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זווית חדשה להוראת מדע וסביבה בכיתה

החופש הגדול מתקרב לסיומו, ואנחנו מקווים שנחתם, התרעננתם, חידשתם מצברים
ואתם מוכנים להתחיל את השנה עם כוחות מחודשים.

בניוזלטר זה אתם תמצאו כמה דוגמאות לידיעות ופעילויות חמות בסימן קיץ 2018. בנוסף,
העלנו מגוון של כתבות העוסקות בדילמות סביבתיות שנוגעות לכל אזרח במדינת ישראל,
המתאימות לא רק לשיעורי המדעים אלא גם לשיעורי חינוך ואזרחות. לכן אנחנו מזמינים
אתכם לשלוח את הפעילויות גם למחנכים שאינם מורים למדעים, שלדעתכם יכולים למצוא

עניין ושימוש בהם בכיתה.

רצינו גם לעדכן אתכם שהתחלנו בתרגום של חלק מהכתבות ומערכי השיעור לערבית,
ואתם יכולים להיות בטוחים שבקרוב יהיו יותר תכנים זמינים בערבית.

נשמח לשמוע מכם
בסופה של כל ידיעה ישנה תיבה ובה מקום למשוב שלכם על המערכים הקיימים, לרעיונות

למערכים נוספים והצעות ייעול.
zavit.edu@isees.org.il :בנוסף ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל

שלכם,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

כתבות ופעילויות בסימן קיץ

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדען

ד"ר דרור אנג'ל  אקולוג ימי
מהחוג לציוויליזציות ימיות, ביה"ס למדעי הים, אוניברסיטת חיפה

 אני מלמד קורסים באוניברסיטה שעוסקים באקולוגיה, ביולוגיה והסביבה מה עושה אקולוג ימי?
הימית. בנוסף אני חוקר מגוון רב של נושאים הקשורים לחי בים, עם צוות המחקר שלי (סטודנטים
וטכנאים) כמו אקולוגיה של מדוזות, השפעת המיקרופלסטיק על החי בים, השפעות האדם על צבי הים,
איך לגדל דגים בים בחקלאות ימית מבלי לפגוע בסביבה, ועוד. אני מבלה הרבה זמן בקריאת מאמרים

מדעיים ובכתיבת מאמרים והצעות מחקר (כדי להשיג מימון למחקר).

תחומי מחקר שלך: אני מתעניין בכל הנושאים שהוזכרו למעלה שהסטודנטים שלי חוקרים, אבל
לאחרונה אני משקיע הרבה מאמץ ומחשבה בנושא המיקרופלסטיק בים – איך לאפיין את החומר?

מהם המקורות של אותם חלקיקי פלסטיק? איך הם מגיעים לים ואיך אנחנו יכולים לצמצם את הבעיה
הזאת כי זה פוגע בכל מארג המזון. נושא נוסף שמרתק אותי זה נושא המדוזות, ובגדול אני מתעניין

בכל היצורים הג'לטיניים בים.

מדי עבודה: ביומיום שלומפר אקדמי, בצלילות  חליפת צלילה, ובמעבדה חלוק מעבדה.

איך הגעת לתחום? אחרי הצבא התחלתי ללמוד חקלאות והתמחיתי בתחום קרקע ומים. אולם תוך
כדי הלימודים הבנתי שתחום הקרקע ומים הוא בעצם די "יבש" ומתמקד בעיקר בפיזיקה וכימיה ומה
שהיה לי חסר זה הצד הביולוגי. התחלתי לחפש משהו שיש בו יותר ביולוגיה והתגלגלתי והגעתי
ללימודי ביולוגיה ימית בחו"ל. במהלך הלימודים מה שתפס אותי בהתחלה היה נושא ה"שלג הימי" 
חלקיקים אורגניים שמרחפים בים, ונראים כמו פתיתי שלג. התברר לי שלהיווצרותו של חלק מ"השלג
הימי" בים אחראים יצורים ג'לטנים, כמו המדוזות, וחקרתי קבוצת יצורים ג'לטיניים שכאלה (רדיולריות)
במהלך הדוקטורט שלי. עם סיום הדוקטורט, עברתי לאילת והשתלבתי במחקר על ההשפעות
הסביבתיות של החקלאות הימית. עברו שנים, וכאשר הגעתי לאוניברסיטת חיפה, לחוג לציוויליזציות
ימיות, שאלתי אם יש מישהו שחוקר את המדוזות שמציקות לכולם בחופי הים התיכון, ואמרו לי שאין. אז
אמרתי טוב, צריך לנסות להבין מאיפה הגיעו המדוזות ומה גורם להם להופיע כל שנה, וכך התגלגלתי

למחקרים שאנחנו עורכים על מדוזות.

