
להתחבא כמו תמנון

בפעילות האינטראקטיבית המצורפת לכתבה,
התלמידים ילמדו להכיר את התמנון ואת
יכולותיו המופלאות הכוללות תנועה במים,
שליטה מתוחכמת בזרועותיו, ויכולתו להסתוות

בצורה מושלמת. 
 

לפעילות

הודעה בבקבוק

מערך שיעור שיסייע להפיץ את המסר -
צמצום הפסולת הימית, זה בידיים של כולנו!

 

לפעילות

ים של אתגרים

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

דיגיטליים.

הכל כבר מחכה מוכן בפנים,
רק להדפיס ולגזור!

 

לפעילות

דגל שחור מעל חופי ישראל

מצגת אינטראקטיבית על זיהום הזפת שפקד
את חופי ארצנו, המבוסס על כתבתה של ד"ר
פסטרנק, מומחית לזיהום ים, ניטור והפחתת

פסולת.
 

לפעילות

הולכות נגד הרוח

מערך שיעור הכולל הצעה למשחק מחוץ
לכיתה, שבעזרתו התלמידים יבינו כיצד גורם
אביוטי - הרוח, משפיעה על גורם ביוטי -

הנמלה הגוזרת המצויה באזורים טרופיים.

לפעילות

מחאת אנשי הרוח

הכתבה והפעילות האינטראקטיבית שלצידה
עוסקות בסוגיית הקמתן של טורבינות רוח,
סוגיה שנמצאת מאז ומתמיד במחלוקת

בארץ.
 

לפעילות

צריך לדבר על המדבור

במערך השיעור המצורף לכתבה התלמידים
יכירו את תופעת המדבור, יבינו את הקשר
בינה לבין עוני, ואף יעסקו בניתוח מחקר
שהדגים כיצד הכחדה של מכרסם קטן, יכולה

לתרום גם היא לתופעת המדבור.

לפעילות
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הסר | דווח כספאם

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

כמעט הגיעה לסיומה שנת לימודים מאתגרת במיוחד של הרבה אי ודאות ושינויים, וכבר
מריחים את חופשת הקיץ באוויר, רק עוד מספר שבועות ואנחנו שם. עד אז אנחנו יחד
איתכם עם מגוון פעילויות ומערכים קלילים שיעזרו לכם ולתלמידים לעבור את החודש

הנותר בנעימים.
 

החודש הניוזלטר מוקדש ברובו לנושא הים, לכבוד יום האוקיינוסים הבינ"ל שחל השבוע, ותוכלו
למצוא בו בין היתר פעילות חדשה העוסקת באחד היצורים היותר מופלאים וחכמים שניתן למצוא
מתחת למים – התמנון. כמו רבים, גם אתם בוודאי לפחות שמעתם, אם לא צפיתם, באחד
הסרטים התיעודיים היותר מדוברים של השנה, "מורתי התמנונית". לכן בחרנו לראיין החודש
בפינת לחשוב כמו מדען את ד"ר טל שמרת, החוקר במעבדתו במרכז האקדמי רופין זה כבר

כמה שנים את התמנונים, ומודע היטב ליכולות הלמידה וההתנהגות המורכבת שלהם.
 

כמו כן תמצאו בניוזלטר פעילויות העוסקות באתגרים הרבים העומדים בפני השמירה על הסביבה
הימית, דוגמת אסון הזפת החמור שפקד את חודשי ארצנו לפני מספר חודשים. לצד כל אלו,
חשוב גם להזכיר את כל הארגונים הפועלים לשימור הסביבה הימית, ביניהם עמותת אקואושן,

שעל הפעילויות החינוכיות שהיא מציעה תוכלו לקרוא בפינת עמ"ר ברשת.

מעוניינים לשמוע על עוד יוזמות חינוכיות-סביבתיות? אנחנו מזמינים אתכם לשריין לעצמכם מקום
בשתי ועידות מאוד חשובות שיתקיימו בשבוע השני של יולי. האחת, הוועידה הארצית לחינוך
ומשבר האקלים, שמאורגנת ע"י ארגוני  סביבה ואקלים, וביניהם גם זווית בחינוך; והשנייה היא
הוועידה השנתית למדע ולסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שבה תוכלו
להתעדכן בסוגיות הסביבתיות שנמצאות בחזית המדע והעשייה בישראל ובעולם. פרטים נוספים

על שתי הוועידות תמצאו תחת פינת אירועים בהמשך הניוזלטר.
 

