un réseau sophistiqué d’interactions 
économiques entre les villes du Moyen-Orient.  
De manière à maintenir une ligne pure d’abeilles 
d’Anatolie dans les ruches du nord d’Israël, 
les Israelites devaient fréquemment importer 

de nouvelles abeilles reines venant d’Anatolie.  
Sans un commerce de commodités efficace et 
sûr reliant des villes distantes de plusieurs 
centaines de kilomètres, les colonies de Tel 
Rehov se seraient rapidement mélangées 
avec les espèces locales, considérées 
inférieures aux abeilles d’Anatolie.  Les 
diverses poteries, amulettes et autres arêtes 
de poisson avaient déjà démontré que les 
commerçants de Tel Rehov étaient en contact 
économique étroit avec Phéniciens (Liban 
de nos jours), Egyptiens et Grecs.  Les 
résultats du Prof. Amihai Mazar indiquent que 
ce réseau d’interactions sociales s’étendait 
probablement aussi avec des terres éloignées 
du Nord telles que l’Anatolie.

Quand on pense que l’introduction de colonies 
d’abeilles italiennes aux Etats-Unis dans les 
années 1850-1860 avait générée une petite 
révolution dans les foyers américains, le degré 
de sophistication de la technologie apicole 
dans le Levant antique force le respect.  De 
manière ironique, la raison pour laquelle les 
ruches sont restées en superbe état pendant 
3 000 ans est attribuée à l’événement qui a 

totalement détruit Tel Rehov aux alentours de 
920 avant JC.  Il est possible qu’un dirigeant 
égyptien (probablement le Pharaon Shishak 
connu pour sa campagne de destruction 
dans le royaume de Juda et dans le royaume 
d’Israël), ait, en mettant le feu à la ville de Tel 
Rehov, permis aux ruches qui étaient alors 
faites en argile de cuire et de se solidifier leur 
permettant de survivre quasiment intactes 
jusqu’à nos jours.

L’histoire ancienne du Moyen-Orient est pleine 
de mystères et l’archéologie moderne en Israël 
continue de faire des progrès incessants.  En 
témoignage de l’exceptionnelle qualité des 
ses travaux, le Pr. Amihai Mazar a d’ailleurs 
reçu le prix Israël en 2009. 

Les résultats de l’équipe du Pr. Amihai Mazar 
ont été publiés dans la prestigieuse revue 
“Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America” 
(PNAS) en mai 2010.  

Laurent Boué

Tel Rehov -

Les abeilles de Tel Rehov révèlent une industrie apicole sophistiquée il y a 3 000 ans dans “le 
pays où coulent le lait et le miel”. 
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Une industrie apicole vieille de 3000 ans
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Contact - איש קשר

Emmanuelle Cohen-Shacham, PhD
Département de zoologie
Tel-Aviv University
minacs@post.tau.ac.il

שיתוף פעולה: פגישה עם עמנואל כהן-שחם

החוקרת הצעירה עמנואל כהן-שחם משתתפת בפרוייקט לשיתוף פעולה שיזכה למימון דו-לאומי החל 
מינואר 2011 במסגרת המעוצה העליונה למדע וטכנולוגיה צרפת-ישראל )HCST( בין אוניברסיטת תל-

אביב ומרכז המחקר של לה טור דו’ ואלאט. הצוותים הצרפתים והישראליים המשותפים חוקרים את 
השפעתו של הניהול האנושי של אזורי הביצה המוגנים על המערכות האקולוגיות. 

וקבלה ע שגדלה  לאחר  כהן-שחם,  מנואל 
בצרפת,  שלה  הבגרות  תעודת  את 
וכאן  בארץ  לימודיה  את  המשיכה 
במכללה  הסביבה  במדעי  ראשון  תואר  סיימה 
הארץ  את  עזבה  בהמשך  תל-חי.  האקדמית 

כדי  שבהולנד  ואכנינגן  לאוניברסיטת  ונסעה 
אחרי  השני.  התואר  לימודי  את  שם  ללמוד 
במשרד  עבדה  כאן  לישראל,  שבה  היא  כן, 
כמתאמ  שנים   5 במשך  הסביבה  לאיכות 
לשימור  הבינלאומיות  והאמנות  החוץ  תיחסי 
השלישי  התואר  את  כעת  מכינה  היא  הטבע. 
שלה באוניברסיטת תל-אביב )TAU( בהנחיית 
פרופ’ תמר דיין, מאוניברסיטת תל-אביב, וערן 
בירושלים.  העברית  מהאוניברסיטה  פייטלסון 
ניהול  ב-”השפעת  עוסק  פרוייקט המחקר שלה 
השירותים  אספקת  על  האקולוגיות  המערכות 
האקולוגיים באזורי ביצה”. עבודתה מתבססת 
על השוואה בין שלושה אזורים: שניים המצויים 
בעמק החולה, בצפון הארץ והשלישי בקאמארג 
שבדרום צרפת. קווי הדמיון הרבים )אקלימיים 
- ים התיכוניים, כלכליים, ניהוליים( של שמורות 
את  לקבוע  כהן-שחם  לע.  מאפשרים  אלה  טבע 
האקולוגיות.  המערכות  ניהול  של  ההשפעה 
השונים  באתרים  והושוו  שנחקרו  פרמטרים 

