
זיהום אוויר: הרוצח השקט

התלמידים לומדים להכיר 
אילו מזהמים יש באוויר

כולל מערך שיעור

לכתבה

הסיפור של הזיהום

הקשר שבין זיהום אוויר ותחלואה

כולל תשבץ

לכתבה

חלון לים התיכון

דו"ח חדש של האו"ם מספק הצצה מקרוב
למצב הים התיכון, ומדגיש את חשיבותה

של ישראל בשמירה עליו.

כולל תשבץ

לכתבה

ים של אתגרים

אתגר קליל, שמשלב קריאה של הכתבה
עם ביצוע ארבע משימות שפתרונן הנכון
יספק קודים לפתיחת ארבעה מנעולים

דיגיטליים.

הכל כבר מחכה לך מוכן בפנים,
רק להדפיס ולגזור!

כולל פעילות

לכתבה

רוחות של שינוי

הערכות בארה"ב מראות שטכנולוגיות
חדשות להפקת אנרגיית רוח יהפכו אותה
ליציבה מבחינת כושר ייצור החשמל. 

לכתבה

רוח חכמה

האם ענקית הטכנולוגיה גוגל תצליח לתת
דחיפה משמעותית לענף האנרגיות

המתחדשות?

לכתבה

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

כבר מריחים את חופשת הקיץ באוויר, רק עוד שבועיים ואנחנו שם...

אבל עד אז עולה השאלה במה עוד ניתן להעסיק את התלמידים שמבחינתם החופש כבר
התחיל...

אז מה דעתך על פעילות קלילה בסגנון חדר בריחה? הפעילות שמבוססת על הכתבה
"ים של אתגרים" תאפשר לתלמידים ללמוד באופן חוויתי על האוצרות שהים מעניק לנו לצד
הנזקים שאנו גורמים לו. בסוף הפעילות יש גם קריאה לפעולה, שאנו מאמינים כי אתם

המורים תדעו למנף בצורה הנכונה.

לצד הפעילות שפיתחנו במיוחד ליום האוקיינוסים הבינ"ל, שחל בשבת הקרובה, ערכנו  גם
ראיון עם אקולוג ימי, ד"ר דור אדליסט. דור מוביל יחד עם האגודה לאקולוגיה פיתוח
של אפליקציה חדשה לדיווחי מדוזות שתושק בקרוב מאוד, כך שאם חשוב לכם לדעת מה

מצב המדוזות כרגע בים, מומלץ מאוד לקרוא מה יש לומר בנושא.

כמובן שלא שכחנו לציין גם את שאר האירועים הסביבתיים שמתקיימים החודש, כמו יום
הרוח בינ"ל ויום המאבק הבינ"ל במדבור ובבצורת, וגם עבורם תוכלו למצוא אצלנו כתבות

רלוונטיות.

כרגיל, נשמח לשמוע מה יש לך לומר על זווית בחינוך, כך שאם טרם מילאת את הסקר
שלנו נודה לך על מספר דקות מזמנך, כדי שנוכל ללמוד כיצד לשפר ולהתאים את האתר

לצרכי ההוראה שלך לקראת שנת הלימודים הבאה.
חג שבועות שמח,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

05/06  יום איכות הסביבה הבינ"ל

 יום איכות הסביבה הבינ"ל  יצוין השנה בסימן "לנצח את זיהום האוויר" 

08/06  יום האוקיינוסים הבינ"ל

09/06  שבועות

להחליף את התחליף

מהי ההשפעה של סויה על המערכת ההורמונלית שלנו?

לכתבה

15/06  יום הרוח הבינ"ל

17/06  יום המאבק הבינ"ל
במדבור ובבצורת

צריך לדבר על המדבור

איך הכחדה של מכרסם קטן האיצה את תהליך המדבור בארה"ב?

כולל מערך שיעור

לכתבה

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדען

ד"ר דור אדליסט  אקולוג ימי
אוניברסיטת חיפה

"כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים,
וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו לוגמים היום בישראל מגיעה מהים."

מה עושה אקולוג ימי? אקולוג ימי עוסק באקולוגיה של הים, שלמעשה זה אומר שאני עוסק במגוון די
רחב של נושאים שקשורים בחיים בים ובבתי הגידול שהם מאכלסים והשינויים בהם. גם אם אני אבחר
להתמקד בתהליך או בתופעה מסוימת, מכיוון שכל המערכות האקולוגיות של הים מחוברות אחת

לשנייה, אז אני אגלה שיש להם השפעה על הרבה דברים אחרים בים.   

חשוב להבין גם שאקולוג לא רק חוקר את הסביבה החיה, אלא גם את מערכת היחסים של הסביבה
החיה עם בני האדם. זה המקום שבו אקולוגיה פוגשת את איכות הסביבה. אקולוגיה היא ענף מדעי,
ואיכות הסביבה זו דיסציפלינה שיותר עוסקת בבני אדם ובקשר שבינם לבין המערכות החיות. זהו קשר
דוכיווני, שכן בני האדם נסמכים על המערכות הימיות מצד אחד – למשל אנחנו נושמים חמצן שמיוצר
בים, שותים מי ים מותפלים, צורכים דגים למאכל שהים מייצר ואנחנו רוצים שהים שלנו יהיה נקי
ממדוזות; אך מצד שני יש דברים שאנחנו עושים שמפריעים למערכת האקולוגית לתת לנו את
השירותים האלה, כמו למשל זיהום, שינוי האקלים, דיג יתר, עידוד של פלישת מינים, ועוד דברים
נוספים שבסופו של דבר פוגעים במשאבי הים. החוכמה היא להשיג איזון שיאפשר לקבל את השירותים

האלו בטווח הארוך.

מהם תחומי המחקר שלך? תחומי המחקר שלי משתרעים על כמה נושאים. תחילה חקרתי את נושא
השוניות המלאכותיות, ואחר כך עברתי לבחון את נושא הדיג, ובשנים האחרונות אני עוסק הרבה

בפלישת מינים ובעיקר במדוזות.

נחילי מדוזות הינם דוגמה קלאסית, משום שהנושא הזה יושב בדיוק על התפר שבין בני האדם לסביבה
 מצד אחד המדוזות הן מטרד עבור האדם (שאותו אגב אנחנו מנסים עכשיו להפוך למשאב), מצד שני
הן חלק מהמערכת האקולוגית ומארג המזון, ומצד שלישי הרבה מאוד מהפעולות שלנו מעודדות את
הריבוי וההתפשטות שלהן. לכן אנחנו צריכים ללמוד כיצד למתן את הפעולות המזיקות שאנו עושים וכך
לפתור את בעיית המטרד, אך גם כדי לתת למדוזות את המקום הנכון שלהן כחלק מהמערכת

האקולוגית. כלומר ישנו איזשהו איזון עדין שאנחנו צריכים ללמוד איך להגיע אליו. 

מדי עבודה: היות ורוב העבודה שלי נעשית מול מחשב, אני כמעט ולא לובש חלוק מעבדה. כאשר אני
כן יוצא לשטח, אז זה תלוי מה אני עושה – אם צוללים, אז חליפת צלילה. אם מתעסקים עם מדוזות
רצוי שיהיו כפפות פלסטיק ארוכות. אם אני יוצא לסקר על ספינת דיג, אז מגפיים\ערדליים כדי לא
להירטב ולא להרטיב את הספינה כשאני נכנס, ואם הסקר מתבצע בחורף אז הכי חשוב לבוא בבגדים
חמים. בנוסף לעבודתי כחוקר אני גם מרצה באוניברסיטת חיפה ובמכללת רופין, ואז אני משתדל

להקפיד על חולצה מכופתרת. כנ"ל גם בכנסים מדעיים בארץ ובעולם.

איך הגעת לתחום? כאשר התחלתי את הלימודים במכללה הימית במכמורת, לא ידעתי בכלל שאני
רוצה להיות מדען. תמיד אהבתי את הים, ומכמורת היה נראה לי כמו מקום כיף ומעניין ללמוד בו, ואני

חושב שעד היום הסיפור של כיף ועניין החזיק אצלי מעמד.

בונוסים בעבודה: הים התיכון הוא הים שמשתנה בקצב הכי מהיר על פני כדור הארץ, וקצב השינוי
הזה הופך אותו להיות מקום מרתק לאקולוג ימי. השינויים הללו תורמים להגעה של מינים חדשים אליו,
מינים שלא הכרנו לפני כן וזה די מדהים לראות את הקצב המהיר הזה של שינוי. בכלל, העובדה שיש לי
את האפשרות לבלות בים כחלק מהעבודה שלי, גם אם זה חלק יחסית קטן מהזמן, זה כבר בונוס בפני

עצמו.

טרנד עכשווי בתחום המחקר שלך: בשנים האחרונות אני עוסק במדע אזרחי. זהו תחום חדש יחסית,
העוסק בשיתוף פעולה בין אזרחים למדענים. כך בפרויקט שלנו "מדוזות בעם", אנחנו עוסקים במיפוי
והתרעה על התקרבות נחילי מדוזות לחופי ישראל בעזרת הציבור ומציאת פתרונות לאתגרים שהם
מציבים. בציבור יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את הים ומבלים בו די הרבה, והם משתפים אותנו
בתצפיות של המדוזות שלהם באתר המדוזות הישראלי, בקבוצת הפייסבוק "מדוזות בעם" ובאפליקציה

חדשה בשם זה שצפויה לצאת ממש בימים הקרובים.

באופן הזה אנחנו המדענים מגדילים את הידע שלנו על המדוזות, ובתמורה אנחנו חולקים את הידע
הזה בחזרה עם הציבור  אנחנו מפרסמים מפה המציגה את תפוצת המדוזות לאורך חופי ישראל בזמן
אמת. כל מי שמעוניין ללכת לים, יכול להתעדכן במצב המדוזות בשטח ועל סמך המידע הזה להחליט
באיזה חוף לבלות. אנחנו גם משתפים את הציבור בידע המדעי שנמצא ברשותנו, בכל הקשור למניעה
וטיפול בצריבת מדוזות, מיני המדוזות המצויות בים התיכון, ועוד כל מיני עובדות מעניינות ומפתיעות על
מדוזות. המידע הזה שאנחנו מעבירים לציבור מסייע ליצור חוויית בילוי נעימה יותר, בייחוד לכאלה

שמפחדים וחוששים מהמדוזות, וכך אנו מקרבים אותם יותר לים.

חשוב לציין שכל אחד שנמצא בים ויש לו סמארטפון וגישה לאינטרנט, יכול להפוך למדווח, מה שהופך
גם את הילדים ובני הנוער של היום וגם את הפנסיונרים שלנו למדווחים פוטנציאלים ולמדענים אזרחים.
אנחנו עובדים עם כמה בתי ספר במטרה להחליש את הפחדים של הילדים מהים, להגביר את החיבור

שלהם אליו ולהראות להם שיש להם אפשרות לתרום למדע, וזה מרגיש כמו ניצחון לכולם.

