
הגנטיקה של הגחלילית

כיצד הבנת המנגנון המופלא שמאפשר
תאורה טבעית בטבע יכול לסייע לרפואה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

למה הם זוהרים?

מדוע טורחים האלמוגים לייצר חלבונים
שגורמים להם לזהור באור פלואורסנטי?

לכתבה

רואים את האור

ה21 לדצמבר היה היום הקצר ביותר בשנה,
והלילה הארוך ביותר בשנה. 

אבל בעולם המודרני, הלילה הוא כבר מזמן
לא חשוך  האם זה טוב לסביבה?

כולל מערך שיעור

לכתבה

חג מולד מתחת למים

בשביל אווירת כריסמס קסומה לא צריך
להרחיק עד לאירופה. 

קפיצה לצלילה במפרץ אילת מגלה כי גם
הטבע התתימי מקושט בהתאם לרוח החג.

לכתבה

להוציא את הסוכר מהסכרת

מערך שיעור שייאפשר לתלמידים שלך לחוש
כמו רופאים, תוך כדי שהם חוזרים על נושא

תזונה נכונה ופחמימות

כולל מערך שיעור 

לכתבה

סולמות וצפרדעים

משחק סולמות וצפרדעים מבוסס על כתבה
העוסקת במבצע לשימור הדוחיים בבריטניה

לצד פירוט הסיבות להיעלמותם

כולל מערך שיעור 

לכתבה
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שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

 ועל התאמה של בדיוק לפני שנה התחלנו לעבוד על הקמת האתר של זווית בחינוך
התכנים המרתקים של זווית, שמורים ומורות רבים כבר עשו בהם שימוש עוד קודם לכן,

לתוכנית הלימודים.
מאז שהאתר עלה לאוויר הועלו אליו למעלה מ50 מערכי שיעור ונרשמו אליו מעל ל600
מורות ומורים...  אנחנו עובדות על תכנים חדשים כל הזמן, ככה שגם בשנת 2019 נוכל
להציע לך מערכים עדכניים שמנגישים את המחקרים האחרונים בנושאי סביבה ואקולוגיה

לכיתה.

זה נראה מזמן, אבל החודש חגגנו את חג האורים, לכן החלטנו להקדיש את הניוזלטר
הזה לאור בטבע: החל מבעלי חיים שמפיקים בגופם אור, וכלה בהשפעה ההרסנית שיש

לאדם על הסביבה כאשר הוא יוצר זיהום אור.
 בברכת שנה אזרחית מוארת וירוקה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

שינוי האקלים מגיע לבית המשפט

בבתי ספר רבים הוקדש החודש לעיסוק בנושא זכויות האדם.
ב2016 הוועד לזכויות אדם בפיליפינים ביקש לקבוע בבית המשפט ש47 חברות אשמות בהפרת

זכויות אדם יסודיות בגלל אחריותן לשינוי האקלים.
הציגו את הדילמה בפני התלמידים, ועירכו עמם "משפט פומבי" בכיתה.

לכתבה

מערכים חדשים באתר

לחשוב כמו מדענית

פרופ' נגה קרונפלד שור   חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית
ראשת בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב

מה עושה חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית? חוקרי פיזיולוגיה אקולוגית מתמקדים בתפקוד בעלי חיים
בתנאי סביבה (ביוטית ואביוטית) שונים ומשתנים  איך בעלי חיים מותאמים לסביבה שלהם? אלו
שינויים התנהגותיים ופיזיולוגיים מאפשרים לבעלי החיים לשרוד ולהתרבות בסביבה המשתנה באופן

מתמיד? השאלות האלו ואחרות נחקרות מהרמה המיידית ועד לרמה האבולוציונית. 

מהם תחומי המחקר שלך? אני חוקרת בעיקר את המשמעות האקולוגית והאבולוציונית של השעון
הביולוגי בבעלי חיים, מהרמה המולקולרית דרך הרמה הפיזיולוגית וההתנהגותית ועד למחקרי שדה
ברמה האקולוגית. החוקרים בקבוצה שלי מתעניינים בריתמוסים יומיים, חודשיים ושנתיים, וחוקרים
בעיקר מכרסמים (קוצנים ופסמונים), אבל גם עטלפים, דו חיים ולאחרונה גם לטאות. אנחנו מתמקדים
בארבע שאלות עיקריות: דגמי פעילות שונים בבעלי חיים בסקאלה היומית והשנתית, השלכות המעבר
לפעילות יומית ביונקים על תיפקוד השעון הביולוגי, אקולוגיה ופיזיולוגיה של שימוש בטורפור והיברנציה*,

וההשלכות של זיהום אור.

* טורפור והיברנציה הם מצב בו בעל החיים מוריד את תצרוכת האנרגיה ואת טמפרטורת גופו בצורה מבוקרת מתחת לנורמאלי.
במצבים אלו, טמפרטורת הגוף יכולה לרדת אפילו מתחת לאפס מעלות צלסיוס במקרים קיצוניים. טורפור נמשך עד 24 שעות,

והיברנציה יכולה להימשך חודשים רבים.

