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 על התקציר להיכתב בעברית לפי סעיף ה' שבהנחיות לכתיבת דיווחים -שים לב ה. תקציר 
  הצגת הבעיה : 

רפת החלב הישראלית חשופה לנגיפים רבים המועברים על ידי פרוקי רגליים.  המחלות הנגרמות עקב הדבקה בנגיפים אלו 

גורמות לנזקים כלכליים משמעותיים הקשורים בעיקר להפסד חלב ולתמותה. קדחת קקיונית )ק"ק( ומחלה דימומית אפיזואוטית 

נזקים הנאמדים  כל אחתהסבו  2006 -והתפרצות של מד"א ב 2008"ק בסתיו )מד"א( מהוות דוגמאות למחלות אלו. התפרצות ק

מליון שקלים. תרכיב יעיל עשוי היה למנוע את התחלואה במחלות אלו אולם עבור מד"א אין כלל בנמצא תרכיב כזה  10 -בכ

בחיות מחוסנות לעומת  50%כ -)כלומר מפחית את שיעור המחלה ב 50% -ואילו כנגד ק"ק קיים תרכיב אשר יעילותו נאמדת בכ

חיות שאינן מחוסנות(. במצב זה נסמכת המניעה בעיקר על חיסול פרוקי הרגליים המעבירים את הנגיף אולם למרבה הצער, 

הללו עדיין לא ידועים ובודאי שאין מידע אודות תפוצתם והשינוי באוכלוסייתם לאורך עונות השנה. ברור אם כן כי מציאת 

וצתם והשינויים באוכלוסייתם לאורך השנה הם בעלי משמעות קריטית לשם מניעת המחלות הללו ובכך המעבירים, הבנת תפ

 מתמקד המחקר המוצע.

 מטרות המחקר

לשם מציאת המעבירים של  בישראל, לאורך כל השנה ובפריסה ארציתלחלב ניטור אוכלוסיית החרקים והנגיפים בעדרי הבקר 

 האוכלוסיות של מעבירים אלו. תמחלות ארבו חשובות בישראל והבנת דינאמיק

 שיטות העבודה

תשתית למערך לכידות ארוך טווח בעשרה משקי בקר לחלב, החולשים על שלושה אזורי אקלים ברחבי  הוקמהבמחקר זה 

אף מויין בשימוש בשיטות   Schultzeiמדגם מתוך קבוצת . החרקים מוינו בשיטות מיון מורפולוגיות קלאסיות וישראל

בחינה של לבצע  הפשראבתקופה של שנתיים והשוואת נתוני האקלים מתחנות ניטור אזוריות  האיסופים בוצעומולקולאריות. 

 .גודל האוכלוסייה כגון גשם וטמפרטורה עלגורמי אקלים  הקשר בין
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 תוצאות עיקריות:

 .Cיבחושים ממין  17.5%הכוללים  Culicoides  מסוג 24%, מתוכם חרקים 267,954לכידות נלכדו  1,486במהלך המחקר שכלל 

imicola ,4.5% מקבוצת ה- Schultzei  ואת שני האחוזים הנוספים מהווים שאר מיני היבחושים(Culicoides spp.) . תוצאות

לגודל הסופי של האוכלוסייה הוא טמפרטורת הסביבה בחודשי האביב והקיץ. מסקנה זו  המשמעותיהגורם רומזות כי המחקר 

החלה להיבנות מוקדם והראתה שיא אביבי, היא הייתה  2011מתבססת על העובדה כי למרות שאוכלוסיית היבחושים בשנת 

בשלב מאוחר יותר של העונה.  נמוכה משמעותית מאוכלוסיית היבחושים בשנה שלאחריה, בה התפתחות של האוכלוסיה החלה

 C°(12.1מרץ היה  -הופיעה במקביל לחורף חם יחסית באותה שנה )ממוצע ינואר 2011-ההתפתחות המוקדמת של האוכלוסיה ב

( דיכאו את התפתחות האוכלוסייה וגרמו להופעה  C°10.5מרץ היה -טמפרטורות החורף הנמוכות )ממוצע ינואר 2012 -בעוד שב

היבחושים כך שלא נצפה שיא אביבי. למרות התעוררות מאוחרת בשנת בשנה זו, קצב גידול האוכלוסייה היה  מאוחרת יותר של

. תופעה זו חזרה על 2011יחסית לאותה בשנת  C° 2 -אוגוסט היו גבוהים בכ-מהיר יותר מאחר והטמפרטורה בחודשים אפריל

שלגשמי אביב השפעה חיובית על גודל האוכלוסייה, מאחר עצמה בכל רפתות הניסוי. מסקנה נוספת היא כי לא ניתן לומר 

מאי. תוצאות נוספות הצביעו על -והאוכלוסייה הגיעה לשיא גדול יותר בשנה בה ירדו מ"מ בודדים של גשמים בחודשים אפריל

לעומת  %1-2שנלכדה הייתה  C. imicolaם המלמדים על הביולוגיה של חרקים אלו. כמות הזכרים ממין יהבדלים התנהגותי

יעדיפו להזדווג  Schultzei -בקבוצת השולצי. ייתכן וההבדל זה נובע מהתנהגות רבייתי שונה כאשר פרטים מקבוצת ה %30-40

המצאות של  הבסקר הנגיפים נמצאשיבחרו להזדווג במקום אחר בסביבת הרפת.  C. imicolaד מקור ארוחת הדם לעומת המין לי

. אחוז היבחושים החיובי בקרב 24 -ו 2הרצפים התאימו לסרוטיפים . C. Imicolaשל נגיף כחול הלשון ביבחושים מהמין  0.43%

אולם תוצאות הריצוף לא צלחו ולכן יש להתייחס בזהירות  7.5%היה גבוה בהרבה ועמד על  Schultzei פרטים מקבוצת 

 לתוצאות אלו.

 לגבי ישום התוצאות:מסקנות והמלצות 

מעבר לדיון המפורט המחקר עדיין לא מאפשר מסקנו יישומיות אך הוא מתווה את התשתית למעקב אחר אוכלוסיות היבחושים 

 בישראל ומהווה בסיס נתונים לקבל החלטות עתידית באשר למניעת מחלות אלו.

 ו. אישורים
 ן הראשי והדו"ח המצ"ב מוגש לפיהןהנני מאשר שקראתי את ההנחיות להגשת דיווחים לקרן המדע

 

 

          

 מנהל המכון  מנהל המחלקה  חוקר ראשי
 )פקולטה(

 אמרכלות 
 )רשות המחקר(

רשות  
 המחקר

 תאריך 
 )שנה( )חודש( )יום(
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4 
 

 תקציר

  הצגת הבעיה : 

רפת החלב הישראלית חשופה לנגיפים רבים המועברים על ידי פרוקי רגליים.  המחלות הנגרמות עקב הדבקה 

בנגיפים אלו גורמות לנזקים כלכליים משמעותיים הקשורים בעיקר להפסד חלב ולתמותה. קדחת קקיונית )ק"ק( 

והתפרצות של  2008אלו. התפרצות ק"ק בסתיו  ומחלה דימומית אפיזואוטית )מד"א( מהוות דוגמאות למחלות

מליון שקלים. תרכיב יעיל עשוי היה למנוע את התחלואה  10 -נזקים הנאמדים בכ כל אחתהסבו  2006 -מד"א ב

 -במחלות אלו אולם עבור מד"א אין כלל בנמצא תרכיב כזה ואילו כנגד ק"ק קיים תרכיב אשר יעילותו נאמדת בכ

בחיות מחוסנות לעומת חיות שאינן מחוסנות(. במצב זה נסמכת  50%כ -יעור המחלה ב)כלומר מפחית את ש 50%

המניעה בעיקר על חיסול פרוקי הרגליים המעבירים את הנגיף אולם למרבה הצער, הללו עדיין לא ידועים ובודאי 

עבירים, הבנת שאין מידע אודות תפוצתם והשינוי באוכלוסייתם לאורך עונות השנה. ברור אם כן כי מציאת המ

תפוצתם והשינויים באוכלוסייתם לאורך השנה הם בעלי משמעות קריטית לשם מניעת המחלות הללו ובכך מתמקד 

 המחקר המוצע.

 מטרות המחקר

ניטור אוכלוסיית החרקים והנגיפים בעדרי הבקר לחלב בישראל, לאורך כל השנה ובפריסה ארצית לשם מציאת 

 בישראל והבנת דינאמיקת האוכלוסיות של מעבירים אלו. המעבירים של מחלות ארבו חשובות

 שיטות העבודה

במחקר זה הוקמה תשתית למערך לכידות ארוך טווח בעשרה משקי בקר לחלב, החולשים על שלושה אזורי אקלים 

אף מויין  Schultzeiברחבי ישראל. החרקים מוינו בשיטות מיון מורפולוגיות קלאסיות ומדגם מתוך קבוצת 

ש בשיטות  מולקולאריות. האיסופים בוצעו בתקופה של שנתיים והשוואת נתוני האקלים מתחנות ניטור בשימו

 אזוריות אפשרה לבצע בחינה של הקשר בין גורמי אקלים כגון גשם וטמפרטורה על גודל האוכלוסייה.