 באילת חקרתי את החקלאות הימית – גידול דגים בכלובים  ובמסגרת העבודה בונוסים בעבודה:
צללתי המון בצפון מפרץ אילת. במהלך הצלילות הללו פגשנו דולפין בר שהתחבר אלינו והפך להיות
חלק מהצוות שלנו. היינו נכנסים לים, וכשהוא היה מגלה שאנחנו בסביבה הוא היה מצטרף אלינו
ובמהלך הזמן אפילו הסכים להתחבק איתנו. הוא הצטרף אלינו לעשרות צלילות. זו הייתה חווייה יוצאת

דופן.
טרנד עכשיווי בביולוגיה ימית: השנה יום כדור הארץ היה בסימן זיהום הים בפלסטיק, והנושא הולך
וצובר מודעות בקרב הציבור בשנים האחרונות. התמזל מזלנו וקיבלנו מימון מהאיחוד האירופאי כדי
לפתח מיזם בשם "GoJelly", שמתעסק גם בבעיית נחילי המדוזות בים וגם בבעיית הפלסטיק הימי,

שהם שני נושאים הקרובים אליי.

עובדה מפתיעה על...מדוזות בחופי ישראל ניתן לראות מדוזות בכל עונות השנה, ולא רק בקיץ. דווקא
בחורף כשאנשים לא שוחים בים ולא מודעים לנוכחות המדוזות אז ניתן לצפות במדוזות הכי גדולות

(בערך פי 2 מגודל המדוזות שרואים בקיץ).

רוצים ללמוד עוד על מדוזות? קראו את הכתבה הבאה: המדוזות של חורף

כתבות שבהם דרור מופיע: מדוזות למען הסביבה, קיץ של מדוזות, משהו קטן ורע

drorleonard@gmail.com תשמרו על קשר עם דרור:

עמ"ר ברשת

אתר "המדוזות הישראלי" זהו המקום לשיתוף פעולה בין אוהבי הים לבין מדעני המדוזות. אתר זה
מאפשר לצפות בתפוצת המדוזות בזמן אמת לאורך חופי הים התיכון של ישראל. באתר מידע רב

ושימושי על מניעה וטיפול בצריבות, מיני המדוזות ותפקידן בטבע הימי. 

מורים המעוניינים לגשת למסד נתונים לצרכי פעילות חקר או משימות לתלמידים יכולים ליצור קשר
דרך האתר או ישירות למייל של ד"ר אנג'ל.

לאתר זווית בחינוך
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לאחרונה אני משקיע הרבה מאמץ ומחשבה בנושא המיקרופלסטיק בים – איך לאפיין את החומר?
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איך הגעת לתחום? אחרי הצבא התחלתי ללמוד חקלאות והתמחיתי בתחום קרקע ומים. אולם תוך
כדי הלימודים הבנתי שתחום הקרקע ומים הוא בעצם די "יבש" ומתמקד בעיקר בפיזיקה וכימיה ומה
שהיה לי חסר זה הצד הביולוגי. התחלתי לחפש משהו שיש בו יותר ביולוגיה והתגלגלתי והגעתי
ללימודי ביולוגיה ימית בחו"ל. במהלך הלימודים מה שתפס אותי בהתחלה היה נושא ה"שלג הימי" 
חלקיקים אורגניים שמרחפים בים, ונראים כמו פתיתי שלג. התברר לי שלהיווצרותו של חלק מ"השלג
הימי" בים אחראים יצורים ג'לטנים, כמו המדוזות, וחקרתי קבוצת יצורים ג'לטיניים שכאלה (רדיולריות)
במהלך הדוקטורט שלי. עם סיום הדוקטורט, עברתי לאילת והשתלבתי במחקר על ההשפעות
הסביבתיות של החקלאות הימית. עברו שנים, וכאשר הגעתי לאוניברסיטת חיפה, לחוג לציוויליזציות
ימיות, שאלתי אם יש מישהו שחוקר את המדוזות שמציקות לכולם בחופי הים התיכון, ואמרו לי שאין. אז
אמרתי טוב, צריך לנסות להבין מאיפה הגיעו המדוזות ומה גורם להם להופיע כל שנה, וכך התגלגלתי

למחקרים שאנחנו עורכים על מדוזות.