מדי עבודה: אין לי מדי עבודה, אבל כשיוצאים לעבודת שדה צריך כמובן להתלבש בהתאם.

איך הגעת לתחום? מאז שאני זוכרת התעניינתי במדע, ובבעלי חיים. נחשפתי לתחום בקורס בתואר
ראשון שניתן על ידי פרופסור עמירם שקולניק זיכרונו לברכה. מרגע שהתחיל הקורס ידעתי שזה

התחום בו אני רוצה לעסוק.   

בונוסים בעבודה:  שני דברים נהדרים בלהיות מדען: האחד שאני יכולה לחקור מה שמעניין אותי
ולהתפתח בכל פעם בכוון אחר.  השני היא חדוות הגילוי. זה קורה מעט, אבל כשמבינים או מגלים

משהו חדש זה אושר שלא ניתן לתיאור במילים.
כזואולוגית, בונוס נוסף הוא האפשרות לצאת לעבוד בטבע. זה תמיד משמח אותי, גם כשהעבודה

פיזית וקשה. לצערי, לאחרונה זה קורה פחות ופחות.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: אחרי שנים בהם התחום התפתח "פנימה" והפך יותר
ויותר מולקולרי, מתרחש שינוי כוון ותשומת לב רבה מופנית למשמעות האקולוגית והאבולוציונית של
המנגנונים שנחקרים במעבדה. לחקר השעון הביולוגי יש תפקיד חשוב בהבנת התגובה של בעלי חיים

לשינויים בסביבה, כמו שינוי האקלים והשימוש הגובר בתאורה מלאכותית (זיהום אור).  

עובדה מפתיעה על... המעבר בין שעון קיץ לשעון חורף, ולהפך, גורם לנו לתופעות הדומות לג'ט לג
(יעפת). הסביבה נשארת אותה סביבה, אבל השעה משתנה באופן מלאכותי. לשעון הביולוגי קשה

להסתגל לשינוי ולוקח לו כמה ימים להסתנכרן לשעה החדשה. 

nogaks@tauex.tau.ac.il תשמרו על קשר עם נגה:

http://nogaks.wixsite.com/kronfeldschorlab למידע נוסף:

עמ"ר ברשת

לפני 50 שנה, בערב חג המולד, צולמה אחת התמונה המפורסמות ביותר בהיסטוריה של המדע
 "זריחת הארץ", שבה נראה כדור הארץ מנקודת הראות של הירח. תמונה זו העלתה את

המודעות הסביבתית לשמירה על כדור הארץ, הבית היחיד שיש לנו.

לרגל ציון מאורע חשוב זה, אנו רוצים להכיר לך את אתר Earth Observatory, שבו ניתן למצוא
מגוון עצום של מפות ותמונות של כדור הארץ שמקורן במחקרים של נאס"א.

המפות מציגות היבטים נושאיים שונים, כמו אקלים, אסונות טבע, פעילות האדם, וכו' ויכולות לסייע
בהמחשת הוראת האקולוגיה והסביבה בכיתה.

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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הגנטיקה של הגחלילית

כיצד הבנת המנגנון המופלא שמאפשר
תאורה טבעית בטבע יכול לסייע לרפואה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

למה הם זוהרים?

מדוע טורחים האלמוגים לייצר חלבונים
שגורמים להם לזהור באור פלואורסנטי?

לכתבה

רואים את האור

ה21 לדצמבר היה היום הקצר ביותר בשנה,
והלילה הארוך ביותר בשנה. 

אבל בעולם המודרני, הלילה הוא כבר מזמן
לא חשוך  האם זה טוב לסביבה?

כולל מערך שיעור

לכתבה

חג מולד מתחת למים

בשביל אווירת כריסמס קסומה לא צריך
להרחיק עד לאירופה. 

קפיצה לצלילה במפרץ אילת מגלה כי גם
הטבע התתימי מקושט בהתאם לרוח החג.

לכתבה

להוציא את הסוכר מהסכרת

מערך שיעור שייאפשר לתלמידים שלך לחוש
כמו רופאים, תוך כדי שהם חוזרים על נושא

תזונה נכונה ופחמימות

כולל מערך שיעור 

לכתבה

סולמות וצפרדעים

משחק סולמות וצפרדעים מבוסס על כתבה
העוסקת במבצע לשימור הדוחיים בבריטניה

לצד פירוט הסיבות להיעלמותם

כולל מערך שיעור 

לכתבה
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הסר | דווח כספאם

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

 ועל התאמה של בדיוק לפני שנה התחלנו לעבוד על הקמת האתר של זווית בחינוך
התכנים המרתקים של זווית, שמורים ומורות רבים כבר עשו בהם שימוש עוד קודם לכן,

לתוכנית הלימודים.
מאז שהאתר עלה לאוויר הועלו אליו למעלה מ50 מערכי שיעור ונרשמו אליו מעל ל600
מורות ומורים...  אנחנו עובדות על תכנים חדשים כל הזמן, ככה שגם בשנת 2019 נוכל
להציע לך מערכים עדכניים שמנגישים את המחקרים האחרונים בנושאי סביבה ואקולוגיה

לכיתה.