בנוסף אני חבר בקבוצת מחקר של האיחוד האירופי בשם GoJelly שעוסקת במציאת שימושים שונים
למדוזות ובכללם ייצור פילטר מהריר שלהן, שימנע הגעה של מיקרופלסטיק לים.

עובדות מפתיעה על... מדוזות
ישנן מדוזות בנות אלמוות, שאינן מתות מזקנה כיוון שהן מצליחות להצעיר את התאים שלהם, בתהליך
שטרם ברור למדע. מדען יפני שעובד עליהן טוען שאם נפענח את התהליך הזה אולי גם אנחנו נזכה

בחיי נצח.

עוד עובדה מפתיעה שרוב האנשים לא יודעים אותה, היא שבמחזור חיי המדוזות ישנו שלב ישיב, שבו
הן מתיישבות על מצע קשה. ולמה העובדה הזאת חשובה? משום שמסתבר שהפלסטיק שמזהם את
הים מהווה מצע התיישבות אידאלי למדוזות בשלבי החיים הצעירים, ובכך עוזר להן להשלים את מעגל
החיים שלהן ולהפיץ אותן בים. כלומר, אם אנחנו רוצים פחות מדוזות בים, חשוב מאוד שלא להשליך

פסולת פלסטיק לים.

לקראת יום האוקיינוסים הבינ"ל, מדוע חשוב לשמור על הים?
כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים, וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו
לוגמים היום בישראל מגיעה מהים. גם קירור טורבינות החשמל שלנו בארץ מתבצע על ידי שימוש במי
הים. מהזווית של המדוזות אני יכול לומר שאמנם הן נמצאות עמנו כבר חצי מיליארד שנים, אבל הן גם
היצור היחיד שפוגע ישירות בכל סוגי שירותי המערכת הימית – שירותי תרבות (צריבת הרוחצים)
שירותי אספקה (דיג, חשמל, התפלה), שירותי ויסות (כמין פולש) ואולי אפילו בייצור החמצן עצמו, כך

שיש לנו סיבות טובות לחקור ולהמשיך לספק לציבור פתרונות. 

blackreefs@gmail.com :תשמרו על קשר עם דור

המדוזות של החורף, כמה עולות לנו המדוזות?, נקודת מבט של מהגר, עונת כתבות בהן דור מופיע:
השמיטה של הים

עמ"ר ברשת

זוהי התמונה הזוכה השנה בתחרות הצילומים "ביולוגיה מבעד לעדשה", אשר
צולמה על ידי התלמיד חן דואק, מבית הספר עמל נופרים בגליל, טבריה.

אהבתם?
כעת בואו להשפיע ולבחור את התמונה המנצחת בתחרות הצילום למורי הביולוגיה

 "הוראת הביולוגיה מבעד לעדשה".
12 התמונות המובילות ממתינות לכם בפורטל ביולוגיה (עובדי הוראה)

לצפייה בתמונות נוספות מתחרות התלמידים:
בפורטל התלמידים של משרד החינוך ובאתר מפמ"ר ביולוגיה

אירועים

הוועידה השנתית למדע ולסביבה

עוד לא מאוחר להירשם!

בוועידה תיפגשו מדענים, מומחי סביבה ואנשי חינוך  סביבתי,
ותוכלו להינות מהרצאות מרתקות עם המרצים המרכזיים שלנו:

פרופ' דן אריאלי מומחה לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק

https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://education.zavit.org.il/
http://education.zavit.org.il
http://education.zavit.org.il/ים-של-אתגרים/
http://education.zavit.org.il/ים-של-אתגרים/
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWVY7hF5CgnZXDHemARTV9h4zrbLJbgPTiP-cB80JQVyzyw/viewform
http://education.zavit.org.il/
http://education.zavit.org.il/
http://education.zavit.org.il/list/
http://education.zavit.org.il/list/


זיהום אוויר: הרוצח השקט

התלמידים לומדים להכיר 
אילו מזהמים יש באוויר

כולל מערך שיעור

לכתבה

הסיפור של הזיהום

הקשר שבין זיהום אוויר ותחלואה

כולל תשבץ

לכתבה

חלון לים התיכון

דו"ח חדש של האו"ם מספק הצצה מקרוב
למצב הים התיכון, ומדגיש את חשיבותה

של ישראל בשמירה עליו.

כולל תשבץ

לכתבה

ים של אתגרים

אתגר קליל, שמשלב קריאה של הכתבה
עם ביצוע ארבע משימות שפתרונן הנכון
יספק קודים לפתיחת ארבעה מנעולים

דיגיטליים.

הכל כבר מחכה לך מוכן בפנים,
רק להדפיס ולגזור!

כולל פעילות

לכתבה

רוחות של שינוי

הערכות בארה"ב מראות שטכנולוגיות
חדשות להפקת אנרגיית רוח יהפכו אותה
ליציבה מבחינת כושר ייצור החשמל. 

לכתבה

רוח חכמה

האם ענקית הטכנולוגיה גוגל תצליח לתת
דחיפה משמעותית לענף האנרגיות

המתחדשות?

לכתבה

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

כבר מריחים את חופשת הקיץ באוויר, רק עוד שבועיים ואנחנו שם...

אבל עד אז עולה השאלה במה עוד ניתן להעסיק את התלמידים שמבחינתם החופש כבר
התחיל...

אז מה דעתך על פעילות קלילה בסגנון חדר בריחה? הפעילות שמבוססת על הכתבה
"ים של אתגרים" תאפשר לתלמידים ללמוד באופן חוויתי על האוצרות שהים מעניק לנו לצד
הנזקים שאנו גורמים לו. בסוף הפעילות יש גם קריאה לפעולה, שאנו מאמינים כי אתם

המורים תדעו למנף בצורה הנכונה.

לצד הפעילות שפיתחנו במיוחד ליום האוקיינוסים הבינ"ל, שחל בשבת הקרובה, ערכנו  גם
ראיון עם אקולוג ימי, ד"ר דור אדליסט. דור מוביל יחד עם האגודה לאקולוגיה פיתוח
של אפליקציה חדשה לדיווחי מדוזות שתושק בקרוב מאוד, כך שאם חשוב לכם לדעת מה

מצב המדוזות כרגע בים, מומלץ מאוד לקרוא מה יש לומר בנושא.

כמובן שלא שכחנו לציין גם את שאר האירועים הסביבתיים שמתקיימים החודש, כמו יום
הרוח בינ"ל ויום המאבק הבינ"ל במדבור ובבצורת, וגם עבורם תוכלו למצוא אצלנו כתבות

רלוונטיות.

כרגיל, נשמח לשמוע מה יש לך לומר על זווית בחינוך, כך שאם טרם מילאת את הסקר
שלנו נודה לך על מספר דקות מזמנך, כדי שנוכל ללמוד כיצד לשפר ולהתאים את האתר

לצרכי ההוראה שלך לקראת שנת הלימודים הבאה.
חג שבועות שמח,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

05/06  יום איכות הסביבה הבינ"ל

 יום איכות הסביבה הבינ"ל  יצוין השנה בסימן "לנצח את זיהום האוויר" 

08/06  יום האוקיינוסים הבינ"ל

09/06  שבועות

להחליף את התחליף

מהי ההשפעה של סויה על המערכת ההורמונלית שלנו?

לכתבה

15/06  יום הרוח הבינ"ל

17/06  יום המאבק הבינ"ל
במדבור ובבצורת

צריך לדבר על המדבור

איך הכחדה של מכרסם קטן האיצה את תהליך המדבור בארה"ב?

כולל מערך שיעור

לכתבה

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדען

ד"ר דור אדליסט  אקולוג ימי
אוניברסיטת חיפה

"כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים,
וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו לוגמים היום בישראל מגיעה מהים."

מה עושה אקולוג ימי? אקולוג ימי עוסק באקולוגיה של הים, שלמעשה זה אומר שאני עוסק במגוון די
רחב של נושאים שקשורים בחיים בים ובבתי הגידול שהם מאכלסים והשינויים בהם. גם אם אני אבחר
להתמקד בתהליך או בתופעה מסוימת, מכיוון שכל המערכות האקולוגיות של הים מחוברות אחת

לשנייה, אז אני אגלה שיש להם השפעה על הרבה דברים אחרים בים.   

חשוב להבין גם שאקולוג לא רק חוקר את הסביבה החיה, אלא גם את מערכת היחסים של הסביבה
החיה עם בני האדם. זה המקום שבו אקולוגיה פוגשת את איכות הסביבה. אקולוגיה היא ענף מדעי,
ואיכות הסביבה זו דיסציפלינה שיותר עוסקת בבני אדם ובקשר שבינם לבין המערכות החיות. זהו קשר
דוכיווני, שכן בני האדם נסמכים על המערכות הימיות מצד אחד – למשל אנחנו נושמים חמצן שמיוצר
בים, שותים מי ים מותפלים, צורכים דגים למאכל שהים מייצר ואנחנו רוצים שהים שלנו יהיה נקי
ממדוזות; אך מצד שני יש דברים שאנחנו עושים שמפריעים למערכת האקולוגית לתת לנו את
השירותים האלה, כמו למשל זיהום, שינוי האקלים, דיג יתר, עידוד של פלישת מינים, ועוד דברים
נוספים שבסופו של דבר פוגעים במשאבי הים. החוכמה היא להשיג איזון שיאפשר לקבל את השירותים

האלו בטווח הארוך.

מהם תחומי המחקר שלך? תחומי המחקר שלי משתרעים על כמה נושאים. תחילה חקרתי את נושא
השוניות המלאכותיות, ואחר כך עברתי לבחון את נושא הדיג, ובשנים האחרונות אני עוסק הרבה

בפלישת מינים ובעיקר במדוזות.

נחילי מדוזות הינם דוגמה קלאסית, משום שהנושא הזה יושב בדיוק על התפר שבין בני האדם לסביבה
 מצד אחד המדוזות הן מטרד עבור האדם (שאותו אגב אנחנו מנסים עכשיו להפוך למשאב), מצד שני
הן חלק מהמערכת האקולוגית ומארג המזון, ומצד שלישי הרבה מאוד מהפעולות שלנו מעודדות את
הריבוי וההתפשטות שלהן. לכן אנחנו צריכים ללמוד כיצד למתן את הפעולות המזיקות שאנו עושים וכך
לפתור את בעיית המטרד, אך גם כדי לתת למדוזות את המקום הנכון שלהן כחלק מהמערכת

האקולוגית. כלומר ישנו איזשהו איזון עדין שאנחנו צריכים ללמוד איך להגיע אליו. 