 באילת חקרתי את החקלאות הימית – גידול דגים בכלובים  ובמסגרת העבודה בונוסים בעבודה:
צללתי המון בצפון מפרץ אילת. במהלך הצלילות הללו פגשנו דולפין בר שהתחבר אלינו והפך להיות
חלק מהצוות שלנו. היינו נכנסים לים, וכשהוא היה מגלה שאנחנו בסביבה הוא היה מצטרף אלינו
ובמהלך הזמן אפילו הסכים להתחבק איתנו. הוא הצטרף אלינו לעשרות צלילות. זו הייתה חווייה יוצאת

דופן.
טרנד עכשיווי בביולוגיה ימית: השנה יום כדור הארץ היה בסימן זיהום הים בפלסטיק, והנושא הולך
וצובר מודעות בקרב הציבור בשנים האחרונות. התמזל מזלנו וקיבלנו מימון מהאיחוד האירופאי כדי
לפתח מיזם בשם "GoJelly", שמתעסק גם בבעיית נחילי המדוזות בים וגם בבעיית הפלסטיק הימי,

שהם שני נושאים הקרובים אליי.

עובדה מפתיעה על...מדוזות בחופי ישראל ניתן לראות מדוזות בכל עונות השנה, ולא רק בקיץ. דווקא
בחורף כשאנשים לא שוחים בים ולא מודעים לנוכחות המדוזות אז ניתן לצפות במדוזות הכי גדולות

(בערך פי 2 מגודל המדוזות שרואים בקיץ).

רוצים ללמוד עוד על מדוזות? קראו את הכתבה הבאה: המדוזות של חורף

כתבות שבהם דרור מופיע: מדוזות למען הסביבה, קיץ של מדוזות, משהו קטן ורע

drorleonard@gmail.com תשמרו על קשר עם דרור:

עמ"ר ברשת

אתר "המדוזות הישראלי" זהו המקום לשיתוף פעולה בין אוהבי הים לבין מדעני המדוזות. אתר זה
מאפשר לצפות בתפוצת המדוזות בזמן אמת לאורך חופי הים התיכון של ישראל. באתר מידע רב

ושימושי על מניעה וטיפול בצריבות, מיני המדוזות ותפקידן בטבע הימי. 

מורים המעוניינים לגשת למסד נתונים לצרכי פעילות חקר או משימות לתלמידים יכולים ליצור קשר
דרך האתר או ישירות למייל של ד"ר אנג'ל.

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://education.zavit.org.il/מסביב-לעולם-בשמונים-מעלות/
http://education.zavit.org.il/מסביב-לעולם-בשמונים-מעלות/
http://education.zavit.org.il/מסביב-לעולם-בשמונים-מעלות/
http://education.zavit.org.il/הגנה-חיידקית-מהשמש/
http://education.zavit.org.il/הגנה-חיידקית-מהשמש/
http://education.zavit.org.il/הגנה-חיידקית-מהשמש/
http://education.zavit.org.il/הולכים-על-אצות/
http://education.zavit.org.il/גז-ים-ותמרות-עשן-המאבק-על-אסדת-לווייתן/
http://education.zavit.org.il/גז-ים-ותמרות-עשן-המאבק-על-אסדת-לווייתן/
http://education.zavit.org.il/מיקרו-בעיה/
http://education.zavit.org.il/חיות-פוליטיות/
http://education.zavit.org.il/חיות-פוליטיות/
http://education.zavit.org.il/רבי-יהודה-הנשיא-כפעיל-סביבתי/
http://education.zavit.org.il/רבי-יהודה-הנשיא-כפעיל-סביבתי/
http://education.zavit.org.il/רבי-יהודה-הנשיא-כפעיל-סביבתי/


מדוזות למען הסביבה
יכול להיות שאימת המתרחצים בחוף יכולה
להנחיל מכה צורבת לבעיית המיקרופלסטיק

בים?
כולל תשבץ!