זה נראה מזמן, אבל החודש חגגנו את חג האורים, לכן החלטנו להקדיש את הניוזלטר
הזה לאור בטבע: החל מבעלי חיים שמפיקים בגופם אור, וכלה בהשפעה ההרסנית שיש

לאדם על הסביבה כאשר הוא יוצר זיהום אור.
 בברכת שנה אזרחית מוארת וירוקה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

שינוי האקלים מגיע לבית המשפט

בבתי ספר רבים הוקדש החודש לעיסוק בנושא זכויות האדם.
ב2016 הוועד לזכויות אדם בפיליפינים ביקש לקבוע בבית המשפט ש47 חברות אשמות בהפרת

זכויות אדם יסודיות בגלל אחריותן לשינוי האקלים.
הציגו את הדילמה בפני התלמידים, ועירכו עמם "משפט פומבי" בכיתה.

לכתבה

מערכים חדשים באתר

לחשוב כמו מדענית

פרופ' נגה קרונפלד שור   חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית
ראשת בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב

מה עושה חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית? חוקרי פיזיולוגיה אקולוגית מתמקדים בתפקוד בעלי חיים
בתנאי סביבה (ביוטית ואביוטית) שונים ומשתנים  איך בעלי חיים מותאמים לסביבה שלהם? אלו
שינויים התנהגותיים ופיזיולוגיים מאפשרים לבעלי החיים לשרוד ולהתרבות בסביבה המשתנה באופן

מתמיד? השאלות האלו ואחרות נחקרות מהרמה המיידית ועד לרמה האבולוציונית. 

מהם תחומי המחקר שלך? אני חוקרת בעיקר את המשמעות האקולוגית והאבולוציונית של השעון
הביולוגי בבעלי חיים, מהרמה המולקולרית דרך הרמה הפיזיולוגית וההתנהגותית ועד למחקרי שדה
ברמה האקולוגית. החוקרים בקבוצה שלי מתעניינים בריתמוסים יומיים, חודשיים ושנתיים, וחוקרים
בעיקר מכרסמים (קוצנים ופסמונים), אבל גם עטלפים, דו חיים ולאחרונה גם לטאות. אנחנו מתמקדים
בארבע שאלות עיקריות: דגמי פעילות שונים בבעלי חיים בסקאלה היומית והשנתית, השלכות המעבר
לפעילות יומית ביונקים על תיפקוד השעון הביולוגי, אקולוגיה ופיזיולוגיה של שימוש בטורפור והיברנציה*,

וההשלכות של זיהום אור.

* טורפור והיברנציה הם מצב בו בעל החיים מוריד את תצרוכת האנרגיה ואת טמפרטורת גופו בצורה מבוקרת מתחת לנורמאלי.
במצבים אלו, טמפרטורת הגוף יכולה לרדת אפילו מתחת לאפס מעלות צלסיוס במקרים קיצוניים. טורפור נמשך עד 24 שעות,

והיברנציה יכולה להימשך חודשים רבים.

מדי עבודה: אין לי מדי עבודה, אבל כשיוצאים לעבודת שדה צריך כמובן להתלבש בהתאם.

איך הגעת לתחום? מאז שאני זוכרת התעניינתי במדע, ובבעלי חיים. נחשפתי לתחום בקורס בתואר
ראשון שניתן על ידי פרופסור עמירם שקולניק זיכרונו לברכה. מרגע שהתחיל הקורס ידעתי שזה

התחום בו אני רוצה לעסוק.   

בונוסים בעבודה:  שני דברים נהדרים בלהיות מדען: האחד שאני יכולה לחקור מה שמעניין אותי
ולהתפתח בכל פעם בכוון אחר.  השני היא חדוות הגילוי. זה קורה מעט, אבל כשמבינים או מגלים

משהו חדש זה אושר שלא ניתן לתיאור במילים.
כזואולוגית, בונוס נוסף הוא האפשרות לצאת לעבוד בטבע. זה תמיד משמח אותי, גם כשהעבודה

פיזית וקשה. לצערי, לאחרונה זה קורה פחות ופחות.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: אחרי שנים בהם התחום התפתח "פנימה" והפך יותר
ויותר מולקולרי, מתרחש שינוי כוון ותשומת לב רבה מופנית למשמעות האקולוגית והאבולוציונית של
המנגנונים שנחקרים במעבדה. לחקר השעון הביולוגי יש תפקיד חשוב בהבנת התגובה של בעלי חיים

לשינויים בסביבה, כמו שינוי האקלים והשימוש הגובר בתאורה מלאכותית (זיהום אור).  

עובדה מפתיעה על... המעבר בין שעון קיץ לשעון חורף, ולהפך, גורם לנו לתופעות הדומות לג'ט לג
(יעפת). הסביבה נשארת אותה סביבה, אבל השעה משתנה באופן מלאכותי. לשעון הביולוגי קשה

להסתגל לשינוי ולוקח לו כמה ימים להסתנכרן לשעה החדשה. 

nogaks@tauex.tau.ac.il תשמרו על קשר עם נגה:

http://nogaks.wixsite.com/kronfeldschorlab למידע נוסף:

עמ"ר ברשת

לפני 50 שנה, בערב חג המולד, צולמה אחת התמונה המפורסמות ביותר בהיסטוריה של המדע
 "זריחת הארץ", שבה נראה כדור הארץ מנקודת הראות של הירח. תמונה זו העלתה את

המודעות הסביבתית לשמירה על כדור הארץ, הבית היחיד שיש לנו.