מדי עבודה: היות ורוב העבודה שלי נעשית מול מחשב, אני כמעט ולא לובש חלוק מעבדה. כאשר אני
כן יוצא לשטח, אז זה תלוי מה אני עושה – אם צוללים, אז חליפת צלילה. אם מתעסקים עם מדוזות
רצוי שיהיו כפפות פלסטיק ארוכות. אם אני יוצא לסקר על ספינת דיג, אז מגפיים\ערדליים כדי לא
להירטב ולא להרטיב את הספינה כשאני נכנס, ואם הסקר מתבצע בחורף אז הכי חשוב לבוא בבגדים
חמים. בנוסף לעבודתי כחוקר אני גם מרצה באוניברסיטת חיפה ובמכללת רופין, ואז אני משתדל

להקפיד על חולצה מכופתרת. כנ"ל גם בכנסים מדעיים בארץ ובעולם.

איך הגעת לתחום? כאשר התחלתי את הלימודים במכללה הימית במכמורת, לא ידעתי בכלל שאני
רוצה להיות מדען. תמיד אהבתי את הים, ומכמורת היה נראה לי כמו מקום כיף ומעניין ללמוד בו, ואני

חושב שעד היום הסיפור של כיף ועניין החזיק אצלי מעמד.

בונוסים בעבודה: הים התיכון הוא הים שמשתנה בקצב הכי מהיר על פני כדור הארץ, וקצב השינוי
הזה הופך אותו להיות מקום מרתק לאקולוג ימי. השינויים הללו תורמים להגעה של מינים חדשים אליו,
מינים שלא הכרנו לפני כן וזה די מדהים לראות את הקצב המהיר הזה של שינוי. בכלל, העובדה שיש לי
את האפשרות לבלות בים כחלק מהעבודה שלי, גם אם זה חלק יחסית קטן מהזמן, זה כבר בונוס בפני

עצמו.

טרנד עכשווי בתחום המחקר שלך: בשנים האחרונות אני עוסק במדע אזרחי. זהו תחום חדש יחסית,
העוסק בשיתוף פעולה בין אזרחים למדענים. כך בפרויקט שלנו "מדוזות בעם", אנחנו עוסקים במיפוי
והתרעה על התקרבות נחילי מדוזות לחופי ישראל בעזרת הציבור ומציאת פתרונות לאתגרים שהם
מציבים. בציבור יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את הים ומבלים בו די הרבה, והם משתפים אותנו
בתצפיות של המדוזות שלהם באתר המדוזות הישראלי, בקבוצת הפייסבוק "מדוזות בעם" ובאפליקציה

חדשה בשם זה שצפויה לצאת ממש בימים הקרובים.

באופן הזה אנחנו המדענים מגדילים את הידע שלנו על המדוזות, ובתמורה אנחנו חולקים את הידע
הזה בחזרה עם הציבור  אנחנו מפרסמים מפה המציגה את תפוצת המדוזות לאורך חופי ישראל בזמן
אמת. כל מי שמעוניין ללכת לים, יכול להתעדכן במצב המדוזות בשטח ועל סמך המידע הזה להחליט
באיזה חוף לבלות. אנחנו גם משתפים את הציבור בידע המדעי שנמצא ברשותנו, בכל הקשור למניעה
וטיפול בצריבת מדוזות, מיני המדוזות המצויות בים התיכון, ועוד כל מיני עובדות מעניינות ומפתיעות על
מדוזות. המידע הזה שאנחנו מעבירים לציבור מסייע ליצור חוויית בילוי נעימה יותר, בייחוד לכאלה

שמפחדים וחוששים מהמדוזות, וכך אנו מקרבים אותם יותר לים.

חשוב לציין שכל אחד שנמצא בים ויש לו סמארטפון וגישה לאינטרנט, יכול להפוך למדווח, מה שהופך
גם את הילדים ובני הנוער של היום וגם את הפנסיונרים שלנו למדווחים פוטנציאלים ולמדענים אזרחים.
אנחנו עובדים עם כמה בתי ספר במטרה להחליש את הפחדים של הילדים מהים, להגביר את החיבור

שלהם אליו ולהראות להם שיש להם אפשרות לתרום למדע, וזה מרגיש כמו ניצחון לכולם.

בנוסף אני חבר בקבוצת מחקר של האיחוד האירופי בשם GoJelly שעוסקת במציאת שימושים שונים
למדוזות ובכללם ייצור פילטר מהריר שלהן, שימנע הגעה של מיקרופלסטיק לים.

עובדות מפתיעה על... מדוזות
ישנן מדוזות בנות אלמוות, שאינן מתות מזקנה כיוון שהן מצליחות להצעיר את התאים שלהם, בתהליך
שטרם ברור למדע. מדען יפני שעובד עליהן טוען שאם נפענח את התהליך הזה אולי גם אנחנו נזכה

בחיי נצח.

עוד עובדה מפתיעה שרוב האנשים לא יודעים אותה, היא שבמחזור חיי המדוזות ישנו שלב ישיב, שבו
הן מתיישבות על מצע קשה. ולמה העובדה הזאת חשובה? משום שמסתבר שהפלסטיק שמזהם את
הים מהווה מצע התיישבות אידאלי למדוזות בשלבי החיים הצעירים, ובכך עוזר להן להשלים את מעגל
החיים שלהן ולהפיץ אותן בים. כלומר, אם אנחנו רוצים פחות מדוזות בים, חשוב מאוד שלא להשליך

פסולת פלסטיק לים.

לקראת יום האוקיינוסים הבינ"ל, מדוע חשוב לשמור על הים?
כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים, וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו
לוגמים היום בישראל מגיעה מהים. גם קירור טורבינות החשמל שלנו בארץ מתבצע על ידי שימוש במי
הים. מהזווית של המדוזות אני יכול לומר שאמנם הן נמצאות עמנו כבר חצי מיליארד שנים, אבל הן גם
היצור היחיד שפוגע ישירות בכל סוגי שירותי המערכת הימית – שירותי תרבות (צריבת הרוחצים)
שירותי אספקה (דיג, חשמל, התפלה), שירותי ויסות (כמין פולש) ואולי אפילו בייצור החמצן עצמו, כך

שיש לנו סיבות טובות לחקור ולהמשיך לספק לציבור פתרונות. 

blackreefs@gmail.com :תשמרו על קשר עם דור

המדוזות של החורף, כמה עולות לנו המדוזות?, נקודת מבט של מהגר, עונת כתבות בהן דור מופיע:
השמיטה של הים

עמ"ר ברשת

זוהי התמונה הזוכה השנה בתחרות הצילומים "ביולוגיה מבעד לעדשה", אשר
צולמה על ידי התלמיד חן דואק, מבית הספר עמל נופרים בגליל, טבריה.

אהבתם?
כעת בואו להשפיע ולבחור את התמונה המנצחת בתחרות הצילום למורי הביולוגיה

 "הוראת הביולוגיה מבעד לעדשה".
12 התמונות המובילות ממתינות לכם בפורטל ביולוגיה (עובדי הוראה)

לצפייה בתמונות נוספות מתחרות התלמידים:
בפורטל התלמידים של משרד החינוך ובאתר מפמ"ר ביולוגיה

אירועים

הוועידה השנתית למדע ולסביבה

עוד לא מאוחר להירשם!

בוועידה תיפגשו מדענים, מומחי סביבה ואנשי חינוך  סביבתי,
ותוכלו להינות מהרצאות מרתקות עם המרצים המרכזיים שלנו:

פרופ' דן אריאלי מומחה לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק
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זיהום אוויר: הרוצח השקט

התלמידים לומדים להכיר 
אילו מזהמים יש באוויר

כולל מערך שיעור

לכתבה

הסיפור של הזיהום

הקשר שבין זיהום אוויר ותחלואה

כולל תשבץ

לכתבה

חלון לים התיכון

דו"ח חדש של האו"ם מספק הצצה מקרוב
למצב הים התיכון, ומדגיש את חשיבותה

של ישראל בשמירה עליו.

כולל תשבץ

לכתבה

ים של אתגרים

אתגר קליל, שמשלב קריאה של הכתבה
עם ביצוע ארבע משימות שפתרונן הנכון
יספק קודים לפתיחת ארבעה מנעולים

דיגיטליים.

הכל כבר מחכה לך מוכן בפנים,
רק להדפיס ולגזור!

כולל פעילות

לכתבה

רוחות של שינוי

הערכות בארה"ב מראות שטכנולוגיות
חדשות להפקת אנרגיית רוח יהפכו אותה
ליציבה מבחינת כושר ייצור החשמל. 

לכתבה

רוח חכמה

האם ענקית הטכנולוגיה גוגל תצליח לתת
דחיפה משמעותית לענף האנרגיות

המתחדשות?

לכתבה

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

כבר מריחים את חופשת הקיץ באוויר, רק עוד שבועיים ואנחנו שם...

אבל עד אז עולה השאלה במה עוד ניתן להעסיק את התלמידים שמבחינתם החופש כבר
התחיל...

אז מה דעתך על פעילות קלילה בסגנון חדר בריחה? הפעילות שמבוססת על הכתבה
"ים של אתגרים" תאפשר לתלמידים ללמוד באופן חוויתי על האוצרות שהים מעניק לנו לצד
הנזקים שאנו גורמים לו. בסוף הפעילות יש גם קריאה לפעולה, שאנו מאמינים כי אתם

המורים תדעו למנף בצורה הנכונה.

לצד הפעילות שפיתחנו במיוחד ליום האוקיינוסים הבינ"ל, שחל בשבת הקרובה, ערכנו  גם
ראיון עם אקולוג ימי, ד"ר דור אדליסט. דור מוביל יחד עם האגודה לאקולוגיה פיתוח
של אפליקציה חדשה לדיווחי מדוזות שתושק בקרוב מאוד, כך שאם חשוב לכם לדעת מה

מצב המדוזות כרגע בים, מומלץ מאוד לקרוא מה יש לומר בנושא.

כמובן שלא שכחנו לציין גם את שאר האירועים הסביבתיים שמתקיימים החודש, כמו יום
הרוח בינ"ל ויום המאבק הבינ"ל במדבור ובבצורת, וגם עבורם תוכלו למצוא אצלנו כתבות

רלוונטיות.

כרגיל, נשמח לשמוע מה יש לך לומר על זווית בחינוך, כך שאם טרם מילאת את הסקר
שלנו נודה לך על מספר דקות מזמנך, כדי שנוכל ללמוד כיצד לשפר ולהתאים את האתר

לצרכי ההוראה שלך לקראת שנת הלימודים הבאה.
חג שבועות שמח,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

05/06  יום איכות הסביבה הבינ"ל

 יום איכות הסביבה הבינ"ל  יצוין השנה בסימן "לנצח את זיהום האוויר" 

08/06  יום האוקיינוסים הבינ"ל

09/06  שבועות

להחליף את התחליף

מהי ההשפעה של סויה על המערכת ההורמונלית שלנו?

לכתבה

15/06  יום הרוח הבינ"ל

17/06  יום המאבק הבינ"ל
במדבור ובבצורת

צריך לדבר על המדבור

איך הכחדה של מכרסם קטן האיצה את תהליך המדבור בארה"ב?