 תוצאות עיקריות:

 17.5%הכוללים  Culicoidesוג  מס 24%חרקים, מתוכם  267,954לכידות נלכדו  1,486במהלך המחקר שכלל 

ואת שני האחוזים הנוספים מהווים שאר מיני  Schultzei -מקבוצת ה C. imicola ,4.5%יבחושים ממין 

. תוצאות המחקר רומזות כי הגורם המשמעותי לגודל הסופי של האוכלוסייה הוא (.Culicoides spp)היבחושים 

זו מתבססת על העובדה כי למרות שאוכלוסיית היבחושים בשנת  טמפרטורת הסביבה בחודשי האביב והקיץ. מסקנה

החלה להיבנות מוקדם והראתה שיא אביבי, היא הייתה נמוכה משמעותית מאוכלוסיית היבחושים בשנה  2011

שלאחריה, בה התפתחות של האוכלוסיה החלה בשלב מאוחר יותר של העונה. ההתפתחות המוקדמת של 

 -בעוד שב C°(12.1מרץ היה  -מקביל לחורף חם יחסית באותה שנה )ממוצע ינוארהופיעה ב 2011-האוכלוסיה ב

( דיכאו את התפתחות האוכלוסייה וגרמו  C°10.5מרץ היה -טמפרטורות החורף הנמוכות )ממוצע ינואר 2012

 להופעה מאוחרת יותר של היבחושים כך שלא נצפה שיא אביבי. למרות התעוררות מאוחרת בשנת בשנה זו, קצב

יחסית  C °2 -אוגוסט היו גבוהים בכ-גידול האוכלוסייה היה מהיר יותר מאחר והטמפרטורה בחודשים אפריל

. תופעה זו חזרה על עצמה בכל רפתות הניסוי. מסקנה נוספת היא כי לא ניתן לומר שלגשמי 2011לאותה בשנת 

אביב השפעה חיובית על גודל האוכלוסייה, מאחר והאוכלוסייה הגיעה לשיא גדול יותר בשנה בה ירדו מ"מ בודדים 

ל הבדלים התנהגותיים המלמדים על הביולוגיה של מאי. תוצאות נוספות הצביעו ע-של גשמים בחודשים אפריל
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בקבוצת השולצי. ייתכן  %30-40לעומת  %1-2שנלכדה הייתה  C. imicolaחרקים אלו. כמות הזכרים ממין 

יעדיפו להזדווג ליד מקור ארוחת  Schultzei -וההבדל זה נובע מהתנהגות רבייתי שונה כאשר פרטים מקבוצת ה

בסקר הנגיפים נמצאה המצאות של שיבחרו להזדווג במקום אחר בסביבת הרפת.  C. imicolaהדם לעומת המין 

. אחוז 24 -ו 2הרצפים התאימו לסרוטיפים . C. Imicolaשל נגיף כחול הלשון ביבחושים מהמין  0.43%

אולם תוצאות הריצוף לא  7.5%היה גבוה בהרבה ועמד על  Schultzeiהיבחושים החיובי בקרב פרטים מקבוצת  

 חו ולכן יש להתייחס בזהירות לתוצאות אלו.צל

 

 מסקנות והמלצות לגבי ישום התוצאות:

מעבר לדיון המפורט המחקר עדיין לא מאפשר מסקנו יישומיות אך הוא מתווה את התשתית למעקב אחר אוכלוסיות 

 היבחושים בישראל ומהווה בסיס נתונים לקבל החלטות עתידית באשר למניעת מחלות אלו.

 

 עניינים:תוכן 

 1-5                    דף שער ותקציר

 5-6                מבוא

 6         מטרות המחקר

 6       חשיבותו ויחודו של המחקר

 7-12         שיטות וחומרים

 12-21          תוצאות

 21                                                                            דיון

 25         ביבליוגרפיה

 26         שאלות מנחות

 

 מבוא

מחלקת החרקים השייכת למערכת פרוקי הרגלים, כוללת את  סדרת הזבובאים. לסדרה זו משתייכים זבובים, 

ישחורים, יתושים ויבחושים. בקרב חרקים אלו ישנם מינים מוצצי דם בעלי פוטנציאל להעברת נגיפים, חיידקים או 

לי מחלות. דרך ההעברה יכולה להיות ביולוגית או מכאנית )עם או ללא קיום מחזור חיים/התרבות של טפילים מחול

( ובהם ארבעה מינים ARBOהפתוגן בחרק, בהתאמה(. נגיפים המועברים באופן ביולוגי ידועים כנגיפי ארבו )

נגיף קדחת שלושת הימים (, BTVחשובים הידועים כמחוללי מחלה בבקר ובצאן בישראל: נגיף כחול הלשון )

(BEFV( מחלה דימומית אפיזואוטית נגיפית ,)EHDV( ונגיף האקבנה )AKV מחלות אלו פקדו את עדרי הבקר .)

בארץ עוד בשנות השלושים של המאה הקודמת ומאז אחת למספר שנים מתרחשת התפרצות רחבת היקף. להלן 

התפרצויות של  2008-2010ו  2004, 1999-2001, 1990-1991מספר דוגמאות מהשנים האחרונות: בשנים 
1-

4
BEF התפרצות של  2006, בשנתEHDV 

5-7
התפרצות והופעת זנים חדשים של נגיף  2008-2009ובשנת  

BTV 
8

, פגיעה ביצור החלב ואיכותו, תמותה ושחיטה  . מחלות אלו הסבו נזק כלכלי רב לעדרי הבקר בישראל
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פה, הפלות ופגיעה בפוריות וכן שימוש עודף בתרופות ובחומרי הדברה. הערכה כלכלית שביצענו לאחרונה דחו

מליון דולר בכל אחת מן  2.5 -עומדים על כ 2008 -ב BEF -ו 2006 -ב EHDVהראתה כי הנזקים בהתפרצויות 

ההתפרצויות 
9

. הידע המצוי כיום באשר לחרקים מעבירי המחלות מוגבל. לא ידוע לדוגמה, מיהו מין החרק המעביר 

בת הרפת אשר יכולים לשמש כווקטורים . בנוסף חסר מידע על מגוון החרקים בסביEHDVוה  BEFVאת נגיפי ה 

פוטנציאלים, וכן לא נחקרה במלואה ההשפעה של אקלים, עונתיות, טופוגרפיה, וקירבה למקורות מים וצמחייה על 

 אוכלוסיית החרקים הללו. 

בעולם מושקעים מאמצים רבים לניטור ובדיקה של חרקים מעבירי מחלות. במספר מדינות באירופה )הולנד, 

אנגליה, פורטוגל וצרפת( מבוצעים סקרים אלו באופן קבוע וכחלק ממערך ניטור וחיזוי התפרצויות.  גרמניה,

בישראל, התבצעו בעבר סקרים אנטומולוגים שהיו מוגבלים לתקופה מסוימת ולאזור ספציפי, אולם מעולם לא 

שיתקבל ייצוג של כל אזורי  נערך בישראל סקר אנטומולוגי ווירולגי לאורך כל עונות השנה ובפריסה ארצית, כך

הארץ מבחינה גיאוגרפית אקלימית ומבחינת ריכוזי הבקר בישראל. סקר כזה, אם יבוצע, יהווה חלק ממערך ניטור 

משותף למספר גורמים בענף )מועצת החלב, החקלאית, בית הספר לרפואה ווטרינרית והמכון הווטרינרי(. הבנה 

לוסיות החרקים והנגיפים ברפתות בישראל תהווה אבן יסוד הכרחית אנטומולוגית מעמיקה הכוללת ניטור אוכ

 וחשובה להתמודדות ומניעה של המחלות לעיל.

 מטרות המחקר:

 ניטור אוכלוסיית החרקים והנגיפים בעדרי הבקר בישראל, לאורך כל השנה ובפריסה ארצית.

 תוצאות הסקר תשמשנה למספר מטרות:

 ר בישראל.ניטור אוכלוסיית החרקים בעדרי הבק .1

 איתור וקטורים פוטנציאלים. .2

 קבלת נתונים אנטומולוגיים/ וירולוגיים ואפידמיולוגיים שיהוו בסיס לחיזוי התפרצויות. .3

 

 חשיבותו ויחודו של המחקר:

מנת לאמוד את אוכלוסיית הוקטורים -כאמור סקרים כדוגמת המחקר המוצע בוצעו במדינות רבות באירופה על

ידי חרקים מעופפים יותר מכל -באזורים השונים. למרבה הפליאה, למרות שישראל סובלת ממחלות המועברות על

חקר זה ולכן המחקר האמור הוא מדינה אחרת, מעולם לא בוצע ניטור של אוכלוסיית החרקים בפריסה המוצעת במ

הראשון מסוגו בארץ. כאמור המחלות הללו גורמות להפסדים של מיליוני דולרים מדי שנה ולכן דרכי ההתמודדות 

עמן הן בעלות חשיבות יתירה. תוצאות המחקר תבאנה למציאת דרכי התמודדות עם המחלות האמורות ופיתוח 

עת מי הוקטורים העיקריים של המחלות האמורות ומה עונות הפעילות שיטות מניעה יעילות מאחר והן תאפשרנה לד

כן, התוצאות תאפשרנה סיוע בהחלטות חשובות כגון מועדי חיסון והיערכות לקראת -העקיריות שלהם. כמו

 התפרצויות הן ברמת הרפת והן ברמה הלאומית.   
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 שיטות וחומרים

 איסוף דגימות מהשטח

תשתית המבוססת על שיתוף פעולה של עשרה רפתנים וקמה אוכלוסיית החרקים המקומית העל מנת לדגום את 

 שהפעילו את מערך הדגימות בהתנדבות. כל רפתן קיבל ערכת דגימה הכוללת: 

 .John W. Hock Standard 6V Miniature BlackLight (UV) Trap Model 1212מלכודת מסוג 

ומטען תואם המיוצרים ע"י 151x34x94 L/W/H (mm) - Terminal type T1  אמפר/שעה 7וולט  6מצבר 

 .קרית מלאכי 5חלוצי התעשיה  ל.מ. אלקטרוטכניקה

 . Unhydrous ethanol 99.5%עשרה ליטרים של אתנול, 

 .סטרילי PP מ"ל 50מבחנות  50

 תפקיד הרפתן היה:

 לפני החשיכה

 מילוי כוסית הלכידה באתנול.

 ונה למלכודת.חיבור בטרייה טע

 בוקר למחרת 

 .ml 50ריקון כוסית הלכידה למבחנה 

 רישום תאריך ואכסון בקירור.

 הטענת הבטרייה לאחר השימוש.

 מיקום המלכודת

 שיקולים למיקום גיאוגרפי בארץ ישראל, המיקום נבחר על פי הקריטריונים הבאים:

י הרגלים מושפע משינויי אקלים זעירים לכן אקלים מגוונים, מגוון פרוק-אזורי אקלים: בישראל אזורי מיקרו

 הצבתי מלכודת באזור מייצג בעל מאפיינים אחידים מבחינת טמפרטורה ומשקעים. 