לרגל ציון מאורע חשוב זה, אנו רוצים להכיר לך את אתר Earth Observatory, שבו ניתן למצוא
מגוון עצום של מפות ותמונות של כדור הארץ שמקורן במחקרים של נאס"א.

המפות מציגות היבטים נושאיים שונים, כמו אקלים, אסונות טבע, פעילות האדם, וכו' ויכולות לסייע
בהמחשת הוראת האקולוגיה והסביבה בכיתה.

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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הגנטיקה של הגחלילית

כיצד הבנת המנגנון המופלא שמאפשר
תאורה טבעית בטבע יכול לסייע לרפואה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

למה הם זוהרים?

מדוע טורחים האלמוגים לייצר חלבונים
שגורמים להם לזהור באור פלואורסנטי?

לכתבה

רואים את האור

ה21 לדצמבר היה היום הקצר ביותר בשנה,
והלילה הארוך ביותר בשנה. 

אבל בעולם המודרני, הלילה הוא כבר מזמן
לא חשוך  האם זה טוב לסביבה?

כולל מערך שיעור

לכתבה

חג מולד מתחת למים

בשביל אווירת כריסמס קסומה לא צריך
להרחיק עד לאירופה. 

קפיצה לצלילה במפרץ אילת מגלה כי גם
הטבע התתימי מקושט בהתאם לרוח החג.

לכתבה

להוציא את הסוכר מהסכרת

מערך שיעור שייאפשר לתלמידים שלך לחוש
כמו רופאים, תוך כדי שהם חוזרים על נושא

תזונה נכונה ופחמימות

כולל מערך שיעור 

לכתבה

סולמות וצפרדעים

משחק סולמות וצפרדעים מבוסס על כתבה
העוסקת במבצע לשימור הדוחיים בבריטניה

לצד פירוט הסיבות להיעלמותם

כולל מערך שיעור 

לכתבה
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הסר | דווח כספאם

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

 ועל התאמה של בדיוק לפני שנה התחלנו לעבוד על הקמת האתר של זווית בחינוך
התכנים המרתקים של זווית, שמורים ומורות רבים כבר עשו בהם שימוש עוד קודם לכן,

לתוכנית הלימודים.
מאז שהאתר עלה לאוויר הועלו אליו למעלה מ50 מערכי שיעור ונרשמו אליו מעל ל600
מורות ומורים...  אנחנו עובדות על תכנים חדשים כל הזמן, ככה שגם בשנת 2019 נוכל
להציע לך מערכים עדכניים שמנגישים את המחקרים האחרונים בנושאי סביבה ואקולוגיה

לכיתה.

זה נראה מזמן, אבל החודש חגגנו את חג האורים, לכן החלטנו להקדיש את הניוזלטר
הזה לאור בטבע: החל מבעלי חיים שמפיקים בגופם אור, וכלה בהשפעה ההרסנית שיש

לאדם על הסביבה כאשר הוא יוצר זיהום אור.
 בברכת שנה אזרחית מוארת וירוקה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

שינוי האקלים מגיע לבית המשפט

בבתי ספר רבים הוקדש החודש לעיסוק בנושא זכויות האדם.
ב2016 הוועד לזכויות אדם בפיליפינים ביקש לקבוע בבית המשפט ש47 חברות אשמות בהפרת

זכויות אדם יסודיות בגלל אחריותן לשינוי האקלים.
הציגו את הדילמה בפני התלמידים, ועירכו עמם "משפט פומבי" בכיתה.

לכתבה

מערכים חדשים באתר

לחשוב כמו מדענית

פרופ' נגה קרונפלד שור   חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית
ראשת בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב

מה עושה חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית? חוקרי פיזיולוגיה אקולוגית מתמקדים בתפקוד בעלי חיים
בתנאי סביבה (ביוטית ואביוטית) שונים ומשתנים  איך בעלי חיים מותאמים לסביבה שלהם? אלו
שינויים התנהגותיים ופיזיולוגיים מאפשרים לבעלי החיים לשרוד ולהתרבות בסביבה המשתנה באופן

מתמיד? השאלות האלו ואחרות נחקרות מהרמה המיידית ועד לרמה האבולוציונית. 

מהם תחומי המחקר שלך? אני חוקרת בעיקר את המשמעות האקולוגית והאבולוציונית של השעון
הביולוגי בבעלי חיים, מהרמה המולקולרית דרך הרמה הפיזיולוגית וההתנהגותית ועד למחקרי שדה
ברמה האקולוגית. החוקרים בקבוצה שלי מתעניינים בריתמוסים יומיים, חודשיים ושנתיים, וחוקרים
בעיקר מכרסמים (קוצנים ופסמונים), אבל גם עטלפים, דו חיים ולאחרונה גם לטאות. אנחנו מתמקדים
בארבע שאלות עיקריות: דגמי פעילות שונים בבעלי חיים בסקאלה היומית והשנתית, השלכות המעבר
לפעילות יומית ביונקים על תיפקוד השעון הביולוגי, אקולוגיה ופיזיולוגיה של שימוש בטורפור והיברנציה*,

וההשלכות של זיהום אור.

