חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ )חל"צ( )Israel Oceanographic & Limnological Research Ltd.(PBC
תל-שקמונה ,ת"ד  ,8030חיפה Tel-Shikmona, P.O.B. 8030, Haifa 3108001
פקס  Fax: 972-4-8511911 :טלפון Tel: 972-4-8565200 :
http://www.ocean.org.il

דו"ח פעילות מלח"י לשנת 2020

חקר ימים ואגמים לישראל
המרכז הלאומי לחקלאות ימית )מלח"י(
מוגש למשרד החקלאות ופיתוח הכפר מכון וולקני

ד"ר חנה רוזנפלד ,מנהלת מלח"י
פרופ' ברק חרות ,מנהל כללי חיא"ל
נובמבר 2020
E8/2020

יעדים ותחומי פעולה עיקריים
יעד ראשי :פיתוח תשתית מדעית-טכנולוגית עבור ענף החקלאות הימית בישראל והתעשיות
הביוטכנולוגיות הנלוות ,תוך ניצול מושכל ובר-קיימא של משאבי הים.
יעדי על


ביות מינים חדשים של חסרי חוליות ודגים ימיים ,ובכלל זה טונה כחולת וצהובת סנפיר,
על מנת להגדיל את סל מוצרי החקלאות הימית.



שיפור מינים קיימים של יצורי החקלאות הימית )אפיגנטיקה ,גנטיקה קלאסית ,עריכה
גנומית( לחיזוק הפוטנציאל הכלכלי שלהם.



שיפור ממשקי גידול והזנה בדגים ,תוך פיתוח תוספי מזון פונקציונליים והפחתת השימוש
בקמח דגים כמרכיב בדיאטת דגי ים.



פיתוח מרכז ביואינפורמטיבי ושימוש בכליו לאפיון אוכלוסיות חיידקים ופעילות
מיקרוביאלית )מיקרוביום( בנישות ייחודיות בחקלאות ימית.



פיתוח ביוסנסורים ואמצעים טכנולוגים מתקדמים לשיפור מערכות הגידול וייעול ממשקי
גידול האורגניזמים )דגים ,חסרי חוליות ואצות( בהן.



שיפור הממשק התברואתי במערכות חקלאות ימית )זיהוי מחלות ,מניעתן וריפוין( תוך
התמקדות במציאת פתרונות גנריים.



מחקר ופיתוח של מערך יבשתי לגידול אינטנסיבי של דגי ים העושה שימוש חוזר במים
ומגלה קיימות מבחינה סביבתית וכלכלית.



מחקר ופיתוח של טכנולוגיות לגידול משולב של דגים ויצורים ימיים אחרים בבריכות של
מי ים ביבשה ,לרבות טכנולוגיות מבוססות מיקרואורגניזמים לטיפול בשפכי חקלאות ימית
ושימוש בביומסה הנוצרת כמקור מזון טבעי אלטרנטיבי.



מחקר ופיתוח של טכנולוגיות להפקת ביוכימיקלים מאצות ויצורים ימיים.



מחקר ופיתוח של טכנולוגיות ומוצרים חדשים בעלי אופי גנרי לתעשיית חקלאות המים.



ליווי יישום תוצאות המו"פ וסיוע ליזמים בענפי החקלאות הימית והביוטכנולוגיה הימית.
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עיקרי הפעילות בשנת 2020


מתקדם על פי התוכנית המקורית פרויקט  US-AID MERCלשיפור יצור דגיגי בורי
לאכלוס אגמים בצפון אפריקה ובישראל ) .(USAID-MERCהתקיימה סדנא בעקבה
בתחום הרבייה והגידול הלרוולי של דגי הבורי לכל השותפים של הפרויקט )דצמבר
 .(2018כ 80,000-דגיגי בורי הועברו ממלח"י לתחנת המדגה בגינוסר ,סומנו בתגים
ייחודיים ואוכלסו באופן מבוקר בכנרת להמשך מעקב .במלח"י מתקדם מחקר לשיפור
ואופטימיזציה של ממשקי הרבייה והגידול הלרוולי של דג הבורי.