צפיפות משקי החלב: קיים אינטרס לדגום באזורים בעלי צפיפות משקים גבוהה מאחר ויותר פרות חשופות לתנאי 

 זהים ולאוכלוסיית וקטורים פוטנציאלים אחידה. 

י התפשטות קודמים: דפוסי ההתפשטות של מחלות המועברות ע"י חרקים בישראל מושפע מכיווני רוחות דפוס

מו שהוצג במאמרם של קדמי וחובריוומתכסית כ
6
בו ניתנה חשיבות לזרימה של רצפים טופוגרפים כגון עמק  

 יזרעאל, מישור החוף ובקעת הירדן. 

השטח, כמות הפרות, ממשק תאורה והסידור המרחבי של  משקי החלב בישראל נבדלים זה מזה מבחינת גודל

המבנים. למיקום המלכודת ברמת המיקרו חשיבות רבה מאחר וגורמים אלו יכולים להשפיע על יעילות המלכודת 

וכמות החרקים שנלכדים בה. על מנת להבטיח יעילות לכידה מקסימאלית עלינו לעשות שיכלול של כמה גורמים 

 ל איכות הדגימות:שלהם השפעה ישירה ע

קרבה לפרות: בכדי ללכוד את החרקים הרלוונטיים הבאים לקחת מנת דם, לפיכך רצוי למקמן כמה שיותר קרוב 

 לפרות בהתחשב בסקרנותם ויכולתן לפגוע בגוף המלכודת או חלקיה. 

 תאורה ברפת: המלכודות מופעלות באמצעות רגש אור, על המלכודות להיות באזור חשוך.

 מטר גובה.  2.5ל  1.5ים רצון לשמור על אחידות בגובהה המלכודות והמלכודות הוצבו בין גובה: קי
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נגישות הרפתן: העבודה ברפת מרובה, על מנת להבטיח התמדה של הרפתן בתפעול ואיסוף המלכודת עלינו לוודא 

 לגישה.כי המטלה לא תהווה מטרד. לכן חשוב להתייעץ עם הרפתן בנוגע לנקודות מיקום נוחות 

 חלוקת מלכודות לפי אזורים:

 :חלוקת ישראל על פי כמות משקעים תניב לנו שלושה אזורים

מ"מ גשם  200 -מ נמוכהמשקעים שנתית האזור יבש בעל לחות נמוכה המאופיין בכמות אזור אקלים צחיח מדברי, 

 בשנה. 

תאפין בתכונות מדבריות כמו לחות אזור אקלים צחיח למחצה או ערבתי, זהו אזור השולים של האקלים הצחיח המ

 מ"מ גשם בשנה. 200-350נמוכה והפרשי טמפרטורות גבוהים אך כמות משקעים בו נעה בין 

גשום )לעתים רחוקות אף  חורףונות מעבר הפכפכות ו, עמשקעיםאזור האקלים הים תיכוני מאופיין בקיץ חם ודל ב

 -מ"מ משקעים בשנה וכמות זו יכולה להגיע אף מעבר ל 400 -מושלג( וקר. באזורי האקלים זה יורדים יותר מ

 ם.מ"מ באזורים מסוימי 1200

 

 

 חלוקה של מדינת ישאל לפי אזורי אקלים ומיקום ישובי המחקר. :1 איור

 

ניתן לראות את מיקום הרפתות שהשתתפו במחקר כאשר באקלים היבש ניתן למצוא את הרפתות: גרופית  1באיור 

וסמר וגלגל. אזור אקלים צחיח למחצה מייצג את הרפתות אורים ונוה אור. שאר הרפתות נמצאות באקלים הים 

יואב ורמת צבי. להלן רשימה  תיכוני והן כוללות את: כפר ורבורג, כפר ויתקין, ראש הנקרה, איילת השחר, גבעת

 מפורטת של היישובים בהם הוצבו המלכודות:

מטר מעל הכינרת. במושב  530היישוב נמצא במדרון היורד מרמת בגולן בגובה של  -רמת הגולן: קיבוץ גבעת יואב

 מטרים מהפרות.  20רפתות משפחתיות. המלכודת מוקמה בסככה מרחק של  22ישנם 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3
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מטר מעל פני הים. המלכודת ממוקמת כשני מטרים  170נמצאת בגובה של  -לת השחרגליל עליון: קיבוץ איי

 מטר מהקרקע.  2.5מהפרות בגובה של 

מטר מעל  40היישוב הצפוני ביותר במישור החוף בישראל. בגובה של  -מישור החוף הצפוני: קיבוץ ראש הנקרה

מאירופה הנישאות מתורכיה אל מעבר הים פני הקרקע )ייתכן ואזור זה מהווה שער למחלות ארבו המגיעות 

 מטר מן הפרות.  17-התיכון(. המלכודת ממוקמת בתוך גינה קטנה כ

עמק חפר: אזור זה נמצא באזור הצפוני של השרון בין חדרה לנתניה, באזור זה ריכוז רב של רפתות פרטיות 

 20 -ממוקמת בתוך מטע עצי פקאן כפרות, המלכודת  350וקיבוציות. המלכודת הוצבה בכפר ויתקין ברפת המונה 

 מטר מן הפרות. 

עמק יזרעאל: עמק יזרעאל מהווה פרוזדור המחבר בין עמק בית שאן לאזור מישור החוף בזמני התפרצות קודמים. 

ארבעה מטרים  -רמת צבי הוא מושב ברמות יישכר בו נמצאים מספר רפתות משפחתיות קטנות, המלכודת מוקמה כ

 ממכלאת העגלים. 

קעת הירדן: בקעת הירדן מאופיינת באקלים יבש וחם והיא מהווה פרוזדור להתפשטות מחלות ארבו לכיוון דרום. ב

קיבוץ נווה אור והשני בו מוקמה המלכודת בתוך  -שתי רפתות מייצגות נבחרו באזור זה: הראשונה בחלקה הצפוני

 12 -מוקמה בצמוד לקיר חיצוני של מבנה כקיבוץ גלגל בו המלכודת  -מבנה הממוקם במרכז הרפת בחלקה הדרומי

 מטר מן הפרות. 

אזור השפלה: צפיפות הרפתות באזור זה נמוך יחסית אך עדיין יכול להוות תחנת מעבר בזמני התפרצות לכיוון 

פרות. המלכודת מוקמה על הקיר החיצוני  150דרום. המלכודת מוקמה במושב כפר וורבורג במשק פרטי המכיל 

 חמישה מטרים מן הפרות.  -בה כשל אולם החלי

אזור הנגב הצפוני: באזור זה ישנם משקי חלב רבים העלולים להיות נתונים להתפרצויות המגיעות מכיוון צפון 

חמישה  -אפריקה או מחלות המגיעות מהצפון על ידי רוחות. המלכודת מוקמה בקיבוץ אורים בסככה הממוקמת כ

 מטרים ליד מכלאות העגלים. 

בה: אזור מדברי צחיח עם טמפרטורת גבוהות, באזור יש ריכוז של כמה רפתות קיבוציות גדולות. אזור הער

 המלכודת הועברה במהלך הניסוי שלוש פעמים מיוטבתה לסמר ולבסוף לגרופית. 

 המדגם גודל

 על מנת לקבל מדגם מייצג, הרפתנים התבקשו להפעיל את המלכודת פעמים בשבוע. משך הלכידה נמשך שנתים

, כאשר המבחנות נאספו אחת לחודשיים ומוינו לאחר הבאתם למעבדה. סה"כ 2012עד ספטמבר  2010ספטמבר 

 מבחנות. 1556נאספו ומוינו 

 הדגימות מיון

המלכודת בהן השתמשתי אינן סלקטיביות ולכן החומר הביולוגי שנאסף היה מרובה ומגוון. כול דגימה שהובאה 

. הקו המנחה היה לאסוף רק Zeiss Stemi 2000-C Stereo Microscope למעבדה נבחנה תחת בניקולר מסוג

חרקים מוצצי דם, ראשית בוצעו מיון ראשוני בה הוצאו כול החרקים שאינם בעלי חשיבות וטרינרית כגון פרפרים 

מיון ללא  נשמרו - (Culicoidea)יתושים( שכללו: Dipteraוחיפושיות. חרקים בעלי עניין היו מסדרת הזבובאים )

נשמרו ללא מיון לזוויגים או מינים ויבחושים  -(Psychodidaeזבובי חול )לזוויגים או מינים, 

(Ceratopogonidae)-  היבחושים מוינו לפי קבוצות עניין על פי הקטגוריות הבאות: יבחושים מסוגCulicoides 

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychodidae
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במהוות את קבוצות המינים הדומיננטיות  Schultzei -, קבוצת הC. imicolaהופרדו לפי שלוש קטגוריות: 

שכללה את כול שאר מיני היבחושים שנלכדו במלכודת. שאר תתי המשפחות נשמרו  .Culicoides sppוקבוצת 

ללא מיון לזוויגים או מינים. בכדי לקבל הצצה לתוך דינאמיקת אוכלוסיות  Ceratopogonidaeתחת הכותרת 

(. את 2)ראה איור  הופרדו הפרטים לזכרים ונקבות Shultzei -וקבוצת ה imicolaהיבחושים הנפוצים מסוג 

 הנקבות חילקנו לשלוש תתי קבוצות:

Nulliparous -  נקבות שמעולם לא אכלו מנת דם והן לפני כניסה אל תוך המעגל הגונוטרופי, נקבות אלו

 (.b)2מאופיינות בבטן לבנה, ראה איור 

Blood - ( נקבות שאכלו מנת דם לפני מספר דקותengorged or blood fed שלב המסמן את תחילתו של ,)

 (. d)2ומלאה בדם, ראה איור  המעגל הגונוטרופי. נקבות אלו מאופיינות בבטן מנופחת

 Parous-  נקבות שאכלו לפחות מנת דם אחת והן נמצאות בתוך המעגל הגונוטרופי. ייתכן כי נקבות אלו יהיו בשלב

(. ניתן לזהות נקבות אלו על פי הביצים הנראות מתחת לקוטיקולת c)2הבשלת הביצים או לאחר הטלתם, ראה איור 