* טורפור והיברנציה הם מצב בו בעל החיים מוריד את תצרוכת האנרגיה ואת טמפרטורת גופו בצורה מבוקרת מתחת לנורמאלי.
במצבים אלו, טמפרטורת הגוף יכולה לרדת אפילו מתחת לאפס מעלות צלסיוס במקרים קיצוניים. טורפור נמשך עד 24 שעות,

והיברנציה יכולה להימשך חודשים רבים.

מדי עבודה: אין לי מדי עבודה, אבל כשיוצאים לעבודת שדה צריך כמובן להתלבש בהתאם.

איך הגעת לתחום? מאז שאני זוכרת התעניינתי במדע, ובבעלי חיים. נחשפתי לתחום בקורס בתואר
ראשון שניתן על ידי פרופסור עמירם שקולניק זיכרונו לברכה. מרגע שהתחיל הקורס ידעתי שזה

התחום בו אני רוצה לעסוק.   

בונוסים בעבודה:  שני דברים נהדרים בלהיות מדען: האחד שאני יכולה לחקור מה שמעניין אותי
ולהתפתח בכל פעם בכוון אחר.  השני היא חדוות הגילוי. זה קורה מעט, אבל כשמבינים או מגלים

משהו חדש זה אושר שלא ניתן לתיאור במילים.
כזואולוגית, בונוס נוסף הוא האפשרות לצאת לעבוד בטבע. זה תמיד משמח אותי, גם כשהעבודה

פיזית וקשה. לצערי, לאחרונה זה קורה פחות ופחות.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: אחרי שנים בהם התחום התפתח "פנימה" והפך יותר
ויותר מולקולרי, מתרחש שינוי כוון ותשומת לב רבה מופנית למשמעות האקולוגית והאבולוציונית של
המנגנונים שנחקרים במעבדה. לחקר השעון הביולוגי יש תפקיד חשוב בהבנת התגובה של בעלי חיים

לשינויים בסביבה, כמו שינוי האקלים והשימוש הגובר בתאורה מלאכותית (זיהום אור).  

עובדה מפתיעה על... המעבר בין שעון קיץ לשעון חורף, ולהפך, גורם לנו לתופעות הדומות לג'ט לג
(יעפת). הסביבה נשארת אותה סביבה, אבל השעה משתנה באופן מלאכותי. לשעון הביולוגי קשה

להסתגל לשינוי ולוקח לו כמה ימים להסתנכרן לשעה החדשה. 

nogaks@tauex.tau.ac.il תשמרו על קשר עם נגה:

http://nogaks.wixsite.com/kronfeldschorlab למידע נוסף:

עמ"ר ברשת

לפני 50 שנה, בערב חג המולד, צולמה אחת התמונה המפורסמות ביותר בהיסטוריה של המדע
 "זריחת הארץ", שבה נראה כדור הארץ מנקודת הראות של הירח. תמונה זו העלתה את

המודעות הסביבתית לשמירה על כדור הארץ, הבית היחיד שיש לנו.

לרגל ציון מאורע חשוב זה, אנו רוצים להכיר לך את אתר Earth Observatory, שבו ניתן למצוא
מגוון עצום של מפות ותמונות של כדור הארץ שמקורן במחקרים של נאס"א.

המפות מציגות היבטים נושאיים שונים, כמו אקלים, אסונות טבע, פעילות האדם, וכו' ויכולות לסייע
בהמחשת הוראת האקולוגיה והסביבה בכיתה.

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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כיצד הבנת המנגנון המופלא שמאפשר
תאורה טבעית בטבע יכול לסייע לרפואה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

למה הם זוהרים?

מדוע טורחים האלמוגים לייצר חלבונים
שגורמים להם לזהור באור פלואורסנטי?

לכתבה

רואים את האור

ה21 לדצמבר היה היום הקצר ביותר בשנה,
והלילה הארוך ביותר בשנה. 

אבל בעולם המודרני, הלילה הוא כבר מזמן
לא חשוך  האם זה טוב לסביבה?

כולל מערך שיעור

לכתבה

חג מולד מתחת למים

בשביל אווירת כריסמס קסומה לא צריך
להרחיק עד לאירופה. 

קפיצה לצלילה במפרץ אילת מגלה כי גם
הטבע התתימי מקושט בהתאם לרוח החג.