מתקדם על פי התוכנית המקורית פרויקט ,במימון קרן ראשי של משרד החקלאות "ניצן-
תיבת נח" וחברה מסחרית ,בנושא פיתוח קו גנטי כל-נקבי של דגי בורי .נמצא סמן גנטי
אוניברסלי לזיהוי זוויג בדגי בורי ובוססה אוכלוסיית דגי בורי הפוכי זוויג )במלח"י( .הוגש
דוח שנה א' .הוגשה באמצעות "קידום" בקשה לרישום פטנט.



חלה התקדמות בפרויקט הדגיגים הלאומי ,שבמימון משרד החקלאות .הוכנה פרוגרמה
להקמת תשתית מיכלי הורים לפיתוח ענף דגיגי טונה צהובת סנפיר .מתקדם תכנון המבנה
והליך הבקשה להיתר בנייה.



פרויקט ,במימון קרן מדען ראשי של משרד החקלאות "ניצן-תיבת נח" ,בנושא שימוש
בטכנולוגיית  CRISPRלהשריית עקרות בדגי דניס נמצא בהקפאה ע"י מערכת המדען
הראשי .נידונה תוכנית עבודה מעודכנת .במסגרת הפרויקט הוקמו להקות רבייה לדגי דניס
מוסטות עונת רבייה למתן גישה רחבה יותר לעוברי דניס במלח"י .פותחו פרוטוקולי
החדרה ייחודיים לקומפלקס  gRNA/CAS9לעוברי דניס .בוצעו ניסויים בשימוש במערכת
אנזימטית חדישה המאפשרת עריכה גנומית בטמפרטורות נמוכות יותר ,התואמות את
טמפרטורת הרבייה של דג הדניס .נבחנו  gRNAsשונים כנגד גן המטרה שנמצאו יעילים
בניסויי  .in vitroנערכה ישיבת תאום עם צוות הבקרה של תוכניות המדען הראשי ,הוצגה
תוכנית עבודה משופרת שתשלח לבחינה מחודשת.



ממשיך פרויקט במימון קרן המדען הראשי של משרד החקלאות ,בנושא שימוש
בבקטריופאג'ים לבקרה ביולוגית של חיידקי וויבריו בחקלאות ימית .בודדו מספר פאג'ים
שהראו פעילות כנגד חיידק הוויבריו במערכת ניסוי של ארטמיה ,ונבנה מערך גידול של קו
תאים מדג הדניס .מאמצי המחקר ממוקדים כעת בבידוד פאג'ים נוספים ובאפיון פעילותם
כנגד חיידקי הוויבריו.
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מתקדם פרויקט במימון חיא"ל ,בו נבחנת השפעת אוליגונוקלאוטידים מטיפוס  CPGעל
תגובת מערכת החיסון במיני דגים שונים ,וכנגד גורמי מחלה )פתוגניים( שונים .יחידת
מסחור הידע של וולקני )קידום( מטפלת בהגנה על הקניין הרוחני .ביוני  2019הוגשה
בקשה לרישום פטנט ארעי )מספר ).(US 63/035,771 (June 07, 2020



מתקדם פרויקט במימון יק"א ,לסריקה של מיקרוביום עור הדג במצבי קיצון פיזיולוגיים של
חולי ובריאות .לאור הישגי הפרויקט ,הוגשה באוגוסט  2019בקשה לרישום פטנט ארעי
)מספר .(US 62/891437 (August 26, 2019



מתקדם ,על פי התוכנית המקורית ,פרויקט במימון קרן המדען הראשי של משרד
החקלאות "ניצן-תיבת נח" וחברה מסחרית ,בנושא שימוש באצות המייצרות חומרים אנטי-
מיקרוביאליים כאמצעי לשיפור שרידות וגדילה של דגיגים .אושר דו"ח מדעי של שנה א'
עם המלצה להמשך מימון .החברה המלווה )קלאד( הודיעה כי לא תמשיך .יק"א בישראל
הביעה נכונות לקחת את ליווי הפרויקט .התקבל אישור מדען ונחתם הסכם.