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

מסביב לעולם בשמונים מעלות
הצעה למערך שיעור לוהט

עם דגש על מיומנות בניית גרפים

הגנה חיידקית מהשמש
קיץ, שמש, ים, וחיידקים גם!

הולכים על אצות
כפכפי אצבע מחומרים בלתימתכלים

מצטברים בהמוניהם במטמנות האשפה
ובאוקיינוסים. האם כפכפים חדשים מאצות

עשויים לשנות את זה?

גז, ים ותמרות עשן: המאבק על
אסדת לווייתן

סוגייה סביבתיתאזרחית בוערת שניתן לדון
בה גם במסגרת לימודי האקולוגיה, אך גם

בשיעורי אזרחות

חיות פוליטיות
שיעור באזרחות: גם לטבע יש לובי

רבי יהודה הנשיא כפעיל סביבתי
ערכים סביבתיים ניתן ללמוד גם בשיעורי

מורשת, תנ"ך וחברה
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הסר | דווח כספאם

זווית חדשה להוראת מדע וסביבה בכיתה

החופש הגדול מתקרב לסיומו, ואנחנו מקווים שנחתם, התרעננתם, חידשתם מצברים
ואתם מוכנים להתחיל את השנה עם כוחות מחודשים.

בניוזלטר זה אתם תמצאו כמה דוגמאות לידיעות ופעילויות חמות בסימן קיץ 2018. בנוסף,
העלנו מגוון של כתבות העוסקות בדילמות סביבתיות שנוגעות לכל אזרח במדינת ישראל,
המתאימות לא רק לשיעורי המדעים אלא גם לשיעורי חינוך ואזרחות. לכן אנחנו מזמינים
אתכם לשלוח את הפעילויות גם למחנכים שאינם מורים למדעים, שלדעתכם יכולים למצוא

עניין ושימוש בהם בכיתה.

רצינו גם לעדכן אתכם שהתחלנו בתרגום של חלק מהכתבות ומערכי השיעור לערבית,
ואתם יכולים להיות בטוחים שבקרוב יהיו יותר תכנים זמינים בערבית.

נשמח לשמוע מכם
בסופה של כל ידיעה ישנה תיבה ובה מקום למשוב שלכם על המערכים הקיימים, לרעיונות

למערכים נוספים והצעות ייעול.
zavit.edu@isees.org.il :בנוסף ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל

שלכם,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

כתבות ופעילויות בסימן קיץ

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדען

ד"ר דרור אנג'ל  אקולוג ימי
מהחוג לציוויליזציות ימיות, ביה"ס למדעי הים, אוניברסיטת חיפה

 אני מלמד קורסים באוניברסיטה שעוסקים באקולוגיה, ביולוגיה והסביבה מה עושה אקולוג ימי?
הימית. בנוסף אני חוקר מגוון רב של נושאים הקשורים לחי בים, עם צוות המחקר שלי (סטודנטים
וטכנאים) כמו אקולוגיה של מדוזות, השפעת המיקרופלסטיק על החי בים, השפעות האדם על צבי הים,
איך לגדל דגים בים בחקלאות ימית מבלי לפגוע בסביבה, ועוד. אני מבלה הרבה זמן בקריאת מאמרים

מדעיים ובכתיבת מאמרים והצעות מחקר (כדי להשיג מימון למחקר).

תחומי מחקר שלך: אני מתעניין בכל הנושאים שהוזכרו למעלה שהסטודנטים שלי חוקרים, אבל
לאחרונה אני משקיע הרבה מאמץ ומחשבה בנושא המיקרופלסטיק בים – איך לאפיין את החומר?

מהם המקורות של אותם חלקיקי פלסטיק? איך הם מגיעים לים ואיך אנחנו יכולים לצמצם את הבעיה
הזאת כי זה פוגע בכל מארג המזון. נושא נוסף שמרתק אותי זה נושא המדוזות, ובגדול אני מתעניין

בכל היצורים הג'לטיניים בים.

מדי עבודה: ביומיום שלומפר אקדמי, בצלילות  חליפת צלילה, ובמעבדה חלוק מעבדה.