נוגעים לנקודות הבאות:

המים,  איכות  אקולוגיים:  שירותים   •
גיוון המינים וזרימת תיירים; 

האקולוגיות:  המערכות  ניהול   •
עקרונות וכלי ניהול בהם נעשה שימוש באתרים 

השונים ותהליכי קבלת החלטות.

 תולדותיו של עמק החולה
שנה.   60 במהלך  רבים  שינויים  עבר  העמק 
בשנות החמישים, העמק, שהיה אז אזור ביצות 
לגידולים  ראוי  היה  שלא  ממישור  המורכב 
חקלאים ובאגם החולה, יובש חלקית באמצעות 
הירדן  נהר  בין  שחיברו  ניקוז  תעלות  בניית 
טבע.  הוקמה שם שמורת  במקביל  כינרת.  לים 
שאיפתם של החקלאים שנקטוב פעולות ייבוש 
הביצות  אזור  קרקעות  את  להפוך  הייתה  אלה 

לאדמות בנות עיבוד.
אקולוגיות  השלכות  לדבר  הצער,היו  למרבה 
לאזור  הפכה  שיובשה  האדמה  שכן,  מכריעות. 
בּול שספג בעירות תת קרקעיות )הגורמות  של כָּ
לרוחות אבק גדולות בכל רחבי העמק(. כמו-כן, 
טבעי,  מסנן  בתור  שפעל  הביצה  אזור  בהסרת 
מפורקים  בלתי  נוטריאנטים  התעלות  שפכו 
של  תופעה  שיצר  )דבר  כינרת  ים  מימי  לתוך 

למי  העיקרי  המקור  שהם  אאוטריפיקציה1( 
השתייה במדינה. ההשלכות של הניקוז על החי 
ניכרה  ביותר:  גדולות  היו  הן  גם  הצומח  ועל 
ירידה או היעלמות של מינים ימיים ואירע שינוי 
במסלולם של מינים נודדים. אשר על כן, הוחלט 
להקים מחדש אגם –הוא היום אגמון החולה– 

וכן רשת של תעלות.
כיום מנוהלת שמורת הטבע של החולה על-ידי 
רשות הטבע והגנים ושמורת אגמון החולה על-
ידי הקרן הקיימת לישראל )קק”ל(. שתי רשויות 
שמורותיהן,  את  שונה  באופן  מנהלות  אלה 
אקולוגית,  תיירות  מעודדת  לדוגמה,  קק”ל, 
ומכאן הקימה נתיבי תחבורה או מרכזי תצפית. 
בשימור  בחרה  והגנים  הטבע  רשות  לעומתה 
מוחלט של אזורים אלה: אסורים שם הביקורים 

כמו גם כל תכנון של המרחב.

תולדותיו של חבל קאמארג
עם  גדול,  ביצות  אזור  הוא  גם  קאמארג  חבל 
כבר  גידול.  ובתי  מינים  של  מאוד  רב  מגוון 
רבים  חקלאות  אזורי  הוכרזו  ה-50  בשנות 
 ,1970 שנת  מאז  מוגנים.  כאזורים  פרא  ואזורי 
חלק ניכר מדלתה שפך נהר הרון שייך לשמורת 
סביבה  הטבע האזורית של קאמארג המשלבת 

ופיתוח מקומי.

דוד שטיינבוים
 

פני  זיהום מואץ של מימי  1 תופעת האאוטריפיקציה הינה 

)מעשה  נוטריאנטים  של  עודפת  מנוכחות  הנגרמת  השטח 
אצות  של  להתפשטותן  השאר  בין  מוביל  הדבר  אדם(.  ידי 

מקבוצות מסוימות או לירידה בשיעור החמצן.