מתקדם פרויקט ,במימון קרן יק"א ,בנושא פיתוח חיסון נגד מחלת הMycabacteriosis -
בדגים ,באמצעות מוטציה  auxotrophבחיידק .M. Marinum



מתקדם פרויקט ,במימון יק"א ,להקמת מרכז מיקרופלואידיקה במלח"י.

הוזמן ציוד

והושלמו עבודות הבינוי לשיפוץ החדר.


מתקדם ,על פי התוכנית המקורית ,פרויקט במימון קרן המדען הראשי של משרד
החקלאות "ניצן-תיבת נח" וחברה מסחרית ,בנושא מערכות חישה ביולוגית לניטור בזמן
אמת של גורמי מחלה בבריכות הדגים .הוגש דוח שנה א' .אושר דו"ח מדעי של שנה א'
עם המלצה להמשך מימון.



נמשך גידול המוני של שרשרת מזון חי פיטו -וזואו-פלנקטון ,ובכלל זה מיקרו-אצות,
רוטיפרים ,ארטמיה וקופפודים ,להזנת לרוות דגים וחסרי חוליות במלח"י .במסגרת זו
נבחנים ממשקי גידול אינטנסיביים לגידול רוטיפרים ולייצור אצות חד-תאיות עשירות
בחומצות שומן מסוג אומגה .3



מתקדם ,על פי התוכנית המקורית ,פרויקט במימון קהילה אירופית ) ,(FishAIבנושא
פיתוח מעי מלאכותי עבור חקלאות בת קיימא של דגים בריאים .במסגרת הפרויקט יפותח
מודל תלת מימדי שידמה את הסביבה המורכבת של המעי בדגי פורל .בוצעו ניסויים
בהתאם לתוכנית העבודה לפיתוח פרוטוקולים למיצוי אנזימי עיכול ופיתוח תהליך עיכול
במבחנה של מזון דגים .הוגש דו"ח שנה א' והתקיים יום דיווח לשותפי הפרויקט ע"י האיחוד
4

הארופאי .בשל משבר הקורונה הפרויקט קיבל הארכה של שישה חודשים לפעילות
בעקבות הפגיעה בפעילות השותפים האירופאיים בפרויקט.


מתקדם ,על פי התוכנית המקורית ,פרויקט במימון קרן יק"א ,בנושא בחינת תוספי מזון
פונקציונליים לשיפור ביצועי גדילה במצבי חסר תזונתי של חלבון .כדי לבחון את השפעת
תוספי המזון ביונקים ,בוצע ע"פ תוכנית ניסוי הזנה בעכברים .בנוסף תוכנן ובוצע ניסוי
המשך בעכברים .בשלב זה מאמצי המחקר מתמקדים בהשלמת האנליזה של הדגימות.



עפ"י ממצאי פרויקט במימון "קרן המדען" של משרד החקלאות ,בנושא עידוד ספיגת חלבון
מוגברת וקצב גידול מואץ בדגי חקלאות ימית ע"י ויסות רמות הביטוי של חלבוני מפתח,
נמצא כי ניתן להפחית את רמות החלבון הכלליות בדיאטת דגי דניס בשליש ללא פגיעה
בביצועי הגדילה .הוגשה ,באמצעות קידום ,בקשה לרישום פטנט  PCTלממצאי המחקר.
הפטנט עבר לשלב ה National -והחל להרשם במדינות מפתח .נדונה תוכנית המשך
למחקר בדגים ובעופות במימון שותף עסקי.



אושר פרויקט בשיתוף מנהל המחקר החקלאי במימון "קרן המדען" של משרד החקלאות,
בנושא עריכה גנומית של )Cocaine and amphetamine regulated (CART
 transcriptבמיני חקלאות ימית ובכלל זה אמנון ודניס .נחתם הסכם עם חיא"ל והתקיים
מפגש שותפים ראשון.



נמשכת פעילות יצור מזון ייעודי על בסיס פורמולות ייחודיות וליווי ניסויי הזנה .מיוצר מזון
ייחודי עבור מחקרים בדגי דניס ,בורי ,דקר ,סיכן ,פורל וכן בקיפודי ים.