דומה הנשארת לאחר הטלת הביצים. נקבות אלו הן בעלות ערך אפידמיולוגי גבוה הבטן או על ידי הפיגמנטציה הא

משאר הנקבות שכן הן היחידות שיכולות להכיל את הווירוס בתוכן. נקבות אלו נשלחו למעבדה על מנת לנסות 

כסנו אתנול ואו 100%-מ"ל מלאות ב eppendorf 1.5ולבודד מהן נגיפים. כול הפרטים שמוינו נשמרו במבחנות 

 . 4°Cבטמפרטורה של 

 

 . Blood( נקבה d, )Parous( נקבה c, )Nulliparous( נקבה b( זכר, )aחלוקת היבחושים לפי קבוצות. ) :1איור

 .זיהוי טקסונומי של היבחושים

 

C. imicola - החול הנמצאת בקצה העליון של  מין זה הוא הקל ביותר לזיהוי מבין היבחושים זאת לפי דוגמת שעון

(. גם למינים הקריפטיים דוגמת כנף זהה אך ככול הנראה לא נמצאים בישראל מינים קריפטיים 6הכנף )ראה איור 

 ..C. imicola s.sוניתן להניח כי כול הדגימות שייכות למין 

(. 2,4חים איורים בקצה העליון של הכנף )ראה בנספ 8מזוהה באמצעות כתם בצורת  Schultzei -קבוצת ה

פרטים משלושת אזורי האקלים שהוגדרו. מכל פרט הכנתי פרפרט  52למטרות זיהוי טקסונומי של קבוצה זו לקחתי 

 ששימש לזיהוי מולקולארי. D.N.A. מן החזה שהוא בעל חשיבות טקסונומית נמוכה הפקתי  6.2.1כמתואר בסעיף

 רט(קיבוע דגימות יבחושים על זכוכית נושא )הכנת פרפ

הכנת הדגימה: ראשית ביתרנו את היבחוש לחלקיו: ראש, חזה ובטן. את הראש והבטן השרינו בתמיסה בסיסית של 

שעות, תמיסה זו מאכלת את שכבת הכיטין הכהה  24, ישראל( למשך Sigma)   NaOH10%נתרן הידרוקסי

הבונה את השלד החיצוני ובכך מאפשרת לנו לראות פרטים ואברונים פנימיים בצורה טובה יותר. החזה והכנפים 
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שישמש לזהוי מולקולרי, ואת הכנפים קיבעתי יחד עם הראש והבטן לאחר  D.N.Aנשמר באתנול. מהחזה הפקתי 

 , ישראלHCl 10% (Sigma)שעות ניטרלנו את הבסיס באמצעות חומצת מימן כלורי  24בבסיס. לאחר ההשריה 

שעות  24במשך שעה ואחר כך שטפנו באמצעות אתנול. כעת הדגימה מוכנה לקיבוע. את תמיסת הקיבוע הכנו 

ורך זמן ואין היא . תמיסה זו עמידה לא), ישראלCanada Balsam (Sigmaמראש ע"י ערבוב של אתנול, פנול ו 

פוגעת במרקם של הדגימה. קיבוע הדגימה בוצע על זכוכית נושא, כאשר על כל זכוכית טפטפנו שלוש טיפות של 

נוזל קיבוע והעברנו את הראש, הבטן והכנפיים לכל טיפה. עיצבנו את הדגימה בתוך נוזל הקיבוע וכיסינו בזכוכית 

 למשך שבועיים. C°60ש בתנור בחום של כיסוי. לבסוף העברנו את זכוכית הנושא לייבו

 species   Culicoidesאנליזה של נגיף כחול הלשון באוכלוסיית הווקטור

וכמו כן בשני מינים נוספים שקיימים  Culicoides imicolaנבדקה המצאות הנגיף בווקטור העיקרי בישראל  

החרקים נלכדו ונאספו מעשרה יישובים  . Culicoides schutzei group -ו  Culicoides obsoletusבישראל 

ברחבי הארץ. הלכידות התבצעו ע''י יונתן סרויה במסגרת מחקר אנטומולוגי של אוכלוסיות חרקים בישראל בין 

בהנחיית  פרופ' אייל קלמנט ודר' יובל גוטליב בבית הספר לרפואה וטרינארית על שם  2013 -ל 2010השנים 

4 -אתנול, ב 100% -ב 1.5mlיבחושים במבחנות של קורט.לאחר מיון והפרדה נשמרו ה
°
C. 

בהנחיית פרופ' אייל קלמט בבית  סקר זה התבצע בשני חלקים כאשר חלקו הראשון התבצע ע''י נורית נוסגורוצקי 

. בחלק זה של סקר DVMהספר לרפואה וטרינארית על שם קורט במסגרת עבודת גמר לצורך קבלת תואר 

  282 -שחולקו ל  Culicoides imicolaנקבות של   2720נבדקו  Culicoides -בהמצאות נגיף כחול הלשון 

 bloodהיו במצב  80 -ו  parousאיגומים היו במצב רבייתי  202פרטים שלמים .מתוכם  10 -ל 5איגומים של בין 

ין סוף שנת ,כלומר לאחר לקיחת ארוחת דם.כל היבחושים נלכדו באזור איילת השחר שבגליל העליון בתקופה של ב

 .2012לתחילת שנת  2010

 2336התבצע במסגרת המחקר הנוכחי.נבדקו  Culicoides -חלקו השני של סקר המצאות נגיף כחול הלשון ב

 -ו  group  imicola, schultzeiבלבד וכללו את המינים  parousבמצב רבייתי   Culicoidesנקבות 

obsoletus. נכללו נקבותCulicoides   איגומים של  270מכל היישובים בהם נעשו לכידות. הבדיקה נעשתה על

  פרטים שלמים בכל איגום. 10 -ל  5בין 

 

 נגיפי  RNAהפקה של 

,כלומר  parousבמצב רבייתי   Culicoidesנעשתה על איגומים של בין חמש לעשר נקבות  RNA -הפקת ה

נקבות שניזונו ממנת דם ועברו לפחות מחזור אחד של הטלת ביצים. נבדקו מספר ערכות מסחריות להפקת חומצות 

Stratec  (RTPשל חברת  RNA -ו  DNAגרעין. הערכה האופטימאלית שנבחרה היא ערכה להפקת 
® 

DNA/ 

RNA Virus Mini Kit,Stratec Germanyלצורך ההפקה החרקים נשטפו פעמיים ב.)- PBSx1 (Dulbecco's 

Phosphate Buffered Saline ,Biological Industries Beit Haemek LTD לאחר מכן הועברו למבחנות.)

נטחנו באמצעות תערובת  Culicoides -.איגומי ה50µl PBSx1 -ו  350µl  DDH2Oעם ליזיס בופר שנוסף אליו 

בעצמה מקסימאלית. המשך  VORTEX -למשך שלוש דקות ב 0.5mlולות זכוכית בנפח של גדלים שונים של ג

 ההפקה בוצעה על פי הוראות היצרן להפקה מביופסיה של רקמות באמצעות הערכה.
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 תיאור התהלך בקצרה

65 -דקות ב 15לאחר הטחינה נוצר תרחיף של ליזיס בופר  וחלקיקי חרקים. תרחיף זה הודגר למשך 
°
C  ולאחר

95-מכן ב
°
C   דקות. אחרי תהליך החימום התרחיף סורכז למשך דקה במהירות מקסימאלית בצנטריפוגה  10למשך

(Eppendorf Centrifuge 5417R על מנת להפריד את החלקיקים שלא נטחנו.הנוזל הנקי הועבר למבחנות )

1.5ml   400חדשות ואליו נוספוµl Binding solutionאחרי שעורבבה ב.- VORTEX  התערובת הועברה

למשך שתי דקות. מבחנות הפסולת הוחלפו בחדשות  11000gלמבחנות פילטר. המבחנות סורכזו במהירות של 

(.המבחנות סורכזו למשך דקה אחת באותה מהירות.מבחנות Wash Buffer R1של בופר שטיפה ) 500µl,נוספו 

( .המבחנות סורכזו למשך דקה אחת Wash Buffer R2של בופר שטיפה ) 700µlהפסולת הוחלפו  והוספו להן 

דקות במהירות מקסימאלית להסרת  4באותה מהירות. מבחנות הפסולת הוחלפו בחדשות והמבחנות סורכזו למשך 

לצורך אלוציה של  1.5mlשאריות מבופר השטיפה. לאחר מכן מבחנות הפילטר הועברו למבחנות סטריליות של 

65 -אש לחומצות הגרעין. בופר האלוציה חומם מר
°
C 60.נפח שלµl  מבופר האלוציה נוסף לתוך מבחנות

הפילטר.לאחר הדגרה של שלוש דקות בטמפרטורת החדר, סורכזו המבחנות למשך דקה אחת במהירות של 

11000g     לקבלת הנוזל הסופי המכיל בתוכו את חומצות הגרעין. כל הדוגמאות נבדקו במכשיר ספקטרופוטומטר

 (Thermo , Nano Drop 2000 Spectrophotometerלקבלת כמות ה )- RNA  .שהופקה 

 

Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

 GO Tagבעזרת ערכת   RT-PCRהתבצע באמצעות  Culicoides -בדיקה לקביעת המצאות נגיף כחול הלשון ב

Mastermix (Promega,Medisson,Wisconsin,USAבנוכחות פריי ) של נגיף  10מרים ספציפיים לסגמנט

 .(Becker et al. 2010)כחול הלשון 

 

 

 

 

 (Pre Boilחימום מקדים )

דקות.חימום זה נועד לגרום  5למשך  70°C -( בPre Boilבוצע חימום מקדים ) RT -לפני ביצוע תהליך ה

על מנת שהפריימרים יקשרו לטמפלייט. לאחר החימום הדוגמאות הונחו במי קרח למשך   RNA-דנטוראציה של ה

 דקה אחת כדי לעצור את ריאקציית הדנטורציה.