Vallée de la Hula en (de gauche à droite) :1944, 1960,  1995
עמק החולה בשנים )משמאל לימין( : 1944 , 1960, 1995  
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Après avoir grandi et obtenu son 
baccalauréat en France, Emmanuelle 
Cohen-Shacham part poursuivre ses 

études en Israël où elle obtient une licence 
en Sciences de l’environnement au collège 
universitaire de Tel-Haï. Elle quitte ensuite 
Israël pour suivre un Master à l’Université de 
Wageningen en Hollande. Emmanuelle Cohen-
Shacham retourne en Israël pour travailler 
au ministère de l’Environnement pendant 
5 ans en tant que coordinatrice des affaires 
étrangères et des conventions internationales 
de conservation de la nature. Elle prépare 
actuellement un doctorat à l’Université de Tel-
Aviv (TAU) dirigé par les professeurs Tamar 
Dayan, TAU, et Eran Feitelson de l’Université 
Hébraïque de Jérusalem. Son projet de 
recherche porte sur « l’influence de la gestion 
des écosystèmes sur l’approvisionnement 
des services écologiques en zone humide ». 
Son travail s’appuie sur la comparaison de 
trois zones : deux dans la vallée de la Hula, 
au nord d’Israël et une en Camargue, dans le 
sud de la France. Les nombreuses similarités 
(climatiques : méditerranéennes, économique, 
de gestion…) de ces réserves permettent à E. 
Cohen-Shacham de déterminer l’impact de la 
gestion sur les écosystèmes. Les paramètres 
étudiés et comparés dans les différents sites 
concernent :
• les services écologiques : la qualité 
de l’eau, la diversité des espèces et l’affluence 
touristique ; 
• la gestion des écosystèmes : les 
principes et instruments de gestion utilisés 
dans les différents sites et les processus de 

décision.
Cette chercheuse a effectué deux stages au 
centre de la Tour du Valat pour approfondir ses 
connaissances des différentes zones humides 
protégées camarguaises. Ces deux séjours 
en novembre 2009 et en janvier 2010 ont été 
financés par l’ambassade de France.   

Histoire de la vallée de la Hula 
Cette dernière a subi de multiples 
transformations en 60 ans. Dans les années 
50 la vallée alors marécageuse composée de 
plaines inaptes à la culture et du lac de la Hula, 
ont été en partie asséchée par la construction 
de canaux de drainage reliant le Jourdain et 
le lac de Tibériade. Parallèlement une réserve 
naturelle a été créée. Les agriculteurs, par 
ces opérations d’assèchement,  souhaitaient 
rendre les terres de cette zone humide 
arables. 
Cela a  malheureusement  eu des 
conséquences écologiques majeures. En 
effet, la terre asséchée devenue tourbière a 
essuyé des incendies souterrains (entrainant 
des grands vents de poussière dans toute 
la vallée). De plus, en retirant cette zone 
marécageuse qui  jouait le rôle de filtre naturel, 
les canaux ont déversé des nutriments non 
dégradés dans le lac de Tibériade (qui a 
entrainé un phénomène d’eutrophisation1) 

1 Le phénomène d’eutrophisation est la pollution accélérée 
d’une eau de surface par un apport excessif d’éléments 
nutritifs (d’origine humaine). Cela conduit notamment à 
la prolifération de certains groupes d’algues, ou encore à 
l’abaissement du taux d’oxygène. 

alors première source d’eau potable du pays. 
Les conséquences du drainage sur la faune et 
la flore ont également été importantes : déclin et 
disparition d’espèces aquatiques, changement 
de trajectoire d’espèces migratoires. Il a ainsi 
été décidé de recréer un lac - aujourd’hui le lac 
d’Agamon - et un réseau de canaux.

Aujourd’hui, la réserve naturelle de la Hula est 
gérée par la Nature and Parks Authority (NPA) 
et celle de l’Agamon par le Jewish National 
Fund (JNF). Ces deux autorités dirigent 
différemment leur réserve, par exemple la JNF 
promeut l’écotourisme et donc la présence de 
voies de transport ou de centres d’observation. 
La NPA opte pour une préservation totale de 
ses zones : les visites sont interdites ainsi que 
tout aménagement. 

Histoire de la Camargue
La Camargue est également une zone 
humide importante, avec des espèces et des 
habitats très diversifiés. Dès les années 50, 
de nombreuses zones agricoles et sauvages 
ont été déclarées zones protégées. Et depuis 
1970, une importante partie du delta du 
Rhône appartient au parc naturel régional 
de Camargue qui concilie environnement et 
développement local.      
 

 David Steinboim

Coopération : rencontre avec Emmanuelle Cohen-
Shacham

  © E. Cohen Shacham - Hérons, site d’Agamon -

Le jeune chercheur participe à un projet de coopération qui recevra un financement binational 
à partir de janvier 2011 dans le cadre du HCST entre l’université de Tel-Aviv et du centre de 
recherche de la Tour du Valat. Les équipes franco-israéliennes étudient l’impact de la gestion par 
l’homme de zones humides protégées sur les écosystèmes.   

אנפות, באתר אגמון החולה
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