כולל מערך שיעור

לכתבה

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדען

ד"ר דור אדליסט  אקולוג ימי
אוניברסיטת חיפה

"כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים,
וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו לוגמים היום בישראל מגיעה מהים."

מה עושה אקולוג ימי? אקולוג ימי עוסק באקולוגיה של הים, שלמעשה זה אומר שאני עוסק במגוון די
רחב של נושאים שקשורים בחיים בים ובבתי הגידול שהם מאכלסים והשינויים בהם. גם אם אני אבחר
להתמקד בתהליך או בתופעה מסוימת, מכיוון שכל המערכות האקולוגיות של הים מחוברות אחת

לשנייה, אז אני אגלה שיש להם השפעה על הרבה דברים אחרים בים.   

חשוב להבין גם שאקולוג לא רק חוקר את הסביבה החיה, אלא גם את מערכת היחסים של הסביבה
החיה עם בני האדם. זה המקום שבו אקולוגיה פוגשת את איכות הסביבה. אקולוגיה היא ענף מדעי,
ואיכות הסביבה זו דיסציפלינה שיותר עוסקת בבני אדם ובקשר שבינם לבין המערכות החיות. זהו קשר
דוכיווני, שכן בני האדם נסמכים על המערכות הימיות מצד אחד – למשל אנחנו נושמים חמצן שמיוצר
בים, שותים מי ים מותפלים, צורכים דגים למאכל שהים מייצר ואנחנו רוצים שהים שלנו יהיה נקי
ממדוזות; אך מצד שני יש דברים שאנחנו עושים שמפריעים למערכת האקולוגית לתת לנו את
השירותים האלה, כמו למשל זיהום, שינוי האקלים, דיג יתר, עידוד של פלישת מינים, ועוד דברים
נוספים שבסופו של דבר פוגעים במשאבי הים. החוכמה היא להשיג איזון שיאפשר לקבל את השירותים

האלו בטווח הארוך.

מהם תחומי המחקר שלך? תחומי המחקר שלי משתרעים על כמה נושאים. תחילה חקרתי את נושא
השוניות המלאכותיות, ואחר כך עברתי לבחון את נושא הדיג, ובשנים האחרונות אני עוסק הרבה

בפלישת מינים ובעיקר במדוזות.

נחילי מדוזות הינם דוגמה קלאסית, משום שהנושא הזה יושב בדיוק על התפר שבין בני האדם לסביבה
 מצד אחד המדוזות הן מטרד עבור האדם (שאותו אגב אנחנו מנסים עכשיו להפוך למשאב), מצד שני
הן חלק מהמערכת האקולוגית ומארג המזון, ומצד שלישי הרבה מאוד מהפעולות שלנו מעודדות את
הריבוי וההתפשטות שלהן. לכן אנחנו צריכים ללמוד כיצד למתן את הפעולות המזיקות שאנו עושים וכך
לפתור את בעיית המטרד, אך גם כדי לתת למדוזות את המקום הנכון שלהן כחלק מהמערכת

האקולוגית. כלומר ישנו איזשהו איזון עדין שאנחנו צריכים ללמוד איך להגיע אליו. 

מדי עבודה: היות ורוב העבודה שלי נעשית מול מחשב, אני כמעט ולא לובש חלוק מעבדה. כאשר אני
כן יוצא לשטח, אז זה תלוי מה אני עושה – אם צוללים, אז חליפת צלילה. אם מתעסקים עם מדוזות
רצוי שיהיו כפפות פלסטיק ארוכות. אם אני יוצא לסקר על ספינת דיג, אז מגפיים\ערדליים כדי לא
להירטב ולא להרטיב את הספינה כשאני נכנס, ואם הסקר מתבצע בחורף אז הכי חשוב לבוא בבגדים
חמים. בנוסף לעבודתי כחוקר אני גם מרצה באוניברסיטת חיפה ובמכללת רופין, ואז אני משתדל

להקפיד על חולצה מכופתרת. כנ"ל גם בכנסים מדעיים בארץ ובעולם.

איך הגעת לתחום? כאשר התחלתי את הלימודים במכללה הימית במכמורת, לא ידעתי בכלל שאני
רוצה להיות מדען. תמיד אהבתי את הים, ומכמורת היה נראה לי כמו מקום כיף ומעניין ללמוד בו, ואני

חושב שעד היום הסיפור של כיף ועניין החזיק אצלי מעמד.

בונוסים בעבודה: הים התיכון הוא הים שמשתנה בקצב הכי מהיר על פני כדור הארץ, וקצב השינוי
הזה הופך אותו להיות מקום מרתק לאקולוג ימי. השינויים הללו תורמים להגעה של מינים חדשים אליו,
מינים שלא הכרנו לפני כן וזה די מדהים לראות את הקצב המהיר הזה של שינוי. בכלל, העובדה שיש לי
את האפשרות לבלות בים כחלק מהעבודה שלי, גם אם זה חלק יחסית קטן מהזמן, זה כבר בונוס בפני

עצמו.

טרנד עכשווי בתחום המחקר שלך: בשנים האחרונות אני עוסק במדע אזרחי. זהו תחום חדש יחסית,
העוסק בשיתוף פעולה בין אזרחים למדענים. כך בפרויקט שלנו "מדוזות בעם", אנחנו עוסקים במיפוי
והתרעה על התקרבות נחילי מדוזות לחופי ישראל בעזרת הציבור ומציאת פתרונות לאתגרים שהם
מציבים. בציבור יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את הים ומבלים בו די הרבה, והם משתפים אותנו
בתצפיות של המדוזות שלהם באתר המדוזות הישראלי, בקבוצת הפייסבוק "מדוזות בעם" ובאפליקציה

חדשה בשם זה שצפויה לצאת ממש בימים הקרובים.

באופן הזה אנחנו המדענים מגדילים את הידע שלנו על המדוזות, ובתמורה אנחנו חולקים את הידע
הזה בחזרה עם הציבור  אנחנו מפרסמים מפה המציגה את תפוצת המדוזות לאורך חופי ישראל בזמן
אמת. כל מי שמעוניין ללכת לים, יכול להתעדכן במצב המדוזות בשטח ועל סמך המידע הזה להחליט
באיזה חוף לבלות. אנחנו גם משתפים את הציבור בידע המדעי שנמצא ברשותנו, בכל הקשור למניעה
וטיפול בצריבת מדוזות, מיני המדוזות המצויות בים התיכון, ועוד כל מיני עובדות מעניינות ומפתיעות על
מדוזות. המידע הזה שאנחנו מעבירים לציבור מסייע ליצור חוויית בילוי נעימה יותר, בייחוד לכאלה

שמפחדים וחוששים מהמדוזות, וכך אנו מקרבים אותם יותר לים.

חשוב לציין שכל אחד שנמצא בים ויש לו סמארטפון וגישה לאינטרנט, יכול להפוך למדווח, מה שהופך
גם את הילדים ובני הנוער של היום וגם את הפנסיונרים שלנו למדווחים פוטנציאלים ולמדענים אזרחים.
אנחנו עובדים עם כמה בתי ספר במטרה להחליש את הפחדים של הילדים מהים, להגביר את החיבור

שלהם אליו ולהראות להם שיש להם אפשרות לתרום למדע, וזה מרגיש כמו ניצחון לכולם.

בנוסף אני חבר בקבוצת מחקר של האיחוד האירופי בשם GoJelly שעוסקת במציאת שימושים שונים
למדוזות ובכללם ייצור פילטר מהריר שלהן, שימנע הגעה של מיקרופלסטיק לים.

עובדות מפתיעה על... מדוזות
ישנן מדוזות בנות אלמוות, שאינן מתות מזקנה כיוון שהן מצליחות להצעיר את התאים שלהם, בתהליך
שטרם ברור למדע. מדען יפני שעובד עליהן טוען שאם נפענח את התהליך הזה אולי גם אנחנו נזכה

בחיי נצח.

עוד עובדה מפתיעה שרוב האנשים לא יודעים אותה, היא שבמחזור חיי המדוזות ישנו שלב ישיב, שבו
הן מתיישבות על מצע קשה. ולמה העובדה הזאת חשובה? משום שמסתבר שהפלסטיק שמזהם את
הים מהווה מצע התיישבות אידאלי למדוזות בשלבי החיים הצעירים, ובכך עוזר להן להשלים את מעגל
החיים שלהן ולהפיץ אותן בים. כלומר, אם אנחנו רוצים פחות מדוזות בים, חשוב מאוד שלא להשליך

פסולת פלסטיק לים.

לקראת יום האוקיינוסים הבינ"ל, מדוע חשוב לשמור על הים?
כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים, וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו
לוגמים היום בישראל מגיעה מהים. גם קירור טורבינות החשמל שלנו בארץ מתבצע על ידי שימוש במי
הים. מהזווית של המדוזות אני יכול לומר שאמנם הן נמצאות עמנו כבר חצי מיליארד שנים, אבל הן גם
היצור היחיד שפוגע ישירות בכל סוגי שירותי המערכת הימית – שירותי תרבות (צריבת הרוחצים)
שירותי אספקה (דיג, חשמל, התפלה), שירותי ויסות (כמין פולש) ואולי אפילו בייצור החמצן עצמו, כך

שיש לנו סיבות טובות לחקור ולהמשיך לספק לציבור פתרונות. 

blackreefs@gmail.com :תשמרו על קשר עם דור

המדוזות של החורף, כמה עולות לנו המדוזות?, נקודת מבט של מהגר, עונת כתבות בהן דור מופיע:
השמיטה של הים

עמ"ר ברשת

זוהי התמונה הזוכה השנה בתחרות הצילומים "ביולוגיה מבעד לעדשה", אשר
צולמה על ידי התלמיד חן דואק, מבית הספר עמל נופרים בגליל, טבריה.

אהבתם?
כעת בואו להשפיע ולבחור את התמונה המנצחת בתחרות הצילום למורי הביולוגיה

 "הוראת הביולוגיה מבעד לעדשה".
12 התמונות המובילות ממתינות לכם בפורטל ביולוגיה (עובדי הוראה)

לצפייה בתמונות נוספות מתחרות התלמידים:
בפורטל התלמידים של משרד החינוך ובאתר מפמ"ר ביולוגיה

אירועים

הוועידה השנתית למדע ולסביבה

עוד לא מאוחר להירשם!

בוועידה תיפגשו מדענים, מומחי סביבה ואנשי חינוך  סביבתי,
ותוכלו להינות מהרצאות מרתקות עם המרצים המרכזיים שלנו:

פרופ' דן אריאלי מומחה לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק
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זיהום אוויר: הרוצח השקט

התלמידים לומדים להכיר 
אילו מזהמים יש באוויר

כולל מערך שיעור

לכתבה

הסיפור של הזיהום

הקשר שבין זיהום אוויר ותחלואה

כולל תשבץ

לכתבה

חלון לים התיכון

דו"ח חדש של האו"ם מספק הצצה מקרוב
למצב הים התיכון, ומדגיש את חשיבותה

של ישראל בשמירה עליו.