נמשכת פעילות במסגרת פרויקט יק"א לאפיון אוכלוסיות חיידקים במעי )מיקרוביום(
באורגניזמים ימיים )דגים ,קיפודי ים( תחת דיאטות שונות ,תוך שימוש באנליזות ריצוף
מתקדמות ) .(next generation sequencingבמסגרת הפרוייקט נבחנים חיידקים בעלי
יכולת לפירוק פוליסכרידיים מאצת ה .Ulva -המרכז הביואינפורמטי שהוקם משמש
לפרוייקטים שונים הבוחנים את הרכב ופעילות של אוכלוסיות חיידקים באורגניזמים ימיים
נוספים )דגים ,קיפודי ים( ובביופילטרים )אצות ,פריפיטון(.



מתקדם יישום שיטות מולקולריות חדשות לזיהוי טפילים ,חיידקים ווירוסים הפוגעים בדגים
בחקלאות ימית; פותחו מבחנים לזיהוי כללי של חיידקים גם בלרוות ובדגיגים ,וכן מתקדם
פיתוח חיסון מטיפוס "בקטרין" כנגד חיידק הויבריו עבור דג הבורי.



מתבצעת עבודה שוטפת של מרכז הדיאגנוסטיקה ובריאות הדג ,מול חברות מסחריות
בארץ ומחוצה לה ,לניטור מחלות דגים/אצות ,בשגרה ולפני שיווק ומשלוח.
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מתוחזק אתר אינטרנט של מרכז לבריאות הדג שמומן ע"י פרויקט יק"א.



נמשך פרויקט ,במימון משרד החקלאות ,קרן יק"א וחברה מסחרית )חברת לב-ים( ,הבוחן
היתכנות כלכלית של טכנולוגיה לגידול אינטנסיבי וידידותי לסביבה בבריכות של מי-ים.
הושלם שיפוץ ושדרוג המתקן ונבנה ראקטור דנטריפיקציה לטיפול המשלים במי הפלט.
החלנו בהרצה ראשונית בהיקף מצומצם של מתקן הדניטריפיקציה.



נמשך פרויקט ,במימון קהילה אירופית ) ,(Project Ôבנושא ממשקי מחזור מים .הושגו
תוצאות הקדמיות בקנ"מ מעבדתי לפעילות הראקטור .אנו נערכים לבחינת הפעלתו בקנ"מ
מלא במסגרת הפעלת מתקן החלוץ לגידול אינטנסיבי של דגי ים במערכת יבשתית ,כמו
גם להטמעת טכנולוגיות שפותחו ע"י שותפינו לפרויקט )צרפת ,איטליה ודנמרק( ,לטיפול
משלים במי הפלט.



מתקדם פרויקט ,במימון קהילה אירופית ) ,(FISHSkinבנושא שימוש בעור הדג כחומר
גלם לתעשיית הטקסטיל .מלח"י ארח באילת את מפגש השותפים הראשון .הפרויקט
מהווה זרז לשת"פ בין חוקרי מלח"י ושנקר ולהגשה משותפת של מספר הצעות מחקר.
בעקבות פנדמיית הקורונה ,נערכו מספר מפגשים של כל השותפים מהמדינות השונות
בזום ,והעבודה נמשכת כמתוכנן.



מתקדם ,על פי התוכנית המקורית ,פרויקט ,במימון  ,BARDלבחינת ביופילטרים צמחיים
במערכת משולבת ) ,(IMTAהכוללת דגים-אצות-פריפיטון .במסגרת הפרויקט הוקם מערך
ניסויים בחממה לגידול אצות ופריפיטון ולניסויי הזנת דגים בביומסה מהביופילטר .ונמשכים
ניסויים לבחינת הסרת נוטריינטים ממי פלט מחקלאות ימית על ידי ביופילטר משולב אצות-
פריפיטון בטיפול תוך בחינת הרכב אוכלוסיות חיידקים בביופילטר פריפיטון ובאולווה.