לכתבה

להוציא את הסוכר מהסכרת

מערך שיעור שייאפשר לתלמידים שלך לחוש
כמו רופאים, תוך כדי שהם חוזרים על נושא

תזונה נכונה ופחמימות

כולל מערך שיעור 

לכתבה

סולמות וצפרדעים

משחק סולמות וצפרדעים מבוסס על כתבה
העוסקת במבצע לשימור הדוחיים בבריטניה

לצד פירוט הסיבות להיעלמותם

כולל מערך שיעור 

לכתבה
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שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

 ועל התאמה של בדיוק לפני שנה התחלנו לעבוד על הקמת האתר של זווית בחינוך
התכנים המרתקים של זווית, שמורים ומורות רבים כבר עשו בהם שימוש עוד קודם לכן,

לתוכנית הלימודים.
מאז שהאתר עלה לאוויר הועלו אליו למעלה מ50 מערכי שיעור ונרשמו אליו מעל ל600
מורות ומורים...  אנחנו עובדות על תכנים חדשים כל הזמן, ככה שגם בשנת 2019 נוכל
להציע לך מערכים עדכניים שמנגישים את המחקרים האחרונים בנושאי סביבה ואקולוגיה

לכיתה.

זה נראה מזמן, אבל החודש חגגנו את חג האורים, לכן החלטנו להקדיש את הניוזלטר
הזה לאור בטבע: החל מבעלי חיים שמפיקים בגופם אור, וכלה בהשפעה ההרסנית שיש

לאדם על הסביבה כאשר הוא יוצר זיהום אור.
 בברכת שנה אזרחית מוארת וירוקה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

שינוי האקלים מגיע לבית המשפט

בבתי ספר רבים הוקדש החודש לעיסוק בנושא זכויות האדם.
ב2016 הוועד לזכויות אדם בפיליפינים ביקש לקבוע בבית המשפט ש47 חברות אשמות בהפרת

זכויות אדם יסודיות בגלל אחריותן לשינוי האקלים.
הציגו את הדילמה בפני התלמידים, ועירכו עמם "משפט פומבי" בכיתה.

לכתבה

מערכים חדשים באתר

לחשוב כמו מדענית

פרופ' נגה קרונפלד שור   חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית
ראשת בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב

מה עושה חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית? חוקרי פיזיולוגיה אקולוגית מתמקדים בתפקוד בעלי חיים
בתנאי סביבה (ביוטית ואביוטית) שונים ומשתנים  איך בעלי חיים מותאמים לסביבה שלהם? אלו
שינויים התנהגותיים ופיזיולוגיים מאפשרים לבעלי החיים לשרוד ולהתרבות בסביבה המשתנה באופן

מתמיד? השאלות האלו ואחרות נחקרות מהרמה המיידית ועד לרמה האבולוציונית. 

מהם תחומי המחקר שלך? אני חוקרת בעיקר את המשמעות האקולוגית והאבולוציונית של השעון
הביולוגי בבעלי חיים, מהרמה המולקולרית דרך הרמה הפיזיולוגית וההתנהגותית ועד למחקרי שדה
ברמה האקולוגית. החוקרים בקבוצה שלי מתעניינים בריתמוסים יומיים, חודשיים ושנתיים, וחוקרים
בעיקר מכרסמים (קוצנים ופסמונים), אבל גם עטלפים, דו חיים ולאחרונה גם לטאות. אנחנו מתמקדים
בארבע שאלות עיקריות: דגמי פעילות שונים בבעלי חיים בסקאלה היומית והשנתית, השלכות המעבר
לפעילות יומית ביונקים על תיפקוד השעון הביולוגי, אקולוגיה ופיזיולוגיה של שימוש בטורפור והיברנציה*,

וההשלכות של זיהום אור.

* טורפור והיברנציה הם מצב בו בעל החיים מוריד את תצרוכת האנרגיה ואת טמפרטורת גופו בצורה מבוקרת מתחת לנורמאלי.
במצבים אלו, טמפרטורת הגוף יכולה לרדת אפילו מתחת לאפס מעלות צלסיוס במקרים קיצוניים. טורפור נמשך עד 24 שעות,

והיברנציה יכולה להימשך חודשים רבים.

מדי עבודה: אין לי מדי עבודה, אבל כשיוצאים לעבודת שדה צריך כמובן להתלבש בהתאם.

איך הגעת לתחום? מאז שאני זוכרת התעניינתי במדע, ובבעלי חיים. נחשפתי לתחום בקורס בתואר
ראשון שניתן על ידי פרופסור עמירם שקולניק זיכרונו לברכה. מרגע שהתחיל הקורס ידעתי שזה

התחום בו אני רוצה לעסוק.   

בונוסים בעבודה:  שני דברים נהדרים בלהיות מדען: האחד שאני יכולה לחקור מה שמעניין אותי
ולהתפתח בכל פעם בכוון אחר.  השני היא חדוות הגילוי. זה קורה מעט, אבל כשמבינים או מגלים

משהו חדש זה אושר שלא ניתן לתיאור במילים.
כזואולוגית, בונוס נוסף הוא האפשרות לצאת לעבוד בטבע. זה תמיד משמח אותי, גם כשהעבודה

פיזית וקשה. לצערי, לאחרונה זה קורה פחות ופחות.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: אחרי שנים בהם התחום התפתח "פנימה" והפך יותר
ויותר מולקולרי, מתרחש שינוי כוון ותשומת לב רבה מופנית למשמעות האקולוגית והאבולוציונית של
המנגנונים שנחקרים במעבדה. לחקר השעון הביולוגי יש תפקיד חשוב בהבנת התגובה של בעלי חיים

לשינויים בסביבה, כמו שינוי האקלים והשימוש הגובר בתאורה מלאכותית (זיהום אור).  

