
 
 

 

 

 

 

 

 

 

של    42  -מזמינה אתכם לוועידה השנתית ה   העמותה הישראלית למחלות צמחים
ב תתקיים  אשר  אריוביץ  2022באוגוסט    2-3  -העמותה  הפקולטה    באולם  של 

 לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית, ברחובות.

 ₪ לסטודנטים וגמלאים. ₪125 למשתתף,  250עלות הרשמה 

 . הועידהלהלן תכנית 

 2022באוגוסט  2יום שלישי, ה' באב תשפ"ב, 

 התכנסות, כיבוד קל ורישום      8:00 - 8:45

 דברי פתיחה וברכות     8:45 - 8:50

 דבר ההנהלה    8:50 - 9:00

. עומר פרנקל, מזכיר מצטיינים/ות  טקס הענקת מלגות לסטודנטים/ות     9:00 - 9:15
  העמותה, ויגאל אלעד, נשיא הכבוד של העמותה 

פתיחה     9:15-10:00 העמותה  הרצאת  של  הכבוד  נשיא  צמחים   .של  מחלות 
 ה הראשונה לעלייה החמישיתוהתמודדות איתן בחקלאות שבין העליי

 יגאל אלעד  

מוזמנת.    10:00-10:30 ע"י    הרצאה  הנגרם  הפחם(  )רקבון  הבטטה  קשיון 
Macrophomina phaseolina    באמצעי השונות  שונים:  בפונדקאים 

 ההדברה ובשיטות הערכה של חומר גנטי
כהן אלקברוני  מיטל  רבינוביץ  ץ,  און  דאי,  ניר  גור,  עמית  פריס,  הרי   ,

 וסטנלי פרימן 

 הפסקת קפה   10:30-11:00

  



 
 

 אפידמיולוגיה ודינמיקה של מחלות  :מושב א'   11:00-12:45
   ליאור בלנק  יו"ר:

ביוטי  11:00-11:15 גורמים  של  בהתנוונות    םימעורבות  המרחבי  ההיבט  ותיעוד 
 ובתמותה של עצי אבוקדו באזור הרי מנשה  

בלנק   ודני  ליאור  שולחני  רן  פוקס,  יהושוע  קרסנוב,  הלנה  עזרא,  דוד   ,
 שטיינברג

תובנות חדשות על ייחודיות המבנה הגנטי של אוכלוסיות קמחון הגפן     11:15-11:30 
 בישראל 

 כהן, משה ראובני, שמואל עובדיה ועומר פרנקל , יגאל ליאור גור                

על  11:30-11:45 הנגרם  בשום  שקעים  כימשון  של  הפטרייה-אפידמיולוגיה   ידי 
Stemphylium vesicarium 

 ויפתח גלעדי   נדב ניצן

 הקשר בין ריקבון חמוץ בכרם לעובש האפור בענבים לאחר אחסון     11:45-12:00
לפידות זהבי, אורי הוכברג , אביולה אוומיאור  , בטינה קוכאנק, תרצה 

 אמנון ליכטר  ו

 תגובת מערכת השורשים של צמחי עגבנייה להדבקה בטובמווירוס       12:00-12:15
 זיו שפיגלמן מיכאל ויסמן, חגית האק, צחי ארזי ו

ובחינת     12:15-12:30 המחלה  מחולל  זיהוי  באחסון:  טריפולי  דלעת  התמוטטות 
 קטיף להתמודדות עם הבעיה  טיפולים לפני ואחרי

גינת רפאל, פביולה יודולביץ, עמית רז מגיד, רפאל ספיר, תמר אלון, נביל  
  כרמית זיו ועומרי, זיוה גלעד, אביב דומברובסקי  

 רקבון שורש שחור באבוקדו: הכל מתחיל במשתלה     512:30-12:4
טיוטיוניק יוליה  דנינו,  איילת  זויתן,  הרמתי,  -מאור  יגאל  עיינה  שפיר, 

 יעל מלר הראל רוימי, גניה אלקינד ו 

 הפסקת צהריים והצגת פוסטרים    12:45-14:00

 התמודדות עם גורמי מחלות צמחים  מושב ב':  14:00-15:30
   שי קובו   יו"ר:

 מעודדת צימוח   Pseudozyma aphidisלא לגמרי שונה מדשן:     14:00-14:15
 , גילי ברויאר, דרוב אדיטיה סטריוסטוה, נטע רותם ומגי לוי אנטון פנק

קנבינואידים    14:15-14:30 להפחתת  -אנטי  האם  חדש  טבעי  פתרון  יהוו  פטרייתיים 
 ריקבון בפירות לאחר קטיף?

דואניס רפאל  אסף-דניאל  פייגנברג,  אולג  מאורר,  דליה  פלדמן,  מרק   ,
 משולם, דורון שטיינברג ונעם אלקן

אנטימיקרוביאליים   14:30-14:45 חומרים  הלוכדות  מתכתיות  מטריצות  פיתוח 
 של צמחיםלהתמודדות עם מחלות חיידקיות  

 בורדמן וצבי חיוקה  , ברק מנגן, עינב מלאך, דוד אבניר, שאול איה בריל            



 
 

( להפחתת  Ulva sp., Chlorophytaחומרים מבוססי אצת הים אולבה )    14:45-15:00
 ריקבון ולהארכת חיי המדף של ענבים

שומרון דואניסאלון  דניאל  אלכסנדר  -,  גלסורקר,  אורטל   גולברגאסף, 
 נעם אלקן ו

 חולי נופל בכוסברה: אפיון הבעיה ופיתוח זנים עמידים  15:00-15:15
איתי  ו דוד חיימוביץ', טלי כהנא, אוהד נוריאל, עומר פרנקל, דוד סילברמן  

 גונדה 

המעכבת את    מפריש חומצה מיקופנולית  Penicilliumאנדופיט מהסוג       15:15-15:30
 הגדילה של פטריות מחוללות מחלות בצמחים

נאסר ודוד    אחמד,  , נרי עזר, מאור זויתן, מוחמד סמארהאורנה ליארזי
 עזרא 

 2022באוגוסט  3יום רביעי, ו' באב תשפ"ב, 

 התכנסות, כיבוד קל ורישום    8:15-8:45

נשיא העמותה. מחלות        8:45-9:30 של צמחים: קשיים, סכנות    חיידקיותהרצאה 
 והזדמנויות 

 שאול בורדמן   

 של צמחים יות  חיידקמחלות  מושב ג':    9:30-10:30

   דורון טפר  יו"ר:

ל    9:30-9:45 חציל  זיהוי  Clavibacter michiganensis  -עמידות  על    מתבססת 
 ChpGמופרש  פרוטאז חיידקי

 דורון טפר        

הנגרמת על ידי החיידק    מציאת קווים עמידים למחלה חריכת עלי השקד  9:45-10:00
Xylella fastidiosa 

 , נועה זכריה, דורון הולנד, דני שטיינברג ואופיר בהר מירי ונונו

העגבנייה   10:00-10:15 ה  BSK830חלבון  לחישת  רצפטורים  עם  אנטרקציה  - עובר 
flagellin   החיידקי ומבקר מנגנוני הגנה מתווכי פיוניות 
ב. מרטין  גיא סובול גרגורי  רוברטס,  מ.  הולי  זנג,  נינג  מג'י,  בוסן  ברט   ,

 וגואידו ססה 

החיידק    10:15-10:30 של  בהעברה  האנדופלסמית  הרשת   Liberibacterמעורבות 
solanacearum על ידי פסילת הגזר 

 גאנם ומוראד  עולא ג'סאר          

 הפסקת קפה    10:30-11:00

  



 
 

 מחלות חדשות וישנות :מושב ד'   11:00-12:45
   מרי דפני יליןיו"ר:  

והשפעת    11:00-11:15 באגס,  חירכון  נגד  נחושת  בתכשירי  השימוש  יעילות  הוכחת 
 התכשירים על מדדי פרי שונים גם בתפוח 

 זילברשטין וגל ספיר  , יהודית מוי, אורלי מאירס, מרים מרי דפני ילין

 דיווח על פטריות חדשות בגידולים פטל ופקאן   11:15-11:30
 תומר גרשון וגניה אלקינד, כמאל שרף, אופיר אטינגר, דורית שרגיל  

עוגת   11:30-11:45 רקבון  למחלת  הגורמים  פוזריום  מיני  של  והדברה  אפיון  בידוד, 
 מזרח ישראל- הבצל בצפון

אברהם,   דקל  קלמן,  פרלבן  רפאל  גרף,  הראל טר-שאול  מלר  יעל    בס, 
 אופיר דגני ו

ע"י         11:45-12:00 הנגרמת  המחלה  ואפיון    Beet curly top virus (BCTV)זיהוי 
 בצמחי קנאביס 

, ליאור חדד, נטע לוריא זהבי, עודד לכמן, ויטני קראנשו ואביב  יואב גלעדי
 דומברובסקי 

מקרומי קרקע ביולוגיים כמקור לפיתוח הדברה ידידותית    מיקרואצות 12:00-12:15
 לסביבה

  חגי רענן ודקלה אקשטיין, נופת מרגוליס  

 הפחתת נזקי התמוטטות מאוחרת בעגבניית צ'רי   12:30-12:15
קרן  קיי,    , איתי  יובל  גיא,  עופר  מורדוכוביץ,  גדעון  רוקנשטיין,  דניאל 

יגאל אלעד, אביב  שלי גנץ, נטע מור,  יעקב קטן, יעל רקח,   שמעון פיבוניה,
 דומברובסקי, ועומר פרנקל 

 הפסקת צהריים והצגת פוסטרים   12:30-13:45

יצחק  חברי  אסיפת     13:45-14:00 צמחים.  למחלות  הישראלית  העמותה 
 שור, גזבר העמותה: דוח כספי שנתי; בחירות חברי הנהלה

 ופתוגנזה למחלותעמידות צמחים : מושב ה'   14:00-15:00
   מיה בר   יו"ר:

 פתוגן -תפקידיו של ציטוקינין ביחסי צמח  14:00-14:15
מיה  ו , דורין אלקבץ    מרכוס-, גאותם אנאנד, מירב לייבמן  רופאלי גופטה 

  בר

 בהגנה ועמידות בעגבנייה  Target of Rapamycinתפקידו של   14:30-14:15
 מרקוס, רופאלי גופטה ומיה בר -, מירב לייבמןיפתח מרש  

בחלבון    14:30-14:45 שלשימוש   Tomato brown rugose fruit virusהתנועה 
(ToBRFV)   לשיפור העמידות לטובמווירוס בצמחי עגבנייה 

    און וזיו שפיגלמן -, חגית האק, עמית גליפעת שרמן



 
 

 בפטריות באמצעות אנליזת רשתות ממוחשבות  פענוח מנגנוני פתוגנזה   15:00-14:45
איסווארי פרארנדרנייקה, גולאב צ'נד אריה, דרוב סריווסטווה, קטרינה  

 אריה הראל ומנשרובה, דוב פרוסקי, יגאל אלעד, עומר פרנקל 

   תמצטיינ ת סטודנט/יתהענקת פרס להרצא   15:00-15:20
 שיתוף תוצאות הבחירות לחברי הנהלה 

 ברכות, תודות ולהתראות בכנס הבא  

 מהלך הועידה פוסטרים המוצגים ב

   בעזרת התכשיר קנון תעשייה בעמק המעיינותת יבעגבניהדברת כימשון  
 , שמעון לחיאני ומחמוד זועבי יפתח גלעדי ,נדב ניצן

  Pseudozyma aphidisהשפעת תנאי סביבה על הדימורפיזם בפטרייה
 לוי  ומגי רותם נטע , ברויאר גילי

בפטרייה   גאוגרפית  ותפוצה  פתוגניות  הגורמת    , Magnaporthiopsis maydisוריאציות 
 למחלת הנבילה המאוחרת של תירס בישראל 

 ואופיר דגני    גליה שופמן

 במעבדה ובשדה  ים ביוסטימולנטים ביישום עלוותיבעזרת תכשירשותית הבזיל הדברת כ 
 נדב ניצן 

 עצי אגס במטע צפוף רגישים פחות לנגיעות בחירכון בשל ירידה בעוצמת צימוח העץ 
 שרוליק דורון ו  שטרןמרים זילברשטיין, רפי ,  מויקלרה יהודית , מרי דפני ילין

 על איכות וחיי מדף של פירות מלפפון לאחר קטיף  CGMMVהשפעת הנגיף  
 וכרמית זיו אביב דומברובסקי   , נטע מור,עמית רז מגיד

ב זרעים  כשותית    Bion  -עיטוי  בפני  חמניות  מכלואי  שתילי  של  עמידותם  מגביר 
(Plasmopara halstedii ) 

 ואביה רובין  יגאל כהן 

אלימות   על  משפיע  בתפוחים,  המצוי  פיטואלקסין   Pectobacterium  החיידקפלורטין, 
brasiliense  ןיעל ידי הפרעה למערכת חישת המני 

 לי חזנו, חנוך סנדרוביץ ואיריס ידידיה-, אורטל גלסורקר, נטעמנוז' פון

BcHnm1, a predicted choline transporter, modulates conidial germination 
and virulence in Botrytis cinerea 
Gulab Chand Arya, Dhruv Aditya Srivastava, Ekaterina Manasherova, Dov B. 
Prusky, Yigal Elad, Omer Frenkel and Arye Harel 


