
דגל שחור מעל חופי ישראל

מערך שיעור על זיהום הזפת שפקד את חופי
ארצנו, המבוסס על כתבתה של ד"ר

פסטרנק, מומחית לזיהום ים, ניטור והפחתת
פסולת

 

לפעילות

טוב שתי ציפורים בשיח מאחת על העץ

מחקר ישראלי חדש מצא קשר בין ריבוי
שיחים ביערות לבין עלייה בכמות הציפורים
במקום. כיצד זה ישפיע על מדיניות דילול

הצמחייה ביערות שלנו?
 

לפעילות

מערכת הבחירות של הצמחים

מחקר מצא שצמחים יכולים לבחור את
סביבת הגידול שלהם כשהם עומדים בפני

כמה אפשרויות שונות
 

לפעילות

להפסיק להזיז את השעון

עדויות חדשות על הנזק הכלכלי, הבריאותי
והחברתי שבהזזת השעון גורמות לכך
שברחבי העולם נפרדים משעון הקיץ ועוברים
לשעה אחידה כל השנה. מתי זה יקרה גם

בישראל?

לפעילות

דם, צפרדע, שינוי האקלים?

בעידן של בצורות, שיטפונות והוריקנים
עוצמתיים, מכות מצרים מזכירות לנו מה

קורה כשמתעלמים מסימניו של אסון סביבתי
מתקרב

לפעילות

להפסיק להזיז את השעון

עדויות חדשות על הנזק הכלכלי, הבריאותי
והחברתי שבהזזת השעון גורמות לכך
שברחבי העולם נפרדים משעון הקיץ ועוברים
לשעה אחידה כל השנה. מתי זה יקרה גם

בישראל?

לפעילות
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שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

שנייה לפני ליל הסדר רצינו לאחל לכם חג שמח, וגם לעדכן אתכם במה שחדש אצלנו באתר. בין
היתר תמצאו מערך על אסון זיהום הנפט, דף עבודה באווירת מערכת הבחירות שהגיעה לשיאה

השבוע, ומצגת אינטראקטיבית המציעה זווית סביבתית לקריאת סיפור עשר מכות מצרים.

את פינת לחשוב כמו מדענית החלטנו הפעם להקדיש לזכרה של ד"ר שמרית פרקול-פינקל ז"ל.
שמרית הייתה ביולוגית ימית ומייסדת-שותפה של חברת Econcrete המפתחת פתרונות
לתשתיות חופיות וימיות. הפורמט של הפינה הפעם הוא שונה, ובמקום ראיון תמצאו עיבוד למאמר
ששמרית הייתה שותפה לכתיבתו בכתב העת אקולוגיה וסביבה לפני מספר שנים. כמו כן תמצאו
סרטון קצרצר מטעם משלחת האיחוד האירופי בישראל, שבו היא מספרת מעט על המחקר שלה

ומה הניע אותה להקים את החברה שבראשה עמדה.

בפינת עמ"ר ברשת תמצאו קישור ליוזמה החדשה של מדעני ים, שמאפשרת לאזרחים לדווח על
זיהומי הזפת בחופי ישראל ולהתעדכן באופן שוטף בהתפתחות האסון הסביבתי הקשה שפקד
את הסביבה הימית שלנו. אז במידה ואתם מבקרים בחופים במהלך חוה"מ הנכם מוזמנים לסייע

במאמצי איסוף המידע שיעזור לצוותי הניקוי והמדענים, ואף להפיץ את הקישור לתלמידים.
 

חג אביב שמח
צוות זווית בחינוך  

לאתר זווית בחינוך

לקהילת המורות והמורים של זווית בחינוך בפייסבוק 

אם אינך רואה דוא"ל זה לחץ כאן

חדש באתר

היומן המדעי-סביבתי שלך

07/04 - יום הבריאות הבינ"ל

22/04 - יום כדור הארץ

22/04 - יום המלריה הבינ"ל

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדענית

לזכר ד"ר שמרית פרקול-פינקל ז"ל
 

ביולוגית ימית ומייסדת-שותפה של חברת Econcrete המפתחת פתרונות
לתשתיות חופיות וימיות

שני שלישים מאוכלוסיית העולם מתרכזת כיום בקווי החוף. כתוצאה מכך, תשתיות שונות, כדוגמת
נמלים, מתקני התפלה, תחנות כוח, שוברי גלים וטיילות, תופסות את מקומם של חופים טבעיים.
תשתיות אלה מחליפות בתי גידול יצרניים ומגוונים - כמו חופים סלעיים וחוליים ואף שוניות אלמוגים
- בסביבות ימיות צמודות–עיר. על פי רוב הן מספקות שירותי מערכת ירודים ביחס לבתי גידול
טבעיים. לפיכך, בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בפיתוח כלים וטכנולוגיות "ירוקות–כחולות"

שיאפשרו פיתוח מקיים בסביבות חוף אלה.