לקבלת נפח סופי של  1µl  Reverse Transcriptase -ו  1µl DNTP'sלנפח שעבר את החימום המקדים נוספו 

20µl הדוגמאות הונחו במכשיר.PCR  (BIO-RAD S1000
TM 

Thermal Cycler : 45°( בתוכנית שלC  למשך

 הדגרה עד להוצאה מהמכשיר.  16°Cדקות, 2למשל   95°Cדקות, 45

 cDNAתוכנית ריאקצית ההגברה של 

שניות,  30למשך  50°Cשניות,  30למשך  95°Cסבבים של :  5דקות.  5למשך   20µl.95°Cנפח הריאקציה 

72°C  90°סבבים של :  37שניות. 30למשךC  61°שניות, 20למשךC   72°שניות, 30למשךC  15למשך 

 הדגרה עד להוצאה מהמכשיר. 16°Cדקות,  2למשך  72°Cשניות.

 PCRאבחון תוצרי 

BTVs10_12F TCGCTGCCATGCTATCCG 

BTVs10_246R CGTACGATGCGAATGCAG 
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( עם אתידיום ברומיד, תרכובת צבע הנצמדת לחומצות גרעין  1.5%הופרדו על ג'ל אגרוז ) PCR -כל תוצרי ה

הופרדו על הג'ל על פי גודלם  PCR -שנתן לראותה בהקרנת אור באורך גל המתאים לאולטרה סגול.תוצרי ה

שנמצאו חיוביים  לנגיף כחול   schultzei   Culicoides. באיגומים של200-1000bpוהושבו לסמן בגודל של 

 Culicoidesאו במינים אחרים של    Culicoides oxystoma -על מנת לבדוק אם מדובר ב  PCRהלשון התבצע 

schultzei complexתוצרי ה .- PCR  שהתגלו כחיוביים עברו ניקוי בעזרת ערכתExo-Sap  הדוגמאות נשלחו .

צפים הקיימים לריצוף במעבדה לריצוף גנומי באוניברסיטה העברית בירושלים. הרצפים שהתקבלו הושוו לכל הר

 . BLAST 2.0באמצעות תוכנת   GenBank -בהתאמה, ב Culicoidesשל נגיף כחול הלשון או של 

 וצאותת

 17.5%הכוללים  Culicoides  מסוג 24%, מתוכם חרקים 267,954לכידות נלכדו  1,486במהלך המחקר שכלל 

ואת שני האחוזים הנוספים מהווים שאר מיני  Schultzei -מקבוצת ה C. imicola ,4.5%יבחושים ממין 

 רב קושי. מאחר וחלקם היחסי של שאר היבחושים ברפת קטן ובנוסף קיים (.Culicoides spp)היבחושים 

בכל רפת  בשתי אוכלוסיות היבחושים הגדולות, שלהן משויכת מרבית העברת המחלות לבקר.התמקדנו  םבזיהוי

מנת להתגבר על השונות הנובעת ממיקום שונה בין הרפתות מוצגים הנתונים נלכדו מספר שונה של יבחושים. על 

כך שניתן קודם כל לעקוב אחר מגמת האוכלוסיה הכללית ואחר כך מוצג חלקה היחסי של האוכלוסיה באחוזים 

רפתות במירב הניתוחים  10 -)מתוך כלל האוכלוסיה שנלכדה במהלך תקופת המחקר(. למרות שבוצעו לכידות ב

צגים נתונים מממספר קטן יותר של רפתות. זאת מפאת ותקלות טכניות. רפת איילת השחר סיפקה רצף לכידות מו

 10 -מהימן וכמות יבחושים גדולה ולכן היא משמשת כרפת מודל בעבודה זו. פרוט מלא של כלל החרקים שנלכדו ב

 .1הרפתות ניתן לראות בטבלה מספר 

 סיכום כמויות החרקים שנלכדו בכל רפת במהלך הניסוי.:  1טבלה 

 

 מיקה של אוכלוסיות היבחושיםדינ

. ממצא זה חזר בכל הרפתות הן במין 2011תה גדולה יותר מאשר בשנת הי 2012ות היבחושים שנלכדו בשנת כמ

C. imicola והן עבור קבוצת ה- Schultzei.  אלו ברפת איילת מיקת אוכלוסיית יבחושים מתאר את דינ 3איור

מתאר את מספר נקבות היבחושים שנלכדו בכל לכידה לאורך תקופת הניסוי. ניתן  (a)12י צורות: איור תהשחר בש

מופיעה מאמצע  Schultzei -מופיעים ברפת החל מחודש מרץ וקבוצת ה C. imicolaלראות כי היבחושים ממין 
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מאחר ולא היו  2012בשנת  C. imicolaשים ממין חודש מאי. לא ניתן להשוות מתי הופיעו לראשונה היבחו

 היה גבוה יותר 2012בשנת אוכלוסיית היבחושים לכידות בחודש מרץ בשנה זו, אך כן ניתן לראות כי קצב גידול 

 -נקבות מקבוצת ה 153 -ו C. imicolaנקבות   944 שיא הפרטים שנלכדו היה 2011בשנת . 2011 -מאשר ב

Schultzei,  נקבות   2,979לעומתC. imicola נקבות מקבוצת ה 343 -ו- Schultzei  2012בשנת. 

 

ברפת איילת השחר בשנים  Schultzei -וקבוצת ה C. imicolaאוכלוסיות יבחושים ממין  דינמיקת :3איור 

2012-2011( .a( .כמות נקבות היבחושים שנלכדו לאורך תקופת הניסוי )b האחוז המצטבר של נקבות )

 .2012-, תחתון2011-שנלכדו לאורך השנה. עליוןהיבחושים 
 

האוכלוסייה שנלכדה לאורך העונה באחוזים. שוב ניתן לראות כי למרות  תוהצטבר מתאר את קצב (b)3איור 

רמה י האוכלוסיות לתהגעת ש בתחילת העונה,מתחילה להתבסס מוקדם  C. imicolaת היבחושים ממין יאוכלוסיש

באמצע חודש אוגוסט. בנוסף ניתן לראות כי מתוך הכמות הסופית של היבחושים ארעה בשני השנים  50% של

לעקוב אחר מגמת אוכלוסיית על מנת  י קבוצות היבחושים היה זהה.תקצב גידול האוכלוסייה של ש 2012בשנת 

  ם השונות:אוכלוסיות החרקיבין יחסים מספר חישבנו  ,כלל החרקיםהיבחושים יחסית לזו הנצפית ב

כמות היבחושים שנלכדה חולקה בכמות החרקים הכללית שנלכדו איתם באותה  -יחס יבחושים:לא יבחושים .1

 (.4aלכידה )איור 

שינוי גודל האוכלוסייה שנלכדה באותו פרק זמן בין השנים  -2011:1012יחס אוכלוסיות בין השנים  .2

 (.2)טבלה  2012לעומת  2011

3. imicola:schultzei-  (.2)טבלה  2012ו  2011בין שתי קבוצות היבחושים בשנים היחס 

את ניתן לראות  (a)4 באיור. 2012-2011מתאר את דינאמיקת האוכלוסיות ברפת איילת השחר בשנים  13איור 

הגידול ההדרגתי של כמות היבחושים ברפת איילת השחר לעומת שאר החרקים שנלכדו החל מחודש יוני עד הגעה 

 0.53 -ו C. imicolaנקבות ממין  2.5, על כל חרק אחד נלכדו 2011בר. בחודש זה בשנת לשיא בחודש ספטמ

 Schultzei -נקבות מקבוצת ה 1.34 -ו C. imicolaנקבות ממין  12.2לעומת  Schultzei -נקבות מקבוצת ה

לאורך (, ניתן לראות את כמות החרקים הממוצעת של כל קבוצת חרקים b)4(. באיור p= 0.01) 2012בשנת 

. בנוסף ניתן לראות מגמה 2011לעומת  2012. שוב ניתן לראות כי ישנם יותר יבחושים בשנת תקופת הניסוי

נלכדו יותר חרקים ממשפחה זו מאשר  2011כאשר בתחילת שנת  Psychodidae-הפוכה בחרקים ממשפחת ה

 . 2012בשנת 
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יחס יבחושים:שאר החרקים  (.aדינאמיקת אוכלוסיות החרקים ברפת איילת השחר. ) :4איור 

  .(. ממוצעי שאר החרקים שנלכדוbספטמבר. )-בחודשים יוני

 

לדוגמא ניתן לראות  2012ו  2011מוצגים היחסים בין החרקים שנלכדו בתאריכים מקבילים בשנים  2בטבלה מס' 

לא  2012 -ו 2011( שנלכדה באיילת השחר בחודש ספטמבר Non Culicoidesכי כמות החרקים הכללית )

גדלה  C. imicola המין גדלה פי שלוש ואוכלוסיית Schultzei -אוכלוסיית קבוצת ה, 1:1השתנתה והיחס עמד על 

אוכלוסיות היבחושים המשמעותית ברפת. ניתן לראות כי ברפת טבלה מתאר את היחס בין ב. החלק האחרון 4.3פי 

. Schultzei-מאשר יבחושים מקבוצת ה C. imicolaיותר יבחושים ממין  5.6היו פי  2011איילת השחר בשנת 

 של אותו מבחן סטטיסטי.  P-העמדה האחרונה מיצגת את ערך ה

כפי שצויין במבוא בעת מיון היבחושים נספרו גם אוכלוסיות יתושאים מוצצי דם שלהם רלוונטיות אפידמיולוגית. 