כולל תשבץ

לכתבה

ים של אתגרים

אתגר קליל, שמשלב קריאה של הכתבה
עם ביצוע ארבע משימות שפתרונן הנכון
יספק קודים לפתיחת ארבעה מנעולים

דיגיטליים.

הכל כבר מחכה לך מוכן בפנים,
רק להדפיס ולגזור!

כולל פעילות

לכתבה

רוחות של שינוי

הערכות בארה"ב מראות שטכנולוגיות
חדשות להפקת אנרגיית רוח יהפכו אותה
ליציבה מבחינת כושר ייצור החשמל. 

לכתבה

רוח חכמה

האם ענקית הטכנולוגיה גוגל תצליח לתת
דחיפה משמעותית לענף האנרגיות

המתחדשות?

לכתבה

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

כבר מריחים את חופשת הקיץ באוויר, רק עוד שבועיים ואנחנו שם...

אבל עד אז עולה השאלה במה עוד ניתן להעסיק את התלמידים שמבחינתם החופש כבר
התחיל...

אז מה דעתך על פעילות קלילה בסגנון חדר בריחה? הפעילות שמבוססת על הכתבה
"ים של אתגרים" תאפשר לתלמידים ללמוד באופן חוויתי על האוצרות שהים מעניק לנו לצד
הנזקים שאנו גורמים לו. בסוף הפעילות יש גם קריאה לפעולה, שאנו מאמינים כי אתם

המורים תדעו למנף בצורה הנכונה.

לצד הפעילות שפיתחנו במיוחד ליום האוקיינוסים הבינ"ל, שחל בשבת הקרובה, ערכנו  גם
ראיון עם אקולוג ימי, ד"ר דור אדליסט. דור מוביל יחד עם האגודה לאקולוגיה פיתוח
של אפליקציה חדשה לדיווחי מדוזות שתושק בקרוב מאוד, כך שאם חשוב לכם לדעת מה

מצב המדוזות כרגע בים, מומלץ מאוד לקרוא מה יש לומר בנושא.

כמובן שלא שכחנו לציין גם את שאר האירועים הסביבתיים שמתקיימים החודש, כמו יום
הרוח בינ"ל ויום המאבק הבינ"ל במדבור ובבצורת, וגם עבורם תוכלו למצוא אצלנו כתבות

רלוונטיות.

כרגיל, נשמח לשמוע מה יש לך לומר על זווית בחינוך, כך שאם טרם מילאת את הסקר
שלנו נודה לך על מספר דקות מזמנך, כדי שנוכל ללמוד כיצד לשפר ולהתאים את האתר

לצרכי ההוראה שלך לקראת שנת הלימודים הבאה.
חג שבועות שמח,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

05/06  יום איכות הסביבה הבינ"ל

 יום איכות הסביבה הבינ"ל  יצוין השנה בסימן "לנצח את זיהום האוויר" 

08/06  יום האוקיינוסים הבינ"ל

09/06  שבועות

להחליף את התחליף

מהי ההשפעה של סויה על המערכת ההורמונלית שלנו?

לכתבה

15/06  יום הרוח הבינ"ל

17/06  יום המאבק הבינ"ל
במדבור ובבצורת

צריך לדבר על המדבור

איך הכחדה של מכרסם קטן האיצה את תהליך המדבור בארה"ב?

כולל מערך שיעור

לכתבה

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדען

ד"ר דור אדליסט  אקולוג ימי
אוניברסיטת חיפה

"כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים,
וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו לוגמים היום בישראל מגיעה מהים."

מה עושה אקולוג ימי? אקולוג ימי עוסק באקולוגיה של הים, שלמעשה זה אומר שאני עוסק במגוון די
רחב של נושאים שקשורים בחיים בים ובבתי הגידול שהם מאכלסים והשינויים בהם. גם אם אני אבחר
להתמקד בתהליך או בתופעה מסוימת, מכיוון שכל המערכות האקולוגיות של הים מחוברות אחת

לשנייה, אז אני אגלה שיש להם השפעה על הרבה דברים אחרים בים.   

חשוב להבין גם שאקולוג לא רק חוקר את הסביבה החיה, אלא גם את מערכת היחסים של הסביבה
החיה עם בני האדם. זה המקום שבו אקולוגיה פוגשת את איכות הסביבה. אקולוגיה היא ענף מדעי,
ואיכות הסביבה זו דיסציפלינה שיותר עוסקת בבני אדם ובקשר שבינם לבין המערכות החיות. זהו קשר
דוכיווני, שכן בני האדם נסמכים על המערכות הימיות מצד אחד – למשל אנחנו נושמים חמצן שמיוצר
בים, שותים מי ים מותפלים, צורכים דגים למאכל שהים מייצר ואנחנו רוצים שהים שלנו יהיה נקי
ממדוזות; אך מצד שני יש דברים שאנחנו עושים שמפריעים למערכת האקולוגית לתת לנו את
השירותים האלה, כמו למשל זיהום, שינוי האקלים, דיג יתר, עידוד של פלישת מינים, ועוד דברים
נוספים שבסופו של דבר פוגעים במשאבי הים. החוכמה היא להשיג איזון שיאפשר לקבל את השירותים

האלו בטווח הארוך.

מהם תחומי המחקר שלך? תחומי המחקר שלי משתרעים על כמה נושאים. תחילה חקרתי את נושא
השוניות המלאכותיות, ואחר כך עברתי לבחון את נושא הדיג, ובשנים האחרונות אני עוסק הרבה

בפלישת מינים ובעיקר במדוזות.

נחילי מדוזות הינם דוגמה קלאסית, משום שהנושא הזה יושב בדיוק על התפר שבין בני האדם לסביבה
 מצד אחד המדוזות הן מטרד עבור האדם (שאותו אגב אנחנו מנסים עכשיו להפוך למשאב), מצד שני
הן חלק מהמערכת האקולוגית ומארג המזון, ומצד שלישי הרבה מאוד מהפעולות שלנו מעודדות את
הריבוי וההתפשטות שלהן. לכן אנחנו צריכים ללמוד כיצד למתן את הפעולות המזיקות שאנו עושים וכך
לפתור את בעיית המטרד, אך גם כדי לתת למדוזות את המקום הנכון שלהן כחלק מהמערכת

האקולוגית. כלומר ישנו איזשהו איזון עדין שאנחנו צריכים ללמוד איך להגיע אליו. 

מדי עבודה: היות ורוב העבודה שלי נעשית מול מחשב, אני כמעט ולא לובש חלוק מעבדה. כאשר אני
כן יוצא לשטח, אז זה תלוי מה אני עושה – אם צוללים, אז חליפת צלילה. אם מתעסקים עם מדוזות
רצוי שיהיו כפפות פלסטיק ארוכות. אם אני יוצא לסקר על ספינת דיג, אז מגפיים\ערדליים כדי לא
להירטב ולא להרטיב את הספינה כשאני נכנס, ואם הסקר מתבצע בחורף אז הכי חשוב לבוא בבגדים
חמים. בנוסף לעבודתי כחוקר אני גם מרצה באוניברסיטת חיפה ובמכללת רופין, ואז אני משתדל

להקפיד על חולצה מכופתרת. כנ"ל גם בכנסים מדעיים בארץ ובעולם.

איך הגעת לתחום? כאשר התחלתי את הלימודים במכללה הימית במכמורת, לא ידעתי בכלל שאני
רוצה להיות מדען. תמיד אהבתי את הים, ומכמורת היה נראה לי כמו מקום כיף ומעניין ללמוד בו, ואני

חושב שעד היום הסיפור של כיף ועניין החזיק אצלי מעמד.

בונוסים בעבודה: הים התיכון הוא הים שמשתנה בקצב הכי מהיר על פני כדור הארץ, וקצב השינוי
הזה הופך אותו להיות מקום מרתק לאקולוג ימי. השינויים הללו תורמים להגעה של מינים חדשים אליו,
מינים שלא הכרנו לפני כן וזה די מדהים לראות את הקצב המהיר הזה של שינוי. בכלל, העובדה שיש לי
את האפשרות לבלות בים כחלק מהעבודה שלי, גם אם זה חלק יחסית קטן מהזמן, זה כבר בונוס בפני

עצמו.

טרנד עכשווי בתחום המחקר שלך: בשנים האחרונות אני עוסק במדע אזרחי. זהו תחום חדש יחסית,
העוסק בשיתוף פעולה בין אזרחים למדענים. כך בפרויקט שלנו "מדוזות בעם", אנחנו עוסקים במיפוי
והתרעה על התקרבות נחילי מדוזות לחופי ישראל בעזרת הציבור ומציאת פתרונות לאתגרים שהם
מציבים. בציבור יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את הים ומבלים בו די הרבה, והם משתפים אותנו
בתצפיות של המדוזות שלהם באתר המדוזות הישראלי, בקבוצת הפייסבוק "מדוזות בעם" ובאפליקציה

חדשה בשם זה שצפויה לצאת ממש בימים הקרובים.

באופן הזה אנחנו המדענים מגדילים את הידע שלנו על המדוזות, ובתמורה אנחנו חולקים את הידע
הזה בחזרה עם הציבור  אנחנו מפרסמים מפה המציגה את תפוצת המדוזות לאורך חופי ישראל בזמן
אמת. כל מי שמעוניין ללכת לים, יכול להתעדכן במצב המדוזות בשטח ועל סמך המידע הזה להחליט
באיזה חוף לבלות. אנחנו גם משתפים את הציבור בידע המדעי שנמצא ברשותנו, בכל הקשור למניעה
וטיפול בצריבת מדוזות, מיני המדוזות המצויות בים התיכון, ועוד כל מיני עובדות מעניינות ומפתיעות על
מדוזות. המידע הזה שאנחנו מעבירים לציבור מסייע ליצור חוויית בילוי נעימה יותר, בייחוד לכאלה

שמפחדים וחוששים מהמדוזות, וכך אנו מקרבים אותם יותר לים.

חשוב לציין שכל אחד שנמצא בים ויש לו סמארטפון וגישה לאינטרנט, יכול להפוך למדווח, מה שהופך
גם את הילדים ובני הנוער של היום וגם את הפנסיונרים שלנו למדווחים פוטנציאלים ולמדענים אזרחים.
אנחנו עובדים עם כמה בתי ספר במטרה להחליש את הפחדים של הילדים מהים, להגביר את החיבור

שלהם אליו ולהראות להם שיש להם אפשרות לתרום למדע, וזה מרגיש כמו ניצחון לכולם.

בנוסף אני חבר בקבוצת מחקר של האיחוד האירופי בשם GoJelly שעוסקת במציאת שימושים שונים
למדוזות ובכללם ייצור פילטר מהריר שלהן, שימנע הגעה של מיקרופלסטיק לים.