העיקרון המנחה הוא הרחבת שירותי המערכת שתשתיות - כמו קירות ים (מבנה דמוי קיר שבנוי
לאורך החוף למניעת הרס החוף), שוברי גלים או עמודי רציפים - מספקות לסביבה, וזאת ללא
הפרעה לשימוש היום–יומי בהן (עגינת כלי שיט, הגנה חופית או כל פעילות תעשייתית או עירונית
אחרת). שילוב עקרונות של הנדסה אקולוגית בתכנון ובבנייה של תשתיות אלה מעלה את ערכן
האקולוגי: הוא יוצר אזורי מסתור לדגים ולחסרי חוליות שמאפשרים הגנה להם ולצאצאיהם; הוא
משפר את איכות המים במעגנות ובנתיבי השיט; הוא מקנה מגוון מינים דומה לזה המאפיין בתי

גידול חופיים טבעיים.

בנייה אקולוגית של תשתיות ים וחוף נותנת מענה הן לדרישות המבניות של התשתית הן לצורכי
המערכת האקולוגית הסובבת אותה. הבנייה האקולוגית באה לידי ביטוי ברמות שונות. ראשית,
ישנה התייחסות לחומר התשתית, והשאיפה היא להשתמש בחומרים שמחד גיסא אינם פוגעים
בסביבה הימית, ומאידך גיסא - דומים מבחינת תכונותיהם הכימיות או הפיזיקליות לבתי גידול
טבעיים מבחינת חומציות המצע ומידת החספוס או הנקבוביות של המצע. שנית, פרט לחומר,
בנייה אקולוגית מתייחסת גם לעיצוב ולתכנון, למשל - הגברת המורכבות המבנית של התשתית,
כך שתוכל להציע מחסה או מסתור שמתאים לגידול צאצאים, תתחשב בחדירת אור ובזרימה,

ותשמור על ריכוזי חמצן בעמודת המים כדי לאפשר פעילות ויצרנות ביולוגית.

בהתחשב בכך ש–70% מכלל הבנייה בחופים בעולם מבוססת בטון, מחקר רב כיום מוקדש
ליצירת התנאים שיאפשרו לחומר זה לתמוך בחברה ביולוגית, תוך שמירה על תכונותיו ההנדסיות
הנדרשות. בטון סטנדרטי, המבוסס על מלט פורטלנד, אינו מצע אידֵאלי להתיישבות חי וצומח
ימיים, ולרוב מאופיין בהתיישבות מינים פולשים או מינים אופורטוניסטיים (כמו למשל אצות משטח
חלקלקות), שמהווים מטרד סביבתי, טכני וכלכלי. שינוי הרכב הבטון, הגדלת מורכבות פני השטח
ותכנון נכון של התשתית, מאפשרים למגוון רחב של מינים להתיישב על המבנה ולשגשג בצורה

דומה לזו שבבתי הגידול הטבעיים.

חופי ישראל הם מעבדה ייחודית למחקר זה בשל השילוב של מגוון סביבות ימיות (טרופית
וממוזגת) והחשיפה למינים פולשים - במיוחד בחופי הים התיכון. בד בבד עם סקרי שטח
המנטרים את המצב הקיים כיום בתשתיות ים לאורך חופי הארץ, מתבצעים גם מחקר ופיתוח

המשלבים ידע מתחומי הביולוגיה, האקולוגיה, ההנדסה והתכנון.