רפתות  ובי חול ויבחושים( שנלכדו בשבעבמתאר את דינאמיקת קבוצות היתושאים מוצצי הדם )יתושים, ז 5איור 

שונות לאורך תקופת הניסוי. התוצאות מוצגות באחוזים מתוך כמות החרקים הסופית שנלכדה בכל אתר. ניתן 

בכל הרפתות המוצגות )למעט  2011שנת בהיה גדול יותר מאשר  2012לראות שאחוז היבחושים שנלכדו בשנת 

( ברפת איילת השחר, רמת צבי, כפר ורבורג וראש C. obsoletusן רפת ראש הנקרה בה מוצגות לכידות ממי

הייתה גדולה  2011הנקרה היתושים הראו מגמה הפוכה לזו שנצפתה ביבחושים, כאשר הכמות שנלכדה בשנת 

 . 2012יותר משנת 
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  .2012 -2011השוואת יחסי אוכלוסייה שנלכדה בתקופות מקבילות בין השנים :  2טבלה 

 

    α =
𝐶.  𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎

Schultzei gp
   ∗∗ p < 0.01     ∗ p < 0.05 

בנוסף להיבט הכמותי של היבחושים המשמעותיים חקרנו את הדינאמיקה התוך מינית שלהם. כפי שהוצג במבוא 

 6. באיור Bloodו  Nulliparous ,Parousקטגוריות: הפרדנו בין הנקבות לזכרים ואת הנקבות חילקנו לשלוש 

ישנה הפרדה ברורה שהשחר לאורך הניסוי. ניתן להבחין לת ניתן לראות את הדינאמיקה של היבחושים ברפת איי

וכמות הנקבות  Nulliparousמאשר  Parousהמצבים הפיזיולוגים של הנקבות, כאשר ישנן יותר נקבות בין 

 -בקבוצת ה Nulliparous -וה Parous -ה בה כמות נקבות 2011מלאות הדם הייתה הקטנה ביותר. )למעט בשנת 

Schultzei  הייתה זהה(. ההבדל המשמעותי בין קבוצות היבחושים הייתה כמות הזכרים שנלכדו. כמות הזכרים

מכלל היבחושים שנלכדו בתקופת השיא בספטמבר לעומת  40%-הייתה גבוהה והגיעה לכ Schultzei -בקבוצת ה

 . C. imicolaשני אחוזים במין 

 מזג אוויר

 טמפרטורה

מיקת האוכלוסיות לתנאי הסביבה עלינו להבין את תנאי מזג האוויר ששררו בסביבת על מנת שנוכל לקשר בין דינ

 הרפתות במהלך תקופת הניסוי. לשם כך חילקנו את השנה לרבעים:

 מרץ, מתאר את התנאים ששררו בזמן החורף.-ינואר .1

 לפני ועם תחילת עליית האוכלוסייה. יוני, מתאר את התנאים ששררו באביב-אפריל .2

 ספטמבר, מתאר את התנאים ששררו בזמן העלייה הלוגריתמית של האוכלוסייה עד הגעה לשיא.-יולי .3

 דצמבר.-אוקטובר .4

ביישוב איילת השחר מצוייה תחנת ניטור מז"א בסמוך לרפת לכן נתוני האקלים לרפת זו הם המדוייקים ביותר. 

. ניתן לראות כי החודשים 2012ו  2011ניתן לראות את הטמפרטורות הממוצעות של כל חודש בשנים  7באיור 

. החל מחודש מרץ נצפית מגמה הפוכה כאשר בחודשים 2012היו חמים יותר מאשר  2011מרץ של שנת -ינואר

מתאר את (b) 7ור . אי2011הטמפרטורות היו גבוהות יותר יחסית לתקופה המקבילה בשנת  2012דצמבר -אפריל

( וחוזרת על עצמה בכל a)7הטמפרטורה הממוצעת שנמדדה בכל רבעון. ניתן לראות כי המגמה המתוארת באיור 

 הרפתות שהשתתפו במחקר. 
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יתושים, -דינאמיקת אוכלוסיית יתושאים מוצצי דם שנלכדה לאורך תקופת הניסוי בשבעה רפתות. שחור :5איור 

 קוליקוידס אובסולטוס. -קבוצת השולצי, צהוב -קוליקוידס אימיקולה, ירוק -זבובי חול, כחול -אדום
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שאכלו  Parousנקבות  -זכרים, אדום -דינאמיקה תוך מינית של אוכלוסיית היבחושים ברפת איילת השחר. שחור :6איור 

שאכלו מנת דם דקות לפני  Bloodנקבות  -שטרם אכלו מנת דם, ירוק Nulliparousנקבות  -לפחות ארוחת דם אחת, כחול

 .Schultzei( ,b)- C. imicola -קבוצת ה -(aהלכידה. )
 

 

השוואת  -(b. )2012ו  2011ממוצע טמפרטורות חודשי שנמדדו בתחנה המטאורולוגית באיילת השחר בשנים  -(a) :7איור 

אפריל עד יוני,  -ינואר עד מרץ, אדום -. שחור2012 -2011הטמפרטורה הממוצעת ברפתות המחקר בתקופות שונות בשנים 

רמת צבי,  -R.tzviאיילת השחר,  -Ay.Haכחול, אוגוסט עד ספטמבר. *טמפרטורה מקסימום ולא טמפרטורה ממוצעת. 

Varburg-  ,כפר ורבורגR.Ha-  ,ראש הנקראG. Yoav-  ,גבעת יואבUrim-  ,קיבוץ אוריםVitkin- .כפר ויתקין 

 

 משקעים

( מתאר את סך הגשמים שירדו באזור הרפתות ואת a)8. איור 2012ירדו פחות משקעים מבשנת  2011בשנת 

מרבית  2012בעוד שבשנת  ;מספר ארועי הגשמים. ההבדל המהותי בין השנים היה בפיזור המשקעים לאורך העונה

ארועי הגשמים נרשמו בחלקו הראשון של החורף החל מחודש אפריל ירדו מ"מ ספורים. זאת לעומת חודשי אפריל 

( מתאר את ההבדלים בפיזור המשקעים b)8איור בה נרשמה כמות חריגה של ארועי גשם.  2011עד יוני בשנת 

 בשתי התקופות.

בה נלכדו היבחושים. ניתן לראות כי שתי קבוצות היבחושים  (bוהטמפרטורה ) (aמתאר את תנאי הלחות ) 9איור 

(. a 9)איור  2012בשנת  65%-45%ובין  2011בשנת  70%-50%פעילים בטווחי לחות מאוד דומים הנעים בין 

 -היבחושים היו פעילים בטמפרטורות נמוכות יותר מאשר קבוצת ה 2011( ניתן לראות כי בשנת b)9לפי איור 

Schultzei  2012אך פעלו בטמפרטורות זהות בשנת  2011בשנת. 
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(. כמות הגשמים הכללית aכמות המשקעים ומספר ארועי הגשם שנמדדו באזור הרפתות הנחקרות. ) :8איור 

(. השוואת כמות המשקעים בתקופות שונות bמספר אירועי הגשם. ) –, יהלום כחול 2012לעומת  2011בשנים 

 מספר אירועי גשם. -אפריל עד יוני. יהלום כחול -ינואר עד מרץ, אדום -. שחור2012ו  2011בשנים 
 

לשנת  2011מוצג סיכום של השינויים בטווחי הטמפרטורות הממוצעות והפרשי הגשמים בין שנת  3בטבלה מס' 

הזמנים . החלק השלישי של הטבלה מציין את השינוי באחוזים בגודל האוכלוסייה בין השנים בטווחי 2012

 C. imicolaבמין  2011לעומת  2012מציג את השינוי באחוזים בין השנים  10. איור 2המצויינים בטבלה 

 C. imicola. ניתן לראות כי ישנה קורלציה לינארית גבוהה בין הגידול באוכלוסיית המין Schultzei -ובקבוצת ה

  .3בין שש הרפתות המצוינות בטבלה מספר  Schultzei -לבין הגידול באוכלוסיית קבוצת ה
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, 2011(. לחות, עליון aכמות היבחושים שנלכדה באחוזים בתנאי אקלים שונים ברפת איילת השחר. ) :9איור 

 .2012 -, תחתון2011 -(. טמפרטורה ממוצעת. עליוןb. )2012 -תחתון
 

 סיכום השינוים במגמת מזג האוויר והשינוים בגודל אוכלוסיית היבחושים. :3  טבלה

 
 
 
 
 

 
-2011שינוי אוכלוסיית היבחושים בין השנים  :10איור 

 באחוזים.  2012

 

  



21 
 

 ךנוכחות נגיף כחול הלשון: Culicoidesבדיקת 

 472 -יבחושים ב 4256מתארת את סך הכל האיגומים אשר נבדקו במהלך המחקר. בסך הכל בדקו  4טבלה 

תוצאות ריצוף התקבלו  של שולצי. אולם -5של אימיקולה ו איגומיםאיגומים. שבעה איגומים נמצאו חיוביים. שני 

. באיגום השני 24ול הלשון סרוטיפ רק מן האיגומים החיוביים באימיקולה. באיגום אחד העיד הרצף כי מדובר בכח

 של כחול הלשון. שני הזנים היו ידועים כאנדמים בישראל באותה התקופה. 2התאים הרצף לזן 

 

  בסקר.שנבדקו איגומי היבחושים סך כל  -4טבלה 

 

 דיון

בעבודה זו בוצע לראשונה מעקב מקביל אחרי אוכלוסיות היבחושים המשמעותיות במשקי חלב בישראל במספר 

מוקדים שונים ולתקופה ארוכת טווח של שנתיים. ממצאי העבודה מציגים כי קיימות תנודות אוכלוסייה גדולות בין 

עה ניכרת על תנודות אלו. כמות השנים ומצביעים על אפשרות כי לטמפרטורות ופיזורי המשקעים ישנה השפ

. העלייה נצפתה בכל 2011הייתה גבוהה משמעותית מהכמות שנספרה בשנת  2012היבחושים שנספרה בשנת 

. עלייה זו התבטאה גם במספרים מוחלטים C. imicolaוגם את המין  Schultzei -הרפתות וכללה גם את קבוצת ה

יבחושים שנלכדו במלכודת שהונחה באיילת השחר היתה הגבוהה וגם ביחס לחרקים אחרים בסביבת הרפת. כמות ה

ולכן  C. oxystomaלטובת  60:40עמדה על  Schultzei -ביותר. בנוסף, באזור זה כמות היבחושים מקבוצת ה

קיים ייצוג הולם של שני המינים באתר הלכידה המשמעותי ביותר המיוצג בעבודה. דבר זה מאפשר לנו להתחקות 

 אחר דינאמיקת האוכלוסיות של היבחושים המשמעותיים בישראל. באופן הולם 

. המגמה חזרה בכל הרפתות Schultzei -מופיעים מוקדם יותר בעונה מקבוצת ה C. imicolaהיבחושים מהמין 