עובדות מפתיעה על... מדוזות
ישנן מדוזות בנות אלמוות, שאינן מתות מזקנה כיוון שהן מצליחות להצעיר את התאים שלהם, בתהליך
שטרם ברור למדע. מדען יפני שעובד עליהן טוען שאם נפענח את התהליך הזה אולי גם אנחנו נזכה

בחיי נצח.

עוד עובדה מפתיעה שרוב האנשים לא יודעים אותה, היא שבמחזור חיי המדוזות ישנו שלב ישיב, שבו
הן מתיישבות על מצע קשה. ולמה העובדה הזאת חשובה? משום שמסתבר שהפלסטיק שמזהם את
הים מהווה מצע התיישבות אידאלי למדוזות בשלבי החיים הצעירים, ובכך עוזר להן להשלים את מעגל
החיים שלהן ולהפיץ אותן בים. כלומר, אם אנחנו רוצים פחות מדוזות בים, חשוב מאוד שלא להשליך

פסולת פלסטיק לים.

לקראת יום האוקיינוסים הבינ"ל, מדוע חשוב לשמור על הים?
כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים, וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו
לוגמים היום בישראל מגיעה מהים. גם קירור טורבינות החשמל שלנו בארץ מתבצע על ידי שימוש במי
הים. מהזווית של המדוזות אני יכול לומר שאמנם הן נמצאות עמנו כבר חצי מיליארד שנים, אבל הן גם
היצור היחיד שפוגע ישירות בכל סוגי שירותי המערכת הימית – שירותי תרבות (צריבת הרוחצים)
שירותי אספקה (דיג, חשמל, התפלה), שירותי ויסות (כמין פולש) ואולי אפילו בייצור החמצן עצמו, כך

שיש לנו סיבות טובות לחקור ולהמשיך לספק לציבור פתרונות. 

blackreefs@gmail.com :תשמרו על קשר עם דור

המדוזות של החורף, כמה עולות לנו המדוזות?, נקודת מבט של מהגר, עונת כתבות בהן דור מופיע:
השמיטה של הים

עמ"ר ברשת

זוהי התמונה הזוכה השנה בתחרות הצילומים "ביולוגיה מבעד לעדשה", אשר
צולמה על ידי התלמיד חן דואק, מבית הספר עמל נופרים בגליל, טבריה.

אהבתם?
כעת בואו להשפיע ולבחור את התמונה המנצחת בתחרות הצילום למורי הביולוגיה

 "הוראת הביולוגיה מבעד לעדשה".
12 התמונות המובילות ממתינות לכם בפורטל ביולוגיה (עובדי הוראה)

לצפייה בתמונות נוספות מתחרות התלמידים:
בפורטל התלמידים של משרד החינוך ובאתר מפמ"ר ביולוגיה

אירועים

הוועידה השנתית למדע ולסביבה

עוד לא מאוחר להירשם!

בוועידה תיפגשו מדענים, מומחי סביבה ואנשי חינוך  סביבתי,
ותוכלו להינות מהרצאות מרתקות עם המרצים המרכזיים שלנו:

פרופ' דן אריאלי מומחה לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק

http://education.zavit.org.il/צריך-לדבר-על-המדבור/
http://education.zavit.org.il/events-calendar/


זיהום אוויר: הרוצח השקט

התלמידים לומדים להכיר 
אילו מזהמים יש באוויר

כולל מערך שיעור

לכתבה

הסיפור של הזיהום

הקשר שבין זיהום אוויר ותחלואה

כולל תשבץ

לכתבה

חלון לים התיכון

דו"ח חדש של האו"ם מספק הצצה מקרוב
למצב הים התיכון, ומדגיש את חשיבותה

של ישראל בשמירה עליו.

כולל תשבץ

לכתבה

ים של אתגרים

אתגר קליל, שמשלב קריאה של הכתבה
עם ביצוע ארבע משימות שפתרונן הנכון
יספק קודים לפתיחת ארבעה מנעולים

דיגיטליים.

הכל כבר מחכה לך מוכן בפנים,
רק להדפיס ולגזור!

כולל פעילות

לכתבה

רוחות של שינוי

הערכות בארה"ב מראות שטכנולוגיות
חדשות להפקת אנרגיית רוח יהפכו אותה
ליציבה מבחינת כושר ייצור החשמל. 

לכתבה

רוח חכמה

האם ענקית הטכנולוגיה גוגל תצליח לתת
דחיפה משמעותית לענף האנרגיות

המתחדשות?

לכתבה

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

כבר מריחים את חופשת הקיץ באוויר, רק עוד שבועיים ואנחנו שם...

אבל עד אז עולה השאלה במה עוד ניתן להעסיק את התלמידים שמבחינתם החופש כבר
התחיל...

אז מה דעתך על פעילות קלילה בסגנון חדר בריחה? הפעילות שמבוססת על הכתבה
"ים של אתגרים" תאפשר לתלמידים ללמוד באופן חוויתי על האוצרות שהים מעניק לנו לצד
הנזקים שאנו גורמים לו. בסוף הפעילות יש גם קריאה לפעולה, שאנו מאמינים כי אתם

המורים תדעו למנף בצורה הנכונה.

לצד הפעילות שפיתחנו במיוחד ליום האוקיינוסים הבינ"ל, שחל בשבת הקרובה, ערכנו  גם
ראיון עם אקולוג ימי, ד"ר דור אדליסט. דור מוביל יחד עם האגודה לאקולוגיה פיתוח
של אפליקציה חדשה לדיווחי מדוזות שתושק בקרוב מאוד, כך שאם חשוב לכם לדעת מה

מצב המדוזות כרגע בים, מומלץ מאוד לקרוא מה יש לומר בנושא.

כמובן שלא שכחנו לציין גם את שאר האירועים הסביבתיים שמתקיימים החודש, כמו יום
הרוח בינ"ל ויום המאבק הבינ"ל במדבור ובבצורת, וגם עבורם תוכלו למצוא אצלנו כתבות

רלוונטיות.

כרגיל, נשמח לשמוע מה יש לך לומר על זווית בחינוך, כך שאם טרם מילאת את הסקר
שלנו נודה לך על מספר דקות מזמנך, כדי שנוכל ללמוד כיצד לשפר ולהתאים את האתר

לצרכי ההוראה שלך לקראת שנת הלימודים הבאה.
חג שבועות שמח,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

05/06  יום איכות הסביבה הבינ"ל

 יום איכות הסביבה הבינ"ל  יצוין השנה בסימן "לנצח את זיהום האוויר" 

08/06  יום האוקיינוסים הבינ"ל

09/06  שבועות

להחליף את התחליף

מהי ההשפעה של סויה על המערכת ההורמונלית שלנו?

לכתבה

15/06  יום הרוח הבינ"ל

17/06  יום המאבק הבינ"ל
במדבור ובבצורת

צריך לדבר על המדבור

איך הכחדה של מכרסם קטן האיצה את תהליך המדבור בארה"ב?

כולל מערך שיעור

לכתבה

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדען

ד"ר דור אדליסט  אקולוג ימי
אוניברסיטת חיפה

"כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים,
וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו לוגמים היום בישראל מגיעה מהים."

מה עושה אקולוג ימי? אקולוג ימי עוסק באקולוגיה של הים, שלמעשה זה אומר שאני עוסק במגוון די
רחב של נושאים שקשורים בחיים בים ובבתי הגידול שהם מאכלסים והשינויים בהם. גם אם אני אבחר
להתמקד בתהליך או בתופעה מסוימת, מכיוון שכל המערכות האקולוגיות של הים מחוברות אחת

לשנייה, אז אני אגלה שיש להם השפעה על הרבה דברים אחרים בים.   

חשוב להבין גם שאקולוג לא רק חוקר את הסביבה החיה, אלא גם את מערכת היחסים של הסביבה
החיה עם בני האדם. זה המקום שבו אקולוגיה פוגשת את איכות הסביבה. אקולוגיה היא ענף מדעי,
ואיכות הסביבה זו דיסציפלינה שיותר עוסקת בבני אדם ובקשר שבינם לבין המערכות החיות. זהו קשר
דוכיווני, שכן בני האדם נסמכים על המערכות הימיות מצד אחד – למשל אנחנו נושמים חמצן שמיוצר
בים, שותים מי ים מותפלים, צורכים דגים למאכל שהים מייצר ואנחנו רוצים שהים שלנו יהיה נקי
ממדוזות; אך מצד שני יש דברים שאנחנו עושים שמפריעים למערכת האקולוגית לתת לנו את
השירותים האלה, כמו למשל זיהום, שינוי האקלים, דיג יתר, עידוד של פלישת מינים, ועוד דברים
נוספים שבסופו של דבר פוגעים במשאבי הים. החוכמה היא להשיג איזון שיאפשר לקבל את השירותים

האלו בטווח הארוך.

מהם תחומי המחקר שלך? תחומי המחקר שלי משתרעים על כמה נושאים. תחילה חקרתי את נושא
השוניות המלאכותיות, ואחר כך עברתי לבחון את נושא הדיג, ובשנים האחרונות אני עוסק הרבה

בפלישת מינים ובעיקר במדוזות.

נחילי מדוזות הינם דוגמה קלאסית, משום שהנושא הזה יושב בדיוק על התפר שבין בני האדם לסביבה
 מצד אחד המדוזות הן מטרד עבור האדם (שאותו אגב אנחנו מנסים עכשיו להפוך למשאב), מצד שני
הן חלק מהמערכת האקולוגית ומארג המזון, ומצד שלישי הרבה מאוד מהפעולות שלנו מעודדות את
הריבוי וההתפשטות שלהן. לכן אנחנו צריכים ללמוד כיצד למתן את הפעולות המזיקות שאנו עושים וכך
לפתור את בעיית המטרד, אך גם כדי לתת למדוזות את המקום הנכון שלהן כחלק מהמערכת

האקולוגית. כלומר ישנו איזשהו איזון עדין שאנחנו צריכים ללמוד איך להגיע אליו. 

מדי עבודה: היות ורוב העבודה שלי נעשית מול מחשב, אני כמעט ולא לובש חלוק מעבדה. כאשר אני
כן יוצא לשטח, אז זה תלוי מה אני עושה – אם צוללים, אז חליפת צלילה. אם מתעסקים עם מדוזות
רצוי שיהיו כפפות פלסטיק ארוכות. אם אני יוצא לסקר על ספינת דיג, אז מגפיים\ערדליים כדי לא
להירטב ולא להרטיב את הספינה כשאני נכנס, ואם הסקר מתבצע בחורף אז הכי חשוב לבוא בבגדים
חמים. בנוסף לעבודתי כחוקר אני גם מרצה באוניברסיטת חיפה ובמכללת רופין, ואז אני משתדל

להקפיד על חולצה מכופתרת. כנ"ל גם בכנסים מדעיים בארץ ובעולם.