ולסיום אנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת המורות והמורים של זווית בחינוך בפייסבוק, שם
עולים כמעט מדי יום הצעות לפעילויות וכן עדכונים שונים. 

שלכם ובשבילכם
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לקהילת המורות והמורים של זווית בחינוך בפייסבוק 

לצפייה מיטבית בניוזלטר יש ללחוץ כאן

היומן המדעי-סביבתי שלך

08/06 - יום האוקיינוסים הבינ"ל

15/06 - יום הרוח הבינ"ל

17/06 - יום המאבק הבינ"ל במדבור ובבצורת

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדען

ד"ר טל שמרת – חוקר נוירואתולוגיה והתנהגות של ראש-רגלאיים
הפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין

מה זה נוירואתולוגיה?
נוירואתולוגיה  – הבנת הבסיס העצבי של ההתנהגות (אתולוגיה = התנהגות).

מיהם הראש-רגלאיים?
ראש-רגלאיים היא מחלקה של רכיכות. הפרטים המשתייכים למחלקה זו - התמנון, דיונוני רחף
(Squid), והדיונון (Cuttlefish), מאופיינים בזרועות המחוברות ישירות לראש, ומכאן מקור שם
המחלקה. מחלקה זו מכונה גם מחלקת הסילוניות, כיוון שיש להם אפשרות לנוע במים על ידי

יצירת סילון מים באמצעות צינורית מיוחדת בגופם שנקראת סיפון.

מהם תחומי העיסוק/מחקר שלך?
יחד עם שותפי למעבדה, ד"ר ניר נשר, אנו עורכים מחקר בתמנונים בשני תחומים עיקריים:

1) שימוש בתמנון כחיית מודל להבנת הבסיס העצבי של התנהגות מורכבת ותהליכי למידה
וזיכרון:

התמנון היא חיית מודל אידאלית לביולוגיה השוואתית שיכולה לספק הבנה לגבי עקרונות ביולוגים
הקשורים בתהליכים קוגניטיביים דומים שהתפתחו במערכות שונות לכאורה (מוח התמנון מול מוח
היונק). הסיבה לכך היא שלמרות שמוחו של התמנון התפתח בצורה מאוד שונה ממוחם של בעלי
חוליות ויונקים, ולפחות במרכיביו הגסים הוא מזכיר מוח של חרקים, לתמנון יכולות למידה

ומורכבות התנהגותית שמקבילה לזו של חולדות.

על ידי ביולוגיה השוואתית ניתן לשאול המון שאלות לגבי מה חשוב למשל בהתנהגות מורכבת, או
במנגנונים של למידה וזיכרון. הרעיון הוא להשוות את מה שאנחנו מוצאים בתמנון למה שאנחנו
מוצאים בחיות אחרות ולראות האם יש דברים שהתפתחו באותו אופן או התפתחו באופן שונה.
כלומר, אנחנו בוחנים היכן הטבע מצא את אותו פתרון פעמיים, ובמקרה זה כנראה שזו הדרך
הטובה ביותר ומדובר בעיקרון ביולוגי; והיכן הוא מצא פתרונות אחרים, כלומר ניתן להגיע לאותה
התוצאה או מנגנון ביותר מדרך אחת. לעיתים, המנגנונים שהתפתחו באופן שונה בתמנון
מרתקים לא פחות מאלו שהתפתחו באופן דומה ויוצרים אצל חוקרי התמנונים תחושה של חקירה

של "חייזר".