. עיון באיור C. imicolaמופיעים מספר שבועות לאחר המין  Schultzei -ובאופן עקבי נצפה כי פרטים מקבוצת ה

3(bמר ) 3יותר מהשנה שלאחריה. אם נשווה את איור  2011אה כי הדבר בלט בשנת(b לאיור )9(b נוכל לראות )

כי ישנה התאמה בין טווח הטמפרטורות בהם היו פעילים היבחושים לזמן בו נעשתה הלכידה. כלומר שהיבחושים 

למעשה ברפת איילת השחר בעת שהטמפרטורה היתה נמוכה יותר.  2012הופיעו מוקדם יותר מבשנת  2011בשנת 

 200 -נלכדו כ 2010לא נעלמה במהלך החורף כלל; בחודש דצמבר  C. imicolaאוכלוסיית המין  2011בשנת 

וללא יבחושים כלל  2011פרטים ובמהלך חודש ינואר נלכדו שלושה פרטים. לעומת שישה יבחושים בדצמבר 

תה נעלמת כמעט כליל בחודש דצמבר ומופיעה לעומ Schultzei -. קבוצת ה2012בחודשים ינואר ופברואר 

הוחוברי Purseלראשונה רק בחודש מרץ. 
10
-C°8נע בין  C. imicolaמציינים כי סף הפעילות של יבחושים ממין  

 Culicoidesמין 
מס' איגומים 

 שנבדקו

סה''כ פרטים  

 שנבדקו

מספר פרטים כולל 

 באיגומים החיוביים

מס' איגומים 

חיוביים לנגיף 

כחול הלשון)סה''כ 

פרטי 

Culicoides) 

אחוז 

חיוביים 

לנגיף כחול 

 הלשון

imicola 382 3524 15 2 0.43 

obsoletus 23 115 0 0 0.0 

schultzei 67 617 46 5 7.5 

 1.3 7 56 4256 472 סה''כ



22 
 

-כאשר ממוצע הטמפרטורות של חודשים ינואר 2011. עובדה זו מסבירה את הישרדות היבחושים בחורף 10

 -. בנוסף, ניתן לומר כי טמפרטורת סף הפעילות של קבוצתה2012בשנת  C °10.5לעומת C °12.1פברואר היה

Schultzei  גבוהה יותר משל המיןC. imicola  והיא בעלת סבילות נמוכה יותר לקור ולכן תמיד תופיע מאוחר

ר ה להיבנות מוקדם יותיפשר אולי לאוכלוסיבתקופת החורף א C. imicolaיותר בשנה. אי ההעלמות של המין 

. ייתכן כי אוכלוסייה שמגיעה לרמות כל כך 2011בשנה ואולי יכול להסביר את השיא האביבי שנצפה בשנת 

על מנת להתפתח באופן משמעותי. עקב כך  C°10 -נמוכות במהלך החורף זקוקה לטמפרטורות גבוהות יותר מ

. חשוב לציין כי 2012 -בי בהאוכלוסיה החלה להתפתח החל בחודש מרץ וזו אולי הסיבה שלא צפינו בפיק אבי

ברוורמן
11

מציין כי רק בחלק מן התצפיות שערך לאורך השנים נצפים שיאים אביבים. דבר המחזק את העובדה כי  

אירועים אלו אינם קבועים אלא אירועים המתרחשים אחת לכמה שנים כאשר טמפרטורת החורף גבוהה ומאפשרת 

 את השרידות של פרטים. 

תה עלייה מוקדמת באוכלוסייה, כמות היבחושים בשיא הייתה יאת השאלה מדוע בשנה בה היממצאים אלו מעלים 

קטנה יותר משנה בה התחילה העלייה בשלב מאוחר יותר? גם כאן ייתכן והתשובה תמונה בטמפרטורת הסביבה. 

פה בכל . ממצא זה מקבל משנה תוקף עקב העובדה שנצ2011הייתה גבוהה משנת  2012כמות היבחושים בשנת 

הרפתות המשתתפות במחקר וחזר על עצמו גם כאשר ההשוואה בוצעה במספרים אבסולוטים וגם כאשר הושוו 

(, נוכל להתרשם a)3כמויות היבחושים באופן יחסי לשאר החרקים בסביבת הרפת. אם נסתכל בתוצאות על איור 

וין בדיון, במעבדה זמן ממוצע של . כפי שצ2012היה מתון יותר לעומת  2011כי קצב עליית היבחושים בשנת 

 C°25 -ימים ב 18ימים לעומת  45הוא  C°20בטמפרטורה של  C. imicolaמחזור חיים של המין 
12

. ממוצע 

. מכאן 2012בשנת  25.4לעומת  23.6באיילת השחר היה  2011אוגוסט בשנת -הטמפרטורות של חודשים אפריל

ימים  17ימים, לעומת  23אוגוסט היה  -בחודשים אפריל  2011נובע כי זמן ממוצע השלמת מחזור חיים בשנת 

עד ההגעה לשיא  2012ם בשנת מחזורי הטלה נוספי 2-3. הבדל כזה משמעותו 2012באותה תקופה בשנת 

ביצים  50-70באוגוסט. אם נוסיף את העובדה כי כמות הביצים המוטלת על ידי כל נקבה נעה בין 
13

ניתן להסיק כי  

באוכלוסיית יבחושים העולה אקספוננציאלית שינוי קטן בטמפרטורת הסביבה יכול להשפיע במידה ניכרת על קצב 

 ברפת. עליית האוכלוסייה וכמותה הסופית 

, בה התרחשו מרבית ארועי הגשמים עד חודש 2012הייתה מרובה יותר מאשר בשנת  2011כמות הגשמים באביב 

מרץ. מסקנה אפשרית יכולה להיות כי כמות הגשמים האביבים הגבוהה העלתה את אזורי ההטלה הפוטנציאלים 

ה. עצם העובדה כי אוכלוסיית ובכך תרמה לשיא האביבי של היבחושים. אולם לדעתנו הסבירות לכך נמוכ

היבחושים עולה החל מחודש יוני מורידה את הסבירות כי גשמי אביב משפיעים בצורה דרסטית על האוכלוסייה. 

הקרקע נמצאת בלחות תמידית  ןבה בנקודותמנגד עולה העובדה כי אזור המחייה של זחלי היבחושים ברפת הם 

מה יש כמות אזורי הטלה מספקת על מנת לתמוך באוכלוסייה כולה. לאורך כל השנה ויש לשער כי באזור הרפת עצ

יותר מאשר  4בה כמות האוכלוסייה של היבחושים המשמעותיים בזמן השיא הייתה פי  2012כמו במקרה של שנת 

מלמד אותנו כי הנהנים העיקריים מגשמי האביב הם היתושים, הזקוקים  5השנה שלפניה. לעומת זאת, איור 

מים כגון שלוליות מזדמנות ואגמוני חורף שבעקבות גשמי האביב נשארו מלאים במים תקופה ארוכה  להיקוות של

 יותר. 
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ניתן לראות כי זמני השיא של אוכלוסיות היבחושים המשמעותיות ממוקדת יותר מאשר שאר אוכלוסיות היתושאים 

שיא אחד בחודש ספטמבר לעומת ברפת. בשנים בהם האוכלוסייה יורדת לכמות זניחה במהלך החורף ישנו רק 

ברפת ראש  C. obsoletusהיתושים, ולזבובי החול שלהם שני אירועי שיא לאורך השנה. הדבר נכון גם למין 

הנקרה וממצאי העבודה מצביעים כי בישראל, בדומה לאירופה, מין זה משגשג בטמפרטורות נמוכות ומגיע לשיא 

 מאי-בחודש אפריל
14

 . 

וה אור וגלגל )שתוצאותיהן לא הובאו בעבודה זו מאחר ואין עקביות בכמות הלכידות ועקב בכל הרפתות למעט נו

. אך Schultzei -היתה גבוהה יותר מאשר קבוצת ה C.imicolaהחלפת מיקום מלכודת( כמות היבחושים של המין 

לבין  C. imicola, יחס היבחושים בין המין 2012 -ל 2011למרות השינוי בכמות היבחושים בין השנים 

כי אין  0 -נשמר. במבחני היחסים בין המינים לא הצלחנו לדחות את השערת ה Schultzei -אוכלוסיית קבוצת ה

שינוי בין היחסים בין השנים. יתרה מכך נמצא מתאם גבוה מאד בין רמת העליה בכמות הלכידות של שני המינים 

R. 2011 -ו 2012בין 
2
 C.imicolaאת השונות של במין  %93 -שניתן להסביר ב 10כפי שנצפה באיור  0.929=

ולהיפך. מכאן כי שניהם מושפעים מתנאי מזג אוויר )וככל הנראה מטמפרטורה( באופן  Schultzei -בקבוצת ה

( מצביע כי טווחי הטמפרטורות בהם פעילים היבחושים תואמים ובנוסף הזמן הממוצע בין ארוחות b)9דומה. גרף 

וצות זהההדם של שתי הקב
15

. עובדות אלו מחזקות את העובדה כי לשתי הקבוצות מחזור חיים דומה ושהשוני 

בניהם מתבטא אולי בסף טמפרטורה מעט שונה הנחוץ לצורך התפתחות. שיא ההתפתחות של שניהם, בכל מקרה, 

ה גיאוגרפית מופיע בטווח טמפרטורות דומה. נשאלת השאלה כיצד שתי קבוצות יבחושים החולקות את אותה ניש

ברפת מצליחות לשמור על יחס אוכלוסייה זהה. ייתכן והתשובה נמצאת בשלב הזחל של שתי הקבוצות; שכן, בעוד 

 Schultzei -מטילות את ביציהן בקרקע עשירה בחומר אורגני, נקבות מקבוצת ה C. imicolaשנקבות מהמין 

עקב כך ישנה הפרדה בין הנישות הצעירות  מטילות את ביציהן באזורים בהם הקרקע ענייה בחומר אורגני.