יחידת הגנה חופית רבועה, שתפקידה לספוג את עוצמת הגלים, ובכך לצמצם נזקים לאוניות
העוגנות בנמל, עשויה בטון פורטלנד "רגיל", והיא נקראת אנטיפר (Antifer). ישנם 'אנטיפרים
אקולוגיים' העשויים מבטון ייחודי שמתאים להתיישבות חי וצומח ימי, ונושאים פני שטח מורכבים
שכוללים חורים וחריצים, המקנים מחסה לדגיגים ומעודדים התפתחות של חברת חי וצומח
הדומה לזו שבשונית הטבעית. שובר הגלים הראשי של הנמל הצבאי החדש בחיפה מורכב
מאלפי יחידות אנטיפרים רגילים. לצורך הדגמת היכולת של תכנון מבוסס ביולוגיה בחופי הים
התיכון הוצבו ביולי 2012 יחידות של אנטיפרים אקולוגיים במקביל לשובר הגלים הקיים. לאחר
שנה בים נמצא שהאנטיפרים האקולוגיים תמכו במגוון מינים כפול ביחס לאנטיפרים הרגילים,

ושהיחס בין המינים הפולשים למינים המקומיים היה נמוך.

מינים פולשים הם חלק בלתי נפרד מחברת החי באזורנו. בבתי גידול טבעיים כמחצית ממיני
הדגים וממיני הצדפות הם מינים פולשים, ובמיני החלזונות אחוז הפולשים גבוה בהרבה.
בתשתיות חופיות המצב אף חמור עוד יותר, ולפיכך יש חשיבות רבה להפחתת הדומיננטיות של
המינים הפולשים על גבי האנטיפרים האקולוגיים. התוצאות מדגימות את היכולת של האנטיפרים
האקולוגיים לפתוח את המצע לתחרות, כך שחברת החי על פני התשתית תתמוך במגוון רחב של
מינים האופייניים לבתי גידול טבעיים באזור. חברת החי העשירה יותר תיצור מערכת אקולוגית
יציבה ועמידה יותר, שתספק שירותי מערכת רבים יותר מאלה שמספקת חברת החי הדלה

המאפיינת תשתיות בטון רגילות.

הבטון האקולוגי, המספק כלים יישומיים לבנייה מקיימת בחופים, פותַח בישראל. כיום הוא משמש
בעיקר בארה"ב - מפלורידה ועד לאגמים הגדולים שבגבול קנדה, תוך שיתוף פעולה עם גופים
פדרליים כמו סוכנות האטמוספרה והאוקיינוגרפיה של ארה"ב (NOAA) והמשרד להגנת הסביבה
של מדינת ניו יורק. היישום בישראל מוגבל, מאחר שבחקיקה הסביבתית נעדרת דרישה לפיצוי
אקולוגי במקרים של מיזמי פיתוח בקו החוף ובים. לפיכך, אין ליזמים תמריץ לכלול טכנולוגיות

לבנייה "ירוקה–כחולה".

אף על פי שתחום ההשבחה האקולוגית של תשתיות ים וחוף נמצא עדיין בחיתוליו, ניכרת עלייה
במודעות לחשיבות הנושא בארץ ובעולם. לנוכח התחזיות לעלייה משמעותית בצפיפות האוכלוסין
בקווי החוף, ותופעות עולמיות של שינוי האקלים, כמו עליית מפלס פני הים ותכיפותן של סערות

וסופות, גובר הצורך ביישום הידע שנצבר בנושא בשנים האחרונות.
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סרטון קצרצר שהופק על ידי משלחת האיחוד האירופי בישראל בעקבות זכייתה של שמרית
בשנת 2019 בתחרות לנשים יזמיות של האיחוד האירופי

עמ"ר ברשת

זיהום הזפת ממשיך להכות בחופי ישראל ומביא אזרחים רבים ומודאגים לחופים.

רוצים גם אתם להושיט יד ולהשתתף במאמצי איסוף המידע?
 

היכנסו למפת דיווחי הזפת של מדוזות בעם, דווחו על תצפיות בזמן הבילוי בחוף ועזרו
לחוקרים להבין כיצד משפיע הזיהום על הסביבה ומה צריך לעשות כדי למנוע את הזיהום

הבא: 

https://www.meduzot.co.il/oil-map 

אירועים

בקרוב - הוועידה הארצית הראשונה בנושא חינוך ומשבר האקלים!

הוועידה תתקיים באופן מקוון, ביום שלישי ז' סיוון תשפ"א 18.5.2021, בין השעות -09:00
17:30

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מכינה לכם וועידה שנתית עם הרצאות
מגוונות, מסקרנות ומרתקות, אנחנו מזמינים אתכם להכנס לאתר הוועידה ולהכיר את

המרצים האורחים 

לאתר זווית בחינוך
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