איך הגעת לתחום? אחרי הצבא התחלתי ללמוד חקלאות והתמחיתי בתחום קרקע ומים. אולם תוך
כדי הלימודים הבנתי שתחום הקרקע ומים הוא בעצם די "יבש" ומתמקד בעיקר בפיזיקה וכימיה ומה
שהיה לי חסר זה הצד הביולוגי. התחלתי לחפש משהו שיש בו יותר ביולוגיה והתגלגלתי והגעתי
ללימודי ביולוגיה ימית בחו"ל. במהלך הלימודים מה שתפס אותי בהתחלה היה נושא ה"שלג הימי" 
חלקיקים אורגניים שמרחפים בים, ונראים כמו פתיתי שלג. התברר לי שלהיווצרותו של חלק מ"השלג
הימי" בים אחראים יצורים ג'לטנים, כמו המדוזות, וחקרתי קבוצת יצורים ג'לטיניים שכאלה (רדיולריות)
במהלך הדוקטורט שלי. עם סיום הדוקטורט, עברתי לאילת והשתלבתי במחקר על ההשפעות
הסביבתיות של החקלאות הימית. עברו שנים, וכאשר הגעתי לאוניברסיטת חיפה, לחוג לציוויליזציות
ימיות, שאלתי אם יש מישהו שחוקר את המדוזות שמציקות לכולם בחופי הים התיכון, ואמרו לי שאין. אז
אמרתי טוב, צריך לנסות להבין מאיפה הגיעו המדוזות ומה גורם להם להופיע כל שנה, וכך התגלגלתי

למחקרים שאנחנו עורכים על מדוזות.

 באילת חקרתי את החקלאות הימית – גידול דגים בכלובים  ובמסגרת העבודה בונוסים בעבודה:
צללתי המון בצפון מפרץ אילת. במהלך הצלילות הללו פגשנו דולפין בר שהתחבר אלינו והפך להיות
חלק מהצוות שלנו. היינו נכנסים לים, וכשהוא היה מגלה שאנחנו בסביבה הוא היה מצטרף אלינו
ובמהלך הזמן אפילו הסכים להתחבק איתנו. הוא הצטרף אלינו לעשרות צלילות. זו הייתה חווייה יוצאת

דופן.
טרנד עכשיווי בביולוגיה ימית: השנה יום כדור הארץ היה בסימן זיהום הים בפלסטיק, והנושא הולך
וצובר מודעות בקרב הציבור בשנים האחרונות. התמזל מזלנו וקיבלנו מימון מהאיחוד האירופאי כדי
לפתח מיזם בשם "GoJelly", שמתעסק גם בבעיית נחילי המדוזות בים וגם בבעיית הפלסטיק הימי,

שהם שני נושאים הקרובים אליי.

עובדה מפתיעה על...מדוזות בחופי ישראל ניתן לראות מדוזות בכל עונות השנה, ולא רק בקיץ. דווקא
בחורף כשאנשים לא שוחים בים ולא מודעים לנוכחות המדוזות אז ניתן לצפות במדוזות הכי גדולות

(בערך פי 2 מגודל המדוזות שרואים בקיץ).

רוצים ללמוד עוד על מדוזות? קראו את הכתבה הבאה: המדוזות של חורף

כתבות שבהם דרור מופיע: מדוזות למען הסביבה, קיץ של מדוזות, משהו קטן ורע

drorleonard@gmail.com תשמרו על קשר עם דרור:

עמ"ר ברשת

אתר "המדוזות הישראלי" זהו המקום לשיתוף פעולה בין אוהבי הים לבין מדעני המדוזות. אתר זה
מאפשר לצפות בתפוצת המדוזות בזמן אמת לאורך חופי הים התיכון של ישראל. באתר מידע רב

ושימושי על מניעה וטיפול בצריבות, מיני המדוזות ותפקידן בטבע הימי. 

מורים המעוניינים לגשת למסד נתונים לצרכי פעילות חקר או משימות לתלמידים יכולים ליצור קשר
דרך האתר או ישירות למייל של ד"ר אנג'ל.

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://gojelly.eu/
http://education.zavit.org.il/המדוזות-של-החורף/
http://education.zavit.org.il/מדוזות-למען-הסביבה/
http://www.zavit.org.il/קיץ-של-מדוזות/
http://www.zavit.org.il/משהו-קטן-ורע-2/
http://www.meduzot.co.il/


מדוזות למען הסביבה
יכול להיות שאימת המתרחצים בחוף יכולה
להנחיל מכה צורבת לבעיית המיקרופלסטיק

בים?
כולל תשבץ!