והבוגרים חולקים רק את בעל החיים ממנו ייקחו את ארוחת הדם. הבדל נוסף שמתגלה בלכידות הוא כמות הזכרים 

. ייתכן והדבר נובע C. imicolaנלכדים יותר זכרים מאשר במין  Schultzei -הנלכדת במלכודת. בקבוצת ה

נעשית ליד מקור ארוחת  Schultzei -. ייתכן כי ההזדווגות של פרטים מקבוצת המהבדלי הרבייה של שני המינים

המזדווגים במקום אחר. חיזוק להשערה התקבל מתצפיות בשטח כאשר  C. imicolaהדם לעומת פרטים מהמין 

בשעות בין הערביים מעל משטח כהה. כל הפרטים שנלכדו באותו   Swarmingלכדנו יבחושים בקרבת הרפת בעת

 . C. imicolaחיל היו זכרים ממין נ

רבות דובר על השפעות טמפרטורה ומשטרי גשמים על אוכלוסיות היבחושים בארץ ובעולם. מזג האוויר ששרר 

היה שונה בתכלית וכך גם התנהגות אוכלוסיות היבחושים. עובדה זו הקלה על ניתוח  2012 -ו 2011בשנים 

ר שבין טמפרטורה גבוהה וקצב גידול האוכלוסייה של היבחושים. העובדות והצגתם. בעבודה זו הראנו את הקש

ניתן לומר כי למשטרי הגשמים אין השפעה משמעותית על הכמות הסופית של האוכלוסייה וכי הגורם המשפיע 

ביותר הוא טמפרטורת השוררות לאורך העונה ויתרה מכך, הטמפרטורות ששוררות החל מחודש אפריל תקבענה 

של האוכלוסייה. ברוורמן וחובריו  את הגודל הסופי
16

מצאו כי קיים מתאם חיובי בין חורפים עם טמפרטורות  

ממוצעות גבוהות לבין התפרצויות מחלת כחול הלשון בישראל, אך בעבודה זו אין התייחסות לטמפרטורות ששררו 

של מקרים בודדים לבין לאחר אותו חורף חם. כמות היבחושים לאורך העונה יכולה לקבוע את ההבדל בין הופעה 

התפרצות כלל ארצית. לכן, מומלץ אולי לנסות ולנתח את הנתונים מן העבודה האמורה ולראות האם קיים מתאם 
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בין הטמפרטורה בקיץ והתפרצויות ככל הלשון. כך או כך, חשוב לציין כי התפרציות של כחול הלשון מושפעות 

 ת עדר הבקר עקב הדבקות קודמות. כמובן מגורמים נוספים שהחשוב שבהם הינו חסינו

העבודה האמורה היא כאמור הראשונה מסוגה בארץ מבחינת ההיקף הגיאוגרפי ומשך הלכידות. היא אפשרה לנו 

להצביע על דינמיקת אוכלוסיות היבחושים החשובות בישראל, להשוותה לאוכלוסיות יתושאים אחרות, ולנסות 

תקיים על פני שנתיים. כדי לחזקאת לעמוד על הסיבות לשינויים האמורים. יחד עם זאת המעקב שבוצע בעבודה זו ה

תוקף הממצאים שהודגמו בעבודה זו יש לבצע מעקב רציף במשך מספר שנים. מעקב כזה, אם ישולב יחד עם 

נסיונות לבידוד נגיפים מיבחושים יכול ללמד גם על דינמיקת הנגיפים במדינת ישראל ולהתריע מפני התפרצויות 

במעבדה ומעקב אחר התנאים המשפיעים  Schultzeiל של יבחושים מקבוצת אפשריות. כיוון מחקר נוסף כולל גידו

כן מעניין יהיה לבדוק אם גורמים נוספים, כגון נוכחות של סמביונטים, -על המחזור החיים של יבחושים אלו. כמו

על משפיעים על יכולת הריבוי של יבחשוים ממינים שונים ובכך לפתוח אולי פתח לשליטה באמצעים ביולוגים 

  גודל אוכלוסיות היבחושים.

היו  282מתוכם  ,   C.imicolaאיגומים של  362נבדקו סה''כ בסקר למיצאת נגיפים במיני היבחושים השונים 

איגום  blood-(.מתוך ה0.7%איגומים חיוביים לנגיף כחול הלשון ) 2נמצאו  parous-מתוך ה .  parousבמצב 

היו כאלו שנלכדו באיילת   C.imicola.כל האיגומים החיוביים של  (1.25%אחד נמצא כחיובי לכחול הלשון )

. הרצף 2011ואחת באוקטובר של שנת  2010נלכדו אחת בנובמבר  של שנת   parous-השחר. הדוגמאות של ה

תאימה ה 2011 -של נגיף כחול הלשון. הדוגמה מ 2התאים באופן כמעט מלא לזן  2010שנמצא בדוגמה משנת 

 .0.43%נמצא   C.imicola parous. שיעור כולל של נוכחות נגיף כחול הלשון ב של הנגיף 24 באופן מלא לזן

הדבר עולה בקנה אחד עם העובדה הידועה כי מין יבחוש זה הינו המעביר העיקרי של כחול הלשון בישראל. זני 

 הנגיף שזוהו מתאימים לזנים שבודד בישראל באותה שנה.

)כנראה אוקסיסטומה(   C.schultzeiשל איגומים  67. נבדקו   Culicoidesבסקר זה נלכדו גם מינים נוספים של 

חמישה איגומים נמצאו חיוביים לנגיף כחול הלשון למרות שאין ריצוף  .parousשל  במצבפרטים  617שכללו 

  ית.תקין של התוצאות ככל הנראה עקב בעיות טכניות שיעור מאוד גבוהה יחס
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 סיכום עם שאלות מנחות  

 שורות לכל שאלה )לא תובא בחשבון חריגה מגבולות המסגרת המודפסת(. 4עד  3-, בבקצרה ולענייןהשאלות  כלנא להתייחס ל

 שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר. 

 נא לציין הפנייה לדו"ח אם נכללו בו נקודות נוספות לאלה שבסיכום.  :הערה

 

 העבודה.מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית 

ניטור אוכלוסיית החרקים והנגיפים בעדרי הבקר לחלב בישראל, לאורך כל השנה ובפריסה ארצית לשם מציאת המעבירים של מחלות ארבו 

 האוכלוסיות של מעבירים אלו. תחשובות בישראל והבנת דינאמיק

 

 עיקרי התוצאות.

 ממצא זה מחוזק על ידי מספר עובדות:שולצי.  . הן אימיקולה והן 2011 -יותר יבחושים מב נלכדו 2012בשנת . 1

 שהשתתפפו במחקר. הרפתותא. הוא חוזר בכל 

 לכמות החרקים האחרים.נמדדת כמותם החיחסית ביחס ב. הוא מתקיים גם כאשר מודדים רמה אבסולוטית של יבחושים וגם כאשר 

  ושולצי נשאר קבוע.ג. הערך בין אימיקולה 

 

 . תקופת השיא של שולצי ואימיקולה שונה מזו של יתושים ומזו של אובסטולטוס ושל זבובי חול וגם יותר ממוקדת מהן.2

 

 .2011 -בכל הרפתות, דווקא בחודשים המוקדמים יותר של השנה יש יותר יבחושים ב 2011 -יש יותר יבחושים מ 2012 -למרות שב .3

 

 אך הקיץ חם יותר. 2011 -סוף החורף קר יותר מ  2012 -. ב4

אפשרית כי הטמפרטורה בקיץ היא בעלת ההשפעה המשמעותית על כמות היבחושים הנספרת  יחד ניתן להגיע למסקנה 4 -ו 3כשמנתחים את נקודה 

 בשיא העונה.

 

. הסבר אפשרי 2011 -יבחושים עלייתם גם מוקדמת יותר בנספרים יותר יתושים וכמו ב 2011 -. ביתושים המגמה הפוכה מיבחושים ודווקא ב5

 יחד עם אירועי גשם באותה שנה שמרוכזים דווקא בתחילת האביב. 2011 -לכך הוא שילוב של טמפ. גבוהות יותר בתחילת האביב וסוף החורף ב

 

. אחוז 24 -ו 2. הרצפים התאימו לסרוטיפים C. Imicolaשל נגיף כחול הלשון ביבחושים מהמין  0.43%בסקר הנגיפים נמצאה המצאות של  .6

אולם תוצאות הריצוף לא צלחו ולכן יש להתייחס  7.5%היה גבוה בהרבה ועמד על  Schultzeiהיבחושים החיובי בקרב פרטים מקבוצת  

 בזהירות לתוצאות אלו.

 

 

 

 לתקופת הדו"ח?מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר 

המסקנה העיקרית הי כי קיימת תנודה בכמות היבחושים בין שנה לשנה וכי הטמפרטורה בקיץ היא ככל הנראה הגורם העירי המשפיע על כמות 

 .Schultzeiוהן יבחושים מקבוצת  C. imicolaהיבחושים הן, הן 

 

 

 ואחרים( שחלו במהלך העבודה; התייחסות המשך המחקר לגביהןבעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים )טכנולוגיים, שיווקיים  .1

 תוצאות המחקר הן הרבה מעל ומעבר למצופה במחקר האמור בהיקפן וברמתן.תנהל כסדרו ואין בעיות טכניות מעבר לאלו הצפויות. ההמחקר 

 ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי; ציטט -הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: פרסומים בכתב 

 יונתן סרויה. . מעבר לכך פורסמו תוצאות המחקר בתזת התואר השני של הסטודנטאנו בתהליך כתיבת מאמר מסכם למחקר כולו יש לפרט מקום, תאריך, ציטוט ביבליוגרפי של התקציר כמקובל בפרסום מאמר מדעי. - הרצאות וימי עיוןיש לציין שם ומס' פטנט;  - פטנטים

 
 פרסום הדו"ח: אני ממליץ לפרסם את הדו"ח: )סמן אחת מהאופציות(

)ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט 

 יש לצרף אישור ומידע ממוסד המחקרלא לפרסום:  –חסוי 

 

     *האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי?

 תכנית בהמשך.בינתיים לא הוגשה אך ייתכן ותוגש 

 