איך הגעת לתחום? כאשר התחלתי את הלימודים במכללה הימית במכמורת, לא ידעתי בכלל שאני
רוצה להיות מדען. תמיד אהבתי את הים, ומכמורת היה נראה לי כמו מקום כיף ומעניין ללמוד בו, ואני

חושב שעד היום הסיפור של כיף ועניין החזיק אצלי מעמד.

בונוסים בעבודה: הים התיכון הוא הים שמשתנה בקצב הכי מהיר על פני כדור הארץ, וקצב השינוי
הזה הופך אותו להיות מקום מרתק לאקולוג ימי. השינויים הללו תורמים להגעה של מינים חדשים אליו,
מינים שלא הכרנו לפני כן וזה די מדהים לראות את הקצב המהיר הזה של שינוי. בכלל, העובדה שיש לי
את האפשרות לבלות בים כחלק מהעבודה שלי, גם אם זה חלק יחסית קטן מהזמן, זה כבר בונוס בפני

עצמו.

טרנד עכשווי בתחום המחקר שלך: בשנים האחרונות אני עוסק במדע אזרחי. זהו תחום חדש יחסית,
העוסק בשיתוף פעולה בין אזרחים למדענים. כך בפרויקט שלנו "מדוזות בעם", אנחנו עוסקים במיפוי
והתרעה על התקרבות נחילי מדוזות לחופי ישראל בעזרת הציבור ומציאת פתרונות לאתגרים שהם
מציבים. בציבור יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את הים ומבלים בו די הרבה, והם משתפים אותנו
בתצפיות של המדוזות שלהם באתר המדוזות הישראלי, בקבוצת הפייסבוק "מדוזות בעם" ובאפליקציה

חדשה בשם זה שצפויה לצאת ממש בימים הקרובים.

באופן הזה אנחנו המדענים מגדילים את הידע שלנו על המדוזות, ובתמורה אנחנו חולקים את הידע
הזה בחזרה עם הציבור  אנחנו מפרסמים מפה המציגה את תפוצת המדוזות לאורך חופי ישראל בזמן
אמת. כל מי שמעוניין ללכת לים, יכול להתעדכן במצב המדוזות בשטח ועל סמך המידע הזה להחליט
באיזה חוף לבלות. אנחנו גם משתפים את הציבור בידע המדעי שנמצא ברשותנו, בכל הקשור למניעה
וטיפול בצריבת מדוזות, מיני המדוזות המצויות בים התיכון, ועוד כל מיני עובדות מעניינות ומפתיעות על
מדוזות. המידע הזה שאנחנו מעבירים לציבור מסייע ליצור חוויית בילוי נעימה יותר, בייחוד לכאלה

שמפחדים וחוששים מהמדוזות, וכך אנו מקרבים אותם יותר לים.

חשוב לציין שכל אחד שנמצא בים ויש לו סמארטפון וגישה לאינטרנט, יכול להפוך למדווח, מה שהופך
גם את הילדים ובני הנוער של היום וגם את הפנסיונרים שלנו למדווחים פוטנציאלים ולמדענים אזרחים.
אנחנו עובדים עם כמה בתי ספר במטרה להחליש את הפחדים של הילדים מהים, להגביר את החיבור

שלהם אליו ולהראות להם שיש להם אפשרות לתרום למדע, וזה מרגיש כמו ניצחון לכולם.

בנוסף אני חבר בקבוצת מחקר של האיחוד האירופי בשם GoJelly שעוסקת במציאת שימושים שונים
למדוזות ובכללם ייצור פילטר מהריר שלהן, שימנע הגעה של מיקרופלסטיק לים.

עובדות מפתיעה על... מדוזות
ישנן מדוזות בנות אלמוות, שאינן מתות מזקנה כיוון שהן מצליחות להצעיר את התאים שלהם, בתהליך
שטרם ברור למדע. מדען יפני שעובד עליהן טוען שאם נפענח את התהליך הזה אולי גם אנחנו נזכה

בחיי נצח.

עוד עובדה מפתיעה שרוב האנשים לא יודעים אותה, היא שבמחזור חיי המדוזות ישנו שלב ישיב, שבו
הן מתיישבות על מצע קשה. ולמה העובדה הזאת חשובה? משום שמסתבר שהפלסטיק שמזהם את
הים מהווה מצע התיישבות אידאלי למדוזות בשלבי החיים הצעירים, ובכך עוזר להן להשלים את מעגל
החיים שלהן ולהפיץ אותן בים. כלומר, אם אנחנו רוצים פחות מדוזות בים, חשוב מאוד שלא להשליך

פסולת פלסטיק לים.

לקראת יום האוקיינוסים הבינ"ל, מדוע חשוב לשמור על הים?
כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים, וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו
לוגמים היום בישראל מגיעה מהים. גם קירור טורבינות החשמל שלנו בארץ מתבצע על ידי שימוש במי
הים. מהזווית של המדוזות אני יכול לומר שאמנם הן נמצאות עמנו כבר חצי מיליארד שנים, אבל הן גם
היצור היחיד שפוגע ישירות בכל סוגי שירותי המערכת הימית – שירותי תרבות (צריבת הרוחצים)
שירותי אספקה (דיג, חשמל, התפלה), שירותי ויסות (כמין פולש) ואולי אפילו בייצור החמצן עצמו, כך

שיש לנו סיבות טובות לחקור ולהמשיך לספק לציבור פתרונות. 

blackreefs@gmail.com :תשמרו על קשר עם דור

המדוזות של החורף, כמה עולות לנו המדוזות?, נקודת מבט של מהגר, עונת כתבות בהן דור מופיע:
השמיטה של הים

עמ"ר ברשת

זוהי התמונה הזוכה השנה בתחרות הצילומים "ביולוגיה מבעד לעדשה", אשר
צולמה על ידי התלמיד חן דואק, מבית הספר עמל נופרים בגליל, טבריה.

אהבתם?
כעת בואו להשפיע ולבחור את התמונה המנצחת בתחרות הצילום למורי הביולוגיה

 "הוראת הביולוגיה מבעד לעדשה".
12 התמונות המובילות ממתינות לכם בפורטל ביולוגיה (עובדי הוראה)

לצפייה בתמונות נוספות מתחרות התלמידים:
בפורטל התלמידים של משרד החינוך ובאתר מפמ"ר ביולוגיה

אירועים

הוועידה השנתית למדע ולסביבה

עוד לא מאוחר להירשם!

בוועידה תיפגשו מדענים, מומחי סביבה ואנשי חינוך  סביבתי,
ותוכלו להינות מהרצאות מרתקות עם המרצים המרכזיים שלנו:

פרופ' דן אריאלי מומחה לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק

https://www.meduzot.co.il/
http://education.zavit.org.il/המדוזות-של-החורף/
http://blackreefs@gmail.com
http://education.zavit.org.il/נקודת-מבט-של-מהגר/
http://education.zavit.org.il/עונת-השמיטה-של-הים/


זיהום אוויר: הרוצח השקט

התלמידים לומדים להכיר 
אילו מזהמים יש באוויר

כולל מערך שיעור

לכתבה

הסיפור של הזיהום

הקשר שבין זיהום אוויר ותחלואה

כולל תשבץ

לכתבה

חלון לים התיכון

דו"ח חדש של האו"ם מספק הצצה מקרוב
למצב הים התיכון, ומדגיש את חשיבותה

של ישראל בשמירה עליו.

כולל תשבץ

לכתבה

ים של אתגרים

אתגר קליל, שמשלב קריאה של הכתבה
עם ביצוע ארבע משימות שפתרונן הנכון
יספק קודים לפתיחת ארבעה מנעולים

דיגיטליים.

הכל כבר מחכה לך מוכן בפנים,
רק להדפיס ולגזור!

כולל פעילות

לכתבה

רוחות של שינוי

הערכות בארה"ב מראות שטכנולוגיות
חדשות להפקת אנרגיית רוח יהפכו אותה
ליציבה מבחינת כושר ייצור החשמל. 

לכתבה

רוח חכמה

האם ענקית הטכנולוגיה גוגל תצליח לתת
דחיפה משמעותית לענף האנרגיות

המתחדשות?

לכתבה

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

כבר מריחים את חופשת הקיץ באוויר, רק עוד שבועיים ואנחנו שם...

אבל עד אז עולה השאלה במה עוד ניתן להעסיק את התלמידים שמבחינתם החופש כבר
התחיל...

אז מה דעתך על פעילות קלילה בסגנון חדר בריחה? הפעילות שמבוססת על הכתבה
"ים של אתגרים" תאפשר לתלמידים ללמוד באופן חוויתי על האוצרות שהים מעניק לנו לצד
הנזקים שאנו גורמים לו. בסוף הפעילות יש גם קריאה לפעולה, שאנו מאמינים כי אתם

המורים תדעו למנף בצורה הנכונה.

לצד הפעילות שפיתחנו במיוחד ליום האוקיינוסים הבינ"ל, שחל בשבת הקרובה, ערכנו  גם
ראיון עם אקולוג ימי, ד"ר דור אדליסט. דור מוביל יחד עם האגודה לאקולוגיה פיתוח
של אפליקציה חדשה לדיווחי מדוזות שתושק בקרוב מאוד, כך שאם חשוב לכם לדעת מה

מצב המדוזות כרגע בים, מומלץ מאוד לקרוא מה יש לומר בנושא.

כמובן שלא שכחנו לציין גם את שאר האירועים הסביבתיים שמתקיימים החודש, כמו יום
הרוח בינ"ל ויום המאבק הבינ"ל במדבור ובבצורת, וגם עבורם תוכלו למצוא אצלנו כתבות

רלוונטיות.

כרגיל, נשמח לשמוע מה יש לך לומר על זווית בחינוך, כך שאם טרם מילאת את הסקר
שלנו נודה לך על מספר דקות מזמנך, כדי שנוכל ללמוד כיצד לשפר ולהתאים את האתר

לצרכי ההוראה שלך לקראת שנת הלימודים הבאה.
חג שבועות שמח,
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש לפתוח אותו בחלון נפרד 

היומן המדעיסביבתי שלך

05/06  יום איכות הסביבה הבינ"ל

 יום איכות הסביבה הבינ"ל  יצוין השנה בסימן "לנצח את זיהום האוויר" 

08/06  יום האוקיינוסים הבינ"ל

09/06  שבועות

להחליף את התחליף

מהי ההשפעה של סויה על המערכת ההורמונלית שלנו?

לכתבה

15/06  יום הרוח הבינ"ל

17/06  יום המאבק הבינ"ל
במדבור ובבצורת

צריך לדבר על המדבור

איך הכחדה של מכרסם קטן האיצה את תהליך המדבור בארה"ב?

כולל מערך שיעור

לכתבה

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדען

ד"ר דור אדליסט  אקולוג ימי
אוניברסיטת חיפה

"כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים,
וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו לוגמים היום בישראל מגיעה מהים."