עובדה מפתיעה על... המעבר בין שעון קיץ לשעון חורף, ולהפך, גורם לנו לתופעות הדומות לג'ט לג
(יעפת). הסביבה נשארת אותה סביבה, אבל השעה משתנה באופן מלאכותי. לשעון הביולוגי קשה

להסתגל לשינוי ולוקח לו כמה ימים להסתנכרן לשעה החדשה. 

nogaks@tauex.tau.ac.il תשמרו על קשר עם נגה:

http://nogaks.wixsite.com/kronfeldschorlab למידע נוסף:

עמ"ר ברשת

לפני 50 שנה, בערב חג המולד, צולמה אחת התמונה המפורסמות ביותר בהיסטוריה של המדע
 "זריחת הארץ", שבה נראה כדור הארץ מנקודת הראות של הירח. תמונה זו העלתה את

המודעות הסביבתית לשמירה על כדור הארץ, הבית היחיד שיש לנו.

לרגל ציון מאורע חשוב זה, אנו רוצים להכיר לך את אתר Earth Observatory, שבו ניתן למצוא
מגוון עצום של מפות ותמונות של כדור הארץ שמקורן במחקרים של נאס"א.

המפות מציגות היבטים נושאיים שונים, כמו אקלים, אסונות טבע, פעילות האדם, וכו' ויכולות לסייע
בהמחשת הוראת האקולוגיה והסביבה בכיתה.

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://www.hayadan.org.il/exploring-the-moon-discovering-earth-2107094/
https://www.youtube.com/watch?v=6N1lknjA7cg
https://earthobservatory.nasa.gov/
https://earthobservatory.nasa.gov/


הגנטיקה של הגחלילית

כיצד הבנת המנגנון המופלא שמאפשר
תאורה טבעית בטבע יכול לסייע לרפואה?

כולל מערך שיעור 

לכתבה

למה הם זוהרים?

מדוע טורחים האלמוגים לייצר חלבונים
שגורמים להם לזהור באור פלואורסנטי?

לכתבה

רואים את האור

ה21 לדצמבר היה היום הקצר ביותר בשנה,
והלילה הארוך ביותר בשנה. 

אבל בעולם המודרני, הלילה הוא כבר מזמן
לא חשוך  האם זה טוב לסביבה?

כולל מערך שיעור

לכתבה

חג מולד מתחת למים

בשביל אווירת כריסמס קסומה לא צריך
להרחיק עד לאירופה. 

קפיצה לצלילה במפרץ אילת מגלה כי גם
הטבע התתימי מקושט בהתאם לרוח החג.

לכתבה

להוציא את הסוכר מהסכרת

מערך שיעור שייאפשר לתלמידים שלך לחוש
כמו רופאים, תוך כדי שהם חוזרים על נושא

תזונה נכונה ופחמימות

כולל מערך שיעור 

לכתבה

סולמות וצפרדעים

משחק סולמות וצפרדעים מבוסס על כתבה
העוסקת במבצע לשימור הדוחיים בבריטניה

לצד פירוט הסיבות להיעלמותם

כולל מערך שיעור 

לכתבה
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הסר | דווח כספאם

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

 ועל התאמה של בדיוק לפני שנה התחלנו לעבוד על הקמת האתר של זווית בחינוך
התכנים המרתקים של זווית, שמורים ומורות רבים כבר עשו בהם שימוש עוד קודם לכן,

לתוכנית הלימודים.
מאז שהאתר עלה לאוויר הועלו אליו למעלה מ50 מערכי שיעור ונרשמו אליו מעל ל600
מורות ומורים...  אנחנו עובדות על תכנים חדשים כל הזמן, ככה שגם בשנת 2019 נוכל
להציע לך מערכים עדכניים שמנגישים את המחקרים האחרונים בנושאי סביבה ואקולוגיה

לכיתה.

זה נראה מזמן, אבל החודש חגגנו את חג האורים, לכן החלטנו להקדיש את הניוזלטר
הזה לאור בטבע: החל מבעלי חיים שמפיקים בגופם אור, וכלה בהשפעה ההרסנית שיש

לאדם על הסביבה כאשר הוא יוצר זיהום אור.
 בברכת שנה אזרחית מוארת וירוקה,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

חינוך סביבתי מזווית שונה

שינוי האקלים מגיע לבית המשפט

בבתי ספר רבים הוקדש החודש לעיסוק בנושא זכויות האדם.
ב2016 הוועד לזכויות אדם בפיליפינים ביקש לקבוע בבית המשפט ש47 חברות אשמות בהפרת

זכויות אדם יסודיות בגלל אחריותן לשינוי האקלים.
הציגו את הדילמה בפני התלמידים, ועירכו עמם "משפט פומבי" בכיתה.