מתקדם פרויקט ,במימון קרן המדען הראשי של משרד החקלאות "ניצן-תיבת נח" וחברה
מסחרית ובשיתוף מו"פ מדבר וים המלח ,בנושא פיתוח טכנולוגיה לגידול המוני של
גרצילריה ) (Gracilaria sp.לצורך הרחבת השימוש המסחרי באצה כחומר גלם איכותי
לייצור אגר ואגרוז ולמגוון שימושים קוסמטיים לטיפוח העור.



מתקדם ,על פי התוכנית המקורית ,פרויקט במימון רשות החדשנות ,בנושא ביופילטר מסוג
פריפיטון/מרבדים מיקרוביאליים לטיפול במי פלט של מערכת אינטנסיבית סגורה
לחקלאות ימית ולהזנת דגים בביומסה .מוקמת מערכת ניסויים מבוקרת )כולל אוטומציה(
לבחינת ביצועי הביופילטר במערכת סגורה תוך מחזור מים למיכלי גידול דגים .הוגש דוח
שנה ראשונה.
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נמשכים ניסויים לשיפור יעילות הסרת נוטריינטים בביופילטרים משולבי פריפיטון ואולווה
במערכות משולבות וממחזרות ) IMTAו.(RAS -



התחיל פרויקט במימון קרן ראשי של משרד החקלאות "ניצן-תיבת נח" וחברה מסחרית,
בנושא הגדלת שיעורי הצמיחה והערך המסחרי של אולווה ) (Ulva sp.באמצעות כלים
גנטיים וטרנסגניים .בימים אלו נאספים קווי אצות ומפותח מערך סלקציה לקווים גנטיים
בעלי קצב גדילה מואץ .בנוסף ,המחקר מתמקד בביסוס כלים לזיהוי זוויג ,לקידום הכלאה
מינית ,כמו גם גידול פרוטופלסטים וגמטות לאצות בוגרות.



התקבל פרויקט במימון קרן יק"א להקמת מרכז לעריכה גנומית באצות – במכון הלאומי
לחקלאות ימית .בשלבי חתימת הסכם.



התקבל פרויקט במסגרת תוכנית  COST ACTIONבנושא "מנגנונים אפיגנטיים באיקלום
גידולים חקלאיים בתקופה של שינויי אקלים עולמיים.



מתארגן ליל המדענים לראשונה בפורמט מקוון.



התקבל פרויקט במימון קרן המדען הראשי של משרד החקלאות "ניצן-תיבת נח" וחברה
מסחרית ,בנושא פיתוח קווי אצות צורניות מסוג ,Phaeodactylum tricornutum
המבטאות קנבנואידים שונים מצמח הקנאביס .החל תהליך רישוי מול משרד הבריאות.
כמו כן ,החלה הכשרת ובניית המעבדה בה יפותחו ויגודלו הקווים .התקבלה תשובה
שלילית מהיק"ר .נשלחה הצעה לקדם ביטוי של גן חלופי .ההצעה נתונה בשלבי אישור
במשרד החקלאות.



התקבל פרויקט בנושא "טכנולוגיה לייצור אריזות מזון על בסיס ג'לטין עורות דגים ואצות"
בשתוף חוקרים ממכללת שנקר ובמימון רשות החדשנות )מסלול הכוונת ידע אקדמי(.



ניתן ליווי מקצועי שוטף למגדלים וליזמים בענף החקלאות הימית )כולל שירות וטרינרי(.



נעשתה פעילות רבה בהיבטים שונים הקשורים בתשתיות מחקר ומנהלה נלוות :תוכנית
אב למלח"י ,תחזוקה ופיתוח של תשתיות ,מו"מ מול רשות הניקוז ותכנון מתואם לשינויים
הנדרשים בעקבות העתקת תעלת הניקוז )"קינט"( לתוך שטח מלח"י ,היתרי הזרמה
ובדיקות ,הסדרת אגרות ומיסים ,חשיבה על תכנון עתידי ,תוכנית בטיחות ופעולות מנהלה
נלוות.
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