מה עושה אקולוג ימי? אקולוג ימי עוסק באקולוגיה של הים, שלמעשה זה אומר שאני עוסק במגוון די
רחב של נושאים שקשורים בחיים בים ובבתי הגידול שהם מאכלסים והשינויים בהם. גם אם אני אבחר
להתמקד בתהליך או בתופעה מסוימת, מכיוון שכל המערכות האקולוגיות של הים מחוברות אחת

לשנייה, אז אני אגלה שיש להם השפעה על הרבה דברים אחרים בים.   

חשוב להבין גם שאקולוג לא רק חוקר את הסביבה החיה, אלא גם את מערכת היחסים של הסביבה
החיה עם בני האדם. זה המקום שבו אקולוגיה פוגשת את איכות הסביבה. אקולוגיה היא ענף מדעי,
ואיכות הסביבה זו דיסציפלינה שיותר עוסקת בבני אדם ובקשר שבינם לבין המערכות החיות. זהו קשר
דוכיווני, שכן בני האדם נסמכים על המערכות הימיות מצד אחד – למשל אנחנו נושמים חמצן שמיוצר
בים, שותים מי ים מותפלים, צורכים דגים למאכל שהים מייצר ואנחנו רוצים שהים שלנו יהיה נקי
ממדוזות; אך מצד שני יש דברים שאנחנו עושים שמפריעים למערכת האקולוגית לתת לנו את
השירותים האלה, כמו למשל זיהום, שינוי האקלים, דיג יתר, עידוד של פלישת מינים, ועוד דברים
נוספים שבסופו של דבר פוגעים במשאבי הים. החוכמה היא להשיג איזון שיאפשר לקבל את השירותים

האלו בטווח הארוך.

מהם תחומי המחקר שלך? תחומי המחקר שלי משתרעים על כמה נושאים. תחילה חקרתי את נושא
השוניות המלאכותיות, ואחר כך עברתי לבחון את נושא הדיג, ובשנים האחרונות אני עוסק הרבה

בפלישת מינים ובעיקר במדוזות.

נחילי מדוזות הינם דוגמה קלאסית, משום שהנושא הזה יושב בדיוק על התפר שבין בני האדם לסביבה
 מצד אחד המדוזות הן מטרד עבור האדם (שאותו אגב אנחנו מנסים עכשיו להפוך למשאב), מצד שני
הן חלק מהמערכת האקולוגית ומארג המזון, ומצד שלישי הרבה מאוד מהפעולות שלנו מעודדות את
הריבוי וההתפשטות שלהן. לכן אנחנו צריכים ללמוד כיצד למתן את הפעולות המזיקות שאנו עושים וכך
לפתור את בעיית המטרד, אך גם כדי לתת למדוזות את המקום הנכון שלהן כחלק מהמערכת

האקולוגית. כלומר ישנו איזשהו איזון עדין שאנחנו צריכים ללמוד איך להגיע אליו. 

מדי עבודה: היות ורוב העבודה שלי נעשית מול מחשב, אני כמעט ולא לובש חלוק מעבדה. כאשר אני
כן יוצא לשטח, אז זה תלוי מה אני עושה – אם צוללים, אז חליפת צלילה. אם מתעסקים עם מדוזות
רצוי שיהיו כפפות פלסטיק ארוכות. אם אני יוצא לסקר על ספינת דיג, אז מגפיים\ערדליים כדי לא
להירטב ולא להרטיב את הספינה כשאני נכנס, ואם הסקר מתבצע בחורף אז הכי חשוב לבוא בבגדים
חמים. בנוסף לעבודתי כחוקר אני גם מרצה באוניברסיטת חיפה ובמכללת רופין, ואז אני משתדל

להקפיד על חולצה מכופתרת. כנ"ל גם בכנסים מדעיים בארץ ובעולם.

איך הגעת לתחום? כאשר התחלתי את הלימודים במכללה הימית במכמורת, לא ידעתי בכלל שאני
רוצה להיות מדען. תמיד אהבתי את הים, ומכמורת היה נראה לי כמו מקום כיף ומעניין ללמוד בו, ואני

חושב שעד היום הסיפור של כיף ועניין החזיק אצלי מעמד.

בונוסים בעבודה: הים התיכון הוא הים שמשתנה בקצב הכי מהיר על פני כדור הארץ, וקצב השינוי
הזה הופך אותו להיות מקום מרתק לאקולוג ימי. השינויים הללו תורמים להגעה של מינים חדשים אליו,
מינים שלא הכרנו לפני כן וזה די מדהים לראות את הקצב המהיר הזה של שינוי. בכלל, העובדה שיש לי
את האפשרות לבלות בים כחלק מהעבודה שלי, גם אם זה חלק יחסית קטן מהזמן, זה כבר בונוס בפני

עצמו.

טרנד עכשווי בתחום המחקר שלך: בשנים האחרונות אני עוסק במדע אזרחי. זהו תחום חדש יחסית,
העוסק בשיתוף פעולה בין אזרחים למדענים. כך בפרויקט שלנו "מדוזות בעם", אנחנו עוסקים במיפוי
והתרעה על התקרבות נחילי מדוזות לחופי ישראל בעזרת הציבור ומציאת פתרונות לאתגרים שהם
מציבים. בציבור יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים את הים ומבלים בו די הרבה, והם משתפים אותנו
בתצפיות של המדוזות שלהם באתר המדוזות הישראלי, בקבוצת הפייסבוק "מדוזות בעם" ובאפליקציה

חדשה בשם זה שצפויה לצאת ממש בימים הקרובים.

באופן הזה אנחנו המדענים מגדילים את הידע שלנו על המדוזות, ובתמורה אנחנו חולקים את הידע
הזה בחזרה עם הציבור  אנחנו מפרסמים מפה המציגה את תפוצת המדוזות לאורך חופי ישראל בזמן
אמת. כל מי שמעוניין ללכת לים, יכול להתעדכן במצב המדוזות בשטח ועל סמך המידע הזה להחליט
באיזה חוף לבלות. אנחנו גם משתפים את הציבור בידע המדעי שנמצא ברשותנו, בכל הקשור למניעה
וטיפול בצריבת מדוזות, מיני המדוזות המצויות בים התיכון, ועוד כל מיני עובדות מעניינות ומפתיעות על
מדוזות. המידע הזה שאנחנו מעבירים לציבור מסייע ליצור חוויית בילוי נעימה יותר, בייחוד לכאלה

שמפחדים וחוששים מהמדוזות, וכך אנו מקרבים אותם יותר לים.

חשוב לציין שכל אחד שנמצא בים ויש לו סמארטפון וגישה לאינטרנט, יכול להפוך למדווח, מה שהופך
גם את הילדים ובני הנוער של היום וגם את הפנסיונרים שלנו למדווחים פוטנציאלים ולמדענים אזרחים.
אנחנו עובדים עם כמה בתי ספר במטרה להחליש את הפחדים של הילדים מהים, להגביר את החיבור

שלהם אליו ולהראות להם שיש להם אפשרות לתרום למדע, וזה מרגיש כמו ניצחון לכולם.

בנוסף אני חבר בקבוצת מחקר של האיחוד האירופי בשם GoJelly שעוסקת במציאת שימושים שונים
למדוזות ובכללם ייצור פילטר מהריר שלהן, שימנע הגעה של מיקרופלסטיק לים.

עובדות מפתיעה על... מדוזות
ישנן מדוזות בנות אלמוות, שאינן מתות מזקנה כיוון שהן מצליחות להצעיר את התאים שלהם, בתהליך
שטרם ברור למדע. מדען יפני שעובד עליהן טוען שאם נפענח את התהליך הזה אולי גם אנחנו נזכה

בחיי נצח.

עוד עובדה מפתיעה שרוב האנשים לא יודעים אותה, היא שבמחזור חיי המדוזות ישנו שלב ישיב, שבו
הן מתיישבות על מצע קשה. ולמה העובדה הזאת חשובה? משום שמסתבר שהפלסטיק שמזהם את
הים מהווה מצע התיישבות אידאלי למדוזות בשלבי החיים הצעירים, ובכך עוזר להן להשלים את מעגל
החיים שלהן ולהפיץ אותן בים. כלומר, אם אנחנו רוצים פחות מדוזות בים, חשוב מאוד שלא להשליך

פסולת פלסטיק לים.

לקראת יום האוקיינוסים הבינ"ל, מדוע חשוב לשמור על הים?
כל נשימה שנייה שלנו אנחנו חבים לפוטוסינתזה שמתבצעת בים, וכל לגימה שנייה של מים שאנחנו
לוגמים היום בישראל מגיעה מהים. גם קירור טורבינות החשמל שלנו בארץ מתבצע על ידי שימוש במי
הים. מהזווית של המדוזות אני יכול לומר שאמנם הן נמצאות עמנו כבר חצי מיליארד שנים, אבל הן גם
היצור היחיד שפוגע ישירות בכל סוגי שירותי המערכת הימית – שירותי תרבות (צריבת הרוחצים)
שירותי אספקה (דיג, חשמל, התפלה), שירותי ויסות (כמין פולש) ואולי אפילו בייצור החמצן עצמו, כך

שיש לנו סיבות טובות לחקור ולהמשיך לספק לציבור פתרונות. 

blackreefs@gmail.com :תשמרו על קשר עם דור

המדוזות של החורף, כמה עולות לנו המדוזות?, נקודת מבט של מהגר, עונת כתבות בהן דור מופיע:
השמיטה של הים

עמ"ר ברשת

זוהי התמונה הזוכה השנה בתחרות הצילומים "ביולוגיה מבעד לעדשה", אשר
צולמה על ידי התלמיד חן דואק, מבית הספר עמל נופרים בגליל, טבריה.

אהבתם?
כעת בואו להשפיע ולבחור את התמונה המנצחת בתחרות הצילום למורי הביולוגיה

 "הוראת הביולוגיה מבעד לעדשה".
12 התמונות המובילות ממתינות לכם בפורטל ביולוגיה (עובדי הוראה)

לצפייה בתמונות נוספות מתחרות התלמידים:
בפורטל התלמידים של משרד החינוך ובאתר מפמ"ר ביולוגיה

אירועים

הוועידה השנתית למדע ולסביבה

עוד לא מאוחר להירשם!

בוועידה תיפגשו מדענים, מומחי סביבה ואנשי חינוך  סביבתי,
ותוכלו להינות מהרצאות מרתקות עם המרצים המרכזיים שלנו:

פרופ' דן אריאלי מומחה לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/biologya/chativa-elyona/taharut-tzilumim/
http://edu.gov.il/special/students/Services/Competitions/Pages/temp/biology-contest-2019.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/Olimpyada/olympiada_22/tacharut_hazilumim_2019.htm
http://conference.isees.org.il/2019/
http://conference.isees.org.il/2019/