כתבה זו מתורגמת גם לערבית!

מסביב לעולם בשמונים מעלות
הצעה למערך שיעור לוהט

עם דגש על מיומנות בניית גרפים

הגנה חיידקית מהשמש
קיץ, שמש, ים, וחיידקים גם!

הולכים על אצות
כפכפי אצבע מחומרים בלתימתכלים

מצטברים בהמוניהם במטמנות האשפה
ובאוקיינוסים. האם כפכפים חדשים מאצות

עשויים לשנות את זה?

גז, ים ותמרות עשן: המאבק על
אסדת לווייתן

סוגייה סביבתיתאזרחית בוערת שניתן לדון
בה גם במסגרת לימודי האקולוגיה, אך גם

בשיעורי אזרחות

חיות פוליטיות
שיעור באזרחות: גם לטבע יש לובי

רבי יהודה הנשיא כפעיל סביבתי
ערכים סביבתיים ניתן ללמוד גם בשיעורי

מורשת, תנ"ך וחברה
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הסר | דווח כספאם

זווית חדשה להוראת מדע וסביבה בכיתה

החופש הגדול מתקרב לסיומו, ואנחנו מקווים שנחתם, התרעננתם, חידשתם מצברים
ואתם מוכנים להתחיל את השנה עם כוחות מחודשים.

בניוזלטר זה אתם תמצאו כמה דוגמאות לידיעות ופעילויות חמות בסימן קיץ 2018. בנוסף,
העלנו מגוון של כתבות העוסקות בדילמות סביבתיות שנוגעות לכל אזרח במדינת ישראל,
המתאימות לא רק לשיעורי המדעים אלא גם לשיעורי חינוך ואזרחות. לכן אנחנו מזמינים
אתכם לשלוח את הפעילויות גם למחנכים שאינם מורים למדעים, שלדעתכם יכולים למצוא

עניין ושימוש בהם בכיתה.

רצינו גם לעדכן אתכם שהתחלנו בתרגום של חלק מהכתבות ומערכי השיעור לערבית,
ואתם יכולים להיות בטוחים שבקרוב יהיו יותר תכנים זמינים בערבית.

נשמח לשמוע מכם
בסופה של כל ידיעה ישנה תיבה ובה מקום למשוב שלכם על המערכים הקיימים, לרעיונות

למערכים נוספים והצעות ייעול.
zavit.edu@isees.org.il :בנוסף ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל

שלכם,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

כתבות ופעילויות בסימן קיץ

חינוך סביבתי מזווית שונה

לחשוב כמו מדען

ד"ר דרור אנג'ל  אקולוג ימי
מהחוג לציוויליזציות ימיות, ביה"ס למדעי הים, אוניברסיטת חיפה

 אני מלמד קורסים באוניברסיטה שעוסקים באקולוגיה, ביולוגיה והסביבה מה עושה אקולוג ימי?
הימית. בנוסף אני חוקר מגוון רב של נושאים הקשורים לחי בים, עם צוות המחקר שלי (סטודנטים
וטכנאים) כמו אקולוגיה של מדוזות, השפעת המיקרופלסטיק על החי בים, השפעות האדם על צבי הים,
איך לגדל דגים בים בחקלאות ימית מבלי לפגוע בסביבה, ועוד. אני מבלה הרבה זמן בקריאת מאמרים

מדעיים ובכתיבת מאמרים והצעות מחקר (כדי להשיג מימון למחקר).

תחומי מחקר שלך: אני מתעניין בכל הנושאים שהוזכרו למעלה שהסטודנטים שלי חוקרים, אבל
לאחרונה אני משקיע הרבה מאמץ ומחשבה בנושא המיקרופלסטיק בים – איך לאפיין את החומר?

מהם המקורות של אותם חלקיקי פלסטיק? איך הם מגיעים לים ואיך אנחנו יכולים לצמצם את הבעיה
הזאת כי זה פוגע בכל מארג המזון. נושא נוסף שמרתק אותי זה נושא המדוזות, ובגדול אני מתעניין

בכל היצורים הג'לטיניים בים.

מדי עבודה: ביומיום שלומפר אקדמי, בצלילות  חליפת צלילה, ובמעבדה חלוק מעבדה.

איך הגעת לתחום? אחרי הצבא התחלתי ללמוד חקלאות והתמחיתי בתחום קרקע ומים. אולם תוך
כדי הלימודים הבנתי שתחום הקרקע ומים הוא בעצם די "יבש" ומתמקד בעיקר בפיזיקה וכימיה ומה
שהיה לי חסר זה הצד הביולוגי. התחלתי לחפש משהו שיש בו יותר ביולוגיה והתגלגלתי והגעתי
ללימודי ביולוגיה ימית בחו"ל. במהלך הלימודים מה שתפס אותי בהתחלה היה נושא ה"שלג הימי" 
חלקיקים אורגניים שמרחפים בים, ונראים כמו פתיתי שלג. התברר לי שלהיווצרותו של חלק מ"השלג
הימי" בים אחראים יצורים ג'לטנים, כמו המדוזות, וחקרתי קבוצת יצורים ג'לטיניים שכאלה (רדיולריות)
במהלך הדוקטורט שלי. עם סיום הדוקטורט, עברתי לאילת והשתלבתי במחקר על ההשפעות
הסביבתיות של החקלאות הימית. עברו שנים, וכאשר הגעתי לאוניברסיטת חיפה, לחוג לציוויליזציות
ימיות, שאלתי אם יש מישהו שחוקר את המדוזות שמציקות לכולם בחופי הים התיכון, ואמרו לי שאין. אז
אמרתי טוב, צריך לנסות להבין מאיפה הגיעו המדוזות ומה גורם להם להופיע כל שנה, וכך התגלגלתי

למחקרים שאנחנו עורכים על מדוזות.

 באילת חקרתי את החקלאות הימית – גידול דגים בכלובים  ובמסגרת העבודה בונוסים בעבודה:
צללתי המון בצפון מפרץ אילת. במהלך הצלילות הללו פגשנו דולפין בר שהתחבר אלינו והפך להיות
חלק מהצוות שלנו. היינו נכנסים לים, וכשהוא היה מגלה שאנחנו בסביבה הוא היה מצטרף אלינו
ובמהלך הזמן אפילו הסכים להתחבק איתנו. הוא הצטרף אלינו לעשרות צלילות. זו הייתה חווייה יוצאת

דופן.
טרנד עכשיווי בביולוגיה ימית: השנה יום כדור הארץ היה בסימן זיהום הים בפלסטיק, והנושא הולך
וצובר מודעות בקרב הציבור בשנים האחרונות. התמזל מזלנו וקיבלנו מימון מהאיחוד האירופאי כדי
לפתח מיזם בשם "GoJelly", שמתעסק גם בבעיית נחילי המדוזות בים וגם בבעיית הפלסטיק הימי,

שהם שני נושאים הקרובים אליי.

עובדה מפתיעה על...מדוזות בחופי ישראל ניתן לראות מדוזות בכל עונות השנה, ולא רק בקיץ. דווקא
בחורף כשאנשים לא שוחים בים ולא מודעים לנוכחות המדוזות אז ניתן לצפות במדוזות הכי גדולות

(בערך פי 2 מגודל המדוזות שרואים בקיץ).

רוצים ללמוד עוד על מדוזות? קראו את הכתבה הבאה: המדוזות של חורף

כתבות שבהם דרור מופיע: מדוזות למען הסביבה, קיץ של מדוזות, משהו קטן ורע

drorleonard@gmail.com תשמרו על קשר עם דרור:

עמ"ר ברשת

אתר "המדוזות הישראלי" זהו המקום לשיתוף פעולה בין אוהבי הים לבין מדעני המדוזות. אתר זה
מאפשר לצפות בתפוצת המדוזות בזמן אמת לאורך חופי הים התיכון של ישראל. באתר מידע רב

ושימושי על מניעה וטיפול בצריבות, מיני המדוזות ותפקידן בטבע הימי. 

מורים המעוניינים לגשת למסד נתונים לצרכי פעילות חקר או משימות לתלמידים יכולים ליצור קשר
דרך האתר או ישירות למייל של ד"ר אנג'ל.

לאתר זווית בחינוך
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