אנחנו בעיקר מעוניינים להבין את המנגנונים הנוירופיזיולוגיים מאחורי התנהגות התמנון ופחות
להבין את היכולת התנהגות הלמידה בתמנון, כגון האם התמנון יודע לפתור בעיות מסובכות,
מבוכים או להשתמש בכלים. לכן, במעבדה אנחנו חוקרים התנהגות יחסית פשוטה, שהתמנון יכול
ללמוד בקלות ובמהירות, ויכולה לשמש אותנו להבנה של המנגנון הנוירופיזיולוגי. לדוגמה, במחקר
in vitro פיזיולוגי של האזור במוח התמנון שקשור ללמידה, מצאנו שסרוטונין גורם להגברת החיזוק
של הקשרים/סינפסות בין תאי העצב (שהיא יכולת הכרחית לרכישת זיכרונות חדשים). במחקר
שעדיין לא הסתיים אנחנו בודקים מהו תפקידו של הסרוטונין בתהליכי למידה בתמנון ברמה
ההתנהגותית (מה תפקידו בלמידה, האם הוא חשוב לזיכרון לטווח קצר או ארוך? ללמידה חיובית
או שלילית?) לצורך כך אנחנו מלמדים את התמנון דבר מאוד פשוט, כמו הימנעות ממגע עם
אובייקט מסוים. לדוגמה, על ידי מתן שוק חשמלי חלש (המדמה עקיצה משושנת ים) בכל פעם
שהוא נוגע בכדור בעל צבע כהה (התמנון הוא עיוור צבעים, אך הוא יכול להבחין בין בהיר לכהה),
מהר מאוד הוא לומד להימנע מלגעת בכדור. לפני הלמידה אנחנו נותנים לתמנון חומרים
שמשפיעים על המערכת הסרוטונרגית, כמו למשל תרופות אנטי-דיכאוניות (כמו ציפרלקס
ופרוזאק), ובוחנים כיצד השינוי על המערכת הסרוטונרגית משפיע על הלמידה הפשוטה של
הימנעות ממגע עם הכדור שעשה לו לא נעים - אנחנו בודקים האם התמנון לומד מהר יותר או

לאט יותר והאם הוא מצליח לזכור את מה שלמד גם יום או יומיים לאחר הלמידה.

2) מחקר של מערכת הבקרה המוטורית על תנועת הזרועות בתמנון:
השאלה המרכזית היא כיצד התמנון שולט בו-זמנית על תנועתן של שמונה זרועות גמישות, חסרות
שלד, בעלות אינסוף דרגות חופש תנועה. זהו אתגר אדיר למערכת השליטה והבקרה העצבית,
שמחייב פיתוח אסטרטגיות מוטוריות ומנגנונים ייחודיים על מנת לאפשר את הפעולות וההתנהגות

המוטורית של התמנון.
במחקר זה אנחנו לא משווים את התמנון לבעלי חיים אחרים, משום שבכל הקשור לבקרה

מוטורית על זרועות גמישות, התמנון הוא המאסטר.

עובדה מפתיעה על תמנונים...
"מתברר שאצל התמנון יש שימוש רב במנגנון של עריכתRNA , בעוד שאצל יונקים המנגנון הזה
נמצא פחות בשימוש. מנגנון זה מאפשר ייצור של מגוון חלבונים בעלי תפקוד שונה שמשמשים
בנסיבות שונות, מבלי הצורך להגדיל את מספר הגנים בגנום. משערים שאצל התמנון למנגנון זה

יש תפקיד בתהליך הלמידה וההסתגלות."

"מורתי התמנונית" היה לאחד הסרטים התיעודיים המדוברים ביותר השנה. למה לדעתך
חשוב להתייחס כאשר בוחרים להקרין את הסרט בכיתה?

"הסרט הזה מבטא בצורה מאוד טובה את העובדה שהתמנון היא חיה מאוד שונה ומצד שני היא
מאוד דומה בהתנהגות שלה ליונקים.

אני מציע שבעת הצפייה בסרט, לחשוב על כך שהתמנון הוא סך הכל רכיכה, בדומה לחילזון, אך
עם התנהגות של יונק מפותח – כמו חולדה או אולי אפילו חתול הבית, מבחינת האינטראקציות
שהיא יוצרת, הסקרנות שלה, והגמישות המחשבתית שהיא מבטאה. למשל, בקטע מסוים בסרט
רואים את המרדף של הכריש אחר התמנונה, ואפשר לראות שהיא מנסה במגוון דרכים להתחמק
מהכריש. היכולת הזאת של הגמישות המחשבתית, של מציאת פתרונות במהירות ושינוי
אסטרטגיות זה משהו שמאפיין יצורים מאוד מפותחים. חשוב לזכור שרוב בעלי החיים הם חיות
מאוד פשוטות בהתנהגות שלהם, ויש להם רפרטואר מאוד מצומצם של התנהגויות, אבל לתמנון

יש רפרטואר מאוד מורכב של התנהגויות, והוא יכול לשנות אותן כל הזמן.

כדאי גם לדעת שהתמנונה שרואים בסרט משתייכת לאותו סוג תמנון שאנחנו עובדים איתו
במעבדה – תמנון החוף (תמנון מצוי). זה אותו תמנון שכל אחד שילך לחוