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 מושית השבע – פרת משה רבנוחיפושית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מושית השבע היא אחד מהחרקים היותר מוכרים וחביבים בעולם; כוכבת תרבות המופיעה בספרי 

שירים, סרטים וזיכרונות ילדות של כמעט כל אחד ואחת מאיתנו. מעבר לסימפטיה, היא גם חרק ילדים, 

חשוב לאדם בהיותה אויבת טבעית למזיקים בחקלאות ובגני הנוי ולכן היא מהווה שותף בעל ערך 

 במלחמה הביולוגית נגד מזיקי חקלאות.

רבנו? ולמה אנו צריכים להעריך את  אז מי היא מושית השבע? מדוע זכתה לייחוס מכובד שכזה למשה

 השותפות הטבעית בין האדם לחיפושית קטנה ואדומה?

-. משפחה המונה למעלה מCoccinellidaeמ"מ( משתייכת למשפחת המושיתיים  7-8מושית השבע )

מינים מתוארים, רובם נחשבים חרקים מועילים הניזונים מכנימות ומזיקי חקלאות זעירים אחרים  5000

מהמינים צמחוניים וחלקם נחשבים מזיקים(. מינים אחדים משמשים מסחרית בהדברה ביולוגית. )מקצת 

מינים של מושיות ומושית השבע היא המין הנפוץ ביותר. למושית השבע  60-בישראל מוכרים למעלה מ

של המאה הקודמת,  50-)אסיה, אירופה, צפון אפריקה(, היא הוחדרה, בסוף שנות ה מרובהתפוצה 

 לצפון אמריקה כמדביר ביולוגי כנגד כנימות.

המתאר את המראה החיצוני זכה גם הוא  Coccinella septempunctataשמה המדעי של מושית השבע 

לקו מהכינוי העממי: שם הסוג להרמת גבה באשר למקורו, וללא הצדקה מרובה. השם העברי נגזר בח

כתמים בכל צד, כאשר זוג אחד מתאחד לכתם  4 יש לה )למעשה מושית ושם המין ממספר הנקודות.

 כתמים(. 7אחד גדול בקו התפר של כנפי החפייה, וכך נותרים 

שחור של הבוגר ושחור/אפור עם כתמים כתומים אצל הזחל, מהוה סימן אזהרה ברור -שילוב צבעי אדום

המושפע טורף פוטנציאלי. כל דרגות המין מכילים מספר רעלים. ככל הנראה הרעלים מופקים באופן  לכל

מהמזון בדרגת הזחל. בעת מגע מאיים מופרש כרפלקס  נוזל בעל טעם וריח דוחים דרך מפרקי 

הרגליים. הרעלים מסוכנים לציפורים צעירות ולטאות. לבני אדם אין סכנה מטעימת חיפושית אחת או 

 אפילו כמה עשרות, מלבד טעם דוחה בפה.

גידול מוארים: אזורים טבעיים, שטחים חקלאים, גינות נוי ולעתים -מושית השבע נפוצה במגוון בתי

מגיעה גם לעציצים ביתיים. זה אינו מין בררני במיוחד ככל שזה נוגע לבית הגידול, כל עוד יש בסביבה 

 חה.שפע כנימות עלים, שמש וטמפרטורת סביבה נו

מדובר בחרק עונתי שעיקר פעילותו מתרחשת באביב, כי אז מצוי שפע מזון לזחלים ולבוגרים. בראשית 

האביב )מרץ( מופיעים בשטח בוגרים ראשונים המטילים ביצים בקרבת מושבות של כנימות עלה 

ירים )כנימות הן מהחרקים הראשונים המופיעים במספרים גדולים בסוף החורף(. הביצים מוטלות כצב

( מתחת לעלים, במחסות מוצלים או על פונדקאי הכנימות עצמם. נקבה אחת עשויה להטיל 10-30)

ביצים ויותר. תופעה מעניינת המצויה במין זה )ובמיני חרקים נוספים( היא  500-שבועות כ 6-8לאורך 

הנמנעת הפרשת פרומון אתראה ע"י הזחלים במטרה למנוע מנקבות אחרות להטיל באתר פעיל. נקבה 

מהטלה באתר בו פעילים זחלים מקטינה את ההסתברות לתחרות חזקה על מזון וסיכוי לקניבליזם של 

 הצאצאים שלה.

פרטים השורדים את הקיץ מטילים באוקטובר. מחזור הגלגול של דור הסתיו הוא כארבע שבועות. דור 

להתעוררות גם הוא  זרזזה אינו מתרבה בחורף ורובו חורף במחסות שונים סמוך לקרקע. נמצא שה

 מעלות מהווים סף התעוררות. 16קשור לטמפרטורה, כאשר 

מעלות הפעילות  32מעלות, כאשר מעל  20-28לפעילות הוא מיטבי שטווח הטמפרטורה ה מתברר

היא פוסקת. זחלים בכלל והצעירים שבהם בפרט רגישים מאוד לטמפרטורות גבוהות,  38פוחתת ומעל 

שרידות(. בוגרים  30%ינות את האביב באזורנו מחסלות אחוז גבוה מהם )ורוחות החמסין המאפי

שרידות(. אם כן נראה  10%המגיחים בחורף או בראשית האביב רגישים מאוד לקור ורובם לא שורדים )

 ה כולה.יתיכוני מציב אתגרים לא פשוטים לאוכלוסי-שחיי מושית אינם פשוטים והאקלים הים

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך חיפושית פרת משה רבנו קיבלה את שמה? 

 כזו קטנה, וכול כך הרבה שמות לה

ַבע, או "פרת משה רבנו" כמו שרובנו מכירים  ית ַהשֶּׁ מֹושִׁ

אותה, היא חיפושית ממשפחת המושיתיים. המושית טובה 

לאדם ומועילה לנו, כהדברה טבעית של כנימות וטפילי 

צמחים. מושית השבע קיבלה את שמה המדעי ממה שנראה 

 2נקודות, מהן  8נקודות על גבה )למעשה יש שם  7-כ

ברות לאחת(. שתי הכנפיים החזקות והיפות שנראות מחו

 שלה מגנות על כנפי התעופה העדינות שלה.

מושית השבע היא מין המושית הנפוץ ביותר באירופה ומן 

החיפושיות המוכרות ביותר בעולם. אם חשבתם שאת הכינוי 

המוזר ביותר היא קיבלה בעברית, הרי שבשפות שונות 

ת האלוהים הקטנה". מכנים אותה בשם הציורי והקדוש "פר

שפות אחרות קראו לה בשמות של קדושים נוצריים או בשם 

 "חיפושית מרים". -אימו של המשיח הנוצרי 

בעברית כינו אותה "פרת משה רבנו" כנראה בהתייחסות 

ל"פרה אדומה", שטיהרה את בני ישראל בסיפור מזמנו של 

האדומה משה רבנו. המושית אדומה גם היא וכמו הפרה 

 מזמן משה רבנו, גם היא מטהרת את שדותינו ואת מזוננו.

 ראו סרטון

 

 למה דווקא בפסח?

 לא בגלל הייחוס למשה רבנו, שנובע מתוך הליכה בעקבות הכבוד שבטאו

 השמות השונים שהוענקו  לחיפושית זו בשפות רבות. 

 -אבל יש סיבה! בפסח קל למצוא את החיפושית החביבה, בכול שלבי חייה

מתרבות, ובעקבותיהן היצע  האביב הוא עונה אידיאלית לחרקים, הכנימות 

 המזון למושית מדרבן אותה להתרבות.

ניתן לראות חיפושיות, זחלי חיפושית וגלמים, ולעיתים אפילו את החיפושית  

הבוגרת בוקעת מקליפת הגולם, כולה טרייה וחדשה! פסח בהחלט עונה 

 מתאימה לצפות במושית ובגלגול חייה! 

 הצבעי הזהר -צבעיה הבולטים של החיפושית 

:הרחק apoצבעי אזהרה או צבעים אפוסמטיים )משמעות 

sematic לסמן/כוונה( הם צבע גוף בולט של בעל חיים שנועד להרחיק בעלי:

חיים אחרים. בעלי חיים מסוימים משתמשים בצבעי אזהרה, המעידים לעתים  

כלל מדובר -קרובות על ארסיות, במטרה להרחיק טורפים פוטנציאלים. בדרך

-ים כמו כתום ואדום בוהקים על רקע שחור, שמבליטים את בעלבצבעים בולט

החיים הארסי ומפרסמים את רעילותו, ובכך מונעים הן את תקיפתו על ידי  

 טורפים 

ומזהירים בעלי חיים   -צבעיה הבולטים של מושית השבע מעידים על טעם מריר

אם המושית מותקפת היא תיפול ארצה,   אחרים שלא כדאי לטרוף אותה.

 נוזל צהוב דוחה בריחו.  זה למתה, ותפרישתתח

 

                              הדברה ביולוגית 

טורפות, בעיקר  החיפושית  רוב סוגי 

מינים שונים של כנימות עלה וגם לא  

יבחלו בביצי פרפראים ופרוקי רגליים  

מזון   במצבי מצוקת זעירים אחרים. 