לכתבה

מערכים חדשים באתר

לחשוב כמו מדענית

פרופ' נגה קרונפלד שור   חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית
ראשת בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב

מה עושה חוקרת פיזיולוגיה אקולוגית? חוקרי פיזיולוגיה אקולוגית מתמקדים בתפקוד בעלי חיים
בתנאי סביבה (ביוטית ואביוטית) שונים ומשתנים  איך בעלי חיים מותאמים לסביבה שלהם? אלו
שינויים התנהגותיים ופיזיולוגיים מאפשרים לבעלי החיים לשרוד ולהתרבות בסביבה המשתנה באופן

מתמיד? השאלות האלו ואחרות נחקרות מהרמה המיידית ועד לרמה האבולוציונית. 

מהם תחומי המחקר שלך? אני חוקרת בעיקר את המשמעות האקולוגית והאבולוציונית של השעון
הביולוגי בבעלי חיים, מהרמה המולקולרית דרך הרמה הפיזיולוגית וההתנהגותית ועד למחקרי שדה
ברמה האקולוגית. החוקרים בקבוצה שלי מתעניינים בריתמוסים יומיים, חודשיים ושנתיים, וחוקרים
בעיקר מכרסמים (קוצנים ופסמונים), אבל גם עטלפים, דו חיים ולאחרונה גם לטאות. אנחנו מתמקדים
בארבע שאלות עיקריות: דגמי פעילות שונים בבעלי חיים בסקאלה היומית והשנתית, השלכות המעבר
לפעילות יומית ביונקים על תיפקוד השעון הביולוגי, אקולוגיה ופיזיולוגיה של שימוש בטורפור והיברנציה*,

וההשלכות של זיהום אור.

* טורפור והיברנציה הם מצב בו בעל החיים מוריד את תצרוכת האנרגיה ואת טמפרטורת גופו בצורה מבוקרת מתחת לנורמאלי.
במצבים אלו, טמפרטורת הגוף יכולה לרדת אפילו מתחת לאפס מעלות צלסיוס במקרים קיצוניים. טורפור נמשך עד 24 שעות,

והיברנציה יכולה להימשך חודשים רבים.

מדי עבודה: אין לי מדי עבודה, אבל כשיוצאים לעבודת שדה צריך כמובן להתלבש בהתאם.

איך הגעת לתחום? מאז שאני זוכרת התעניינתי במדע, ובבעלי חיים. נחשפתי לתחום בקורס בתואר
ראשון שניתן על ידי פרופסור עמירם שקולניק זיכרונו לברכה. מרגע שהתחיל הקורס ידעתי שזה

התחום בו אני רוצה לעסוק.   

בונוסים בעבודה:  שני דברים נהדרים בלהיות מדען: האחד שאני יכולה לחקור מה שמעניין אותי
ולהתפתח בכל פעם בכוון אחר.  השני היא חדוות הגילוי. זה קורה מעט, אבל כשמבינים או מגלים

משהו חדש זה אושר שלא ניתן לתיאור במילים.
כזואולוגית, בונוס נוסף הוא האפשרות לצאת לעבוד בטבע. זה תמיד משמח אותי, גם כשהעבודה

פיזית וקשה. לצערי, לאחרונה זה קורה פחות ופחות.

טרנד עכשווי בניהול משאבי טבע וסביבה: אחרי שנים בהם התחום התפתח "פנימה" והפך יותר
ויותר מולקולרי, מתרחש שינוי כוון ותשומת לב רבה מופנית למשמעות האקולוגית והאבולוציונית של
המנגנונים שנחקרים במעבדה. לחקר השעון הביולוגי יש תפקיד חשוב בהבנת התגובה של בעלי חיים

לשינויים בסביבה, כמו שינוי האקלים והשימוש הגובר בתאורה מלאכותית (זיהום אור).  

עובדה מפתיעה על... המעבר בין שעון קיץ לשעון חורף, ולהפך, גורם לנו לתופעות הדומות לג'ט לג
(יעפת). הסביבה נשארת אותה סביבה, אבל השעה משתנה באופן מלאכותי. לשעון הביולוגי קשה

להסתגל לשינוי ולוקח לו כמה ימים להסתנכרן לשעה החדשה. 

nogaks@tauex.tau.ac.il תשמרו על קשר עם נגה:

http://nogaks.wixsite.com/kronfeldschorlab למידע נוסף:

עמ"ר ברשת

לפני 50 שנה, בערב חג המולד, צולמה אחת התמונה המפורסמות ביותר בהיסטוריה של המדע
 "זריחת הארץ", שבה נראה כדור הארץ מנקודת הראות של הירח. תמונה זו העלתה את

המודעות הסביבתית לשמירה על כדור הארץ, הבית היחיד שיש לנו.

לרגל ציון מאורע חשוב זה, אנו רוצים להכיר לך את אתר Earth Observatory, שבו ניתן למצוא
מגוון עצום של מפות ותמונות של כדור הארץ שמקורן במחקרים של נאס"א.

המפות מציגות היבטים נושאיים שונים, כמו אקלים, אסונות טבע, פעילות האדם, וכו' ויכולות לסייע
בהמחשת הוראת האקולוגיה והסביבה בכיתה.
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