מתאים, בוגרים וזחלים עשויים  

להסתפק באבקה, צוף פרחים ונבגי  

.                                  פטריות 

מושית השבע נמשכת גם לפרומון  

של אחדים ממיני    β-Farneseneאזעקה 

הכנימות וכך היא מאתרת ריכוזי מזון  

 איכותיים.  

ההשפעה על אוכלוסיית הכנימות אינה  

  2קריטית. בישראל המושית מעמידה 

מחזורים עיקריים בשנה ואילו כנימות  

רבות מעמידות פי כמה מחזורים )עשר  

ויותר(. מכך שיעילות המושית בהדברה  

 מוגבלת למדי.  

שית השבע עשויה  למרות המגבלות מו

לשמש בתזמון הנכון בהדברה ביולוגית  

מבוקרת וממוקדת כל ידי פיזור כמות  

גדולה של בוגרים שגודלו בשבי בשטחי  

חקלאות. הבנת יכולת זו הביאה,  

במקומות שונים בעולם הפחות מפותח,  

ליזמות איסוף מסחרי של בוגרים  

באתרי תרדמת הקיץ ומכירתם  

הדברה  לחקלאים מקומיים לשימוש ב 

 ביולוגית. 

https://www.youtube.com/watch?v=ObXHaYvWqJo


 חלק ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרת משה רבנו

 מילים: אפרים סידון 

 

 פרת משה רבנו

 בקול התאוננה,

 שיש לה שם מאוד ארוך

 והיא הרי קטנה.

 לכן היא מבקשת,

 אם זה לא קשה,

 פשוט מאוד לקרוא לה

 מרת פרת משה.

 

 פרת משה רבנו

 הצטערה נורא,

 ים,השם נראה לא מתא

 חושבים שהיא פרה.

 לכן היא מבקשת,

 אם זה לא קשה,

 פשוט מאוד לקרוא לה

 החברה משה.

 

 פרת משה רבנו

 חשבה שזה טיפשי,

 משה זה שם של בחורים,

 ולא של חיפושית.

 לכן היא מבקשת,

 עכשיו מכל אחד,

 פשוט לקרוא לה: "בואי",

 והיא תבוא מיד.

 פרת משה רבנו

 מילים: חיה שנהב

 מה זה כל כךל
 כל כך נחמד

 כשפרת משה רבנו

 ?על כף היד

 

 אולי מפני שהיא

 ?כל כך עדינה

 אולי מפני שהיא

 ?קטנהכל כך 

 

 אני מביט 
 איך היא זזה

 ,לאט, לאט

 ,אצלי

 .על כף היד

 

 אולי מפני שהיא

 ?כל כך חמודה

 אולי מפני שיש עליה

 ,נקודה

 ,ועוד נקודה

 ,ועוד נקודה

 ועוד ועוד ועוד

 ?ועוד נקודה

 

 ...אולי מפני ש

 .אני לא יודע מה

 פתאום היא עפה

 .ונעלמה

https://www.youtube.com/watch?v=3ykaolGgsDo
https://www.youtube.com/watch?v=2Opz5GMnIEA


 מושית השבע – פרת משה רבנו 

          משימות 

 חלק א

 ושלחו את תשובותיכם אלי למייל. wordבדף השאלות הבאות כל ענו על 

 מהם סימני ההיכר של החיפושית? .1

 מהי התזונה העיקרית שלה? .2

 מתי עיקר פעילותה של החיפושית ומדוע?                                .3

 איזה הורמון מפרישים זחלי החיפושית ומדוע? .4

  )כתבו שלושה(  מהם אמצעי ההגנה של פרת משה רבנו? .5

-שחיי מושית אינם פשוטים והאקלים הים הסבירו למה הכוונה במשפט: " .6

   "לאוכלוסייה כולה.תיכוני מציב אתגרים לא פשוטים 

 מהי תרומתה של החיפושית לחקלאים? .7

 מה למדתם חדש בנושא זה? .8

חפשו במרשתת ותנו שתי דוגמאות לדרכים בהם בע"ח משתמשים  .9

 באסטרטגיות אזהרה.

 

 

 חלק ב

 קראו את שני השירים

 איזה שיר אהבתם יותר? הסבירו מדוע .א

 חברו שיר קצר על בע"ח הקשור בשמו. .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פותח ע"י מירי נאור מורת מורים ומורת מחוננים בבי"ס אופירה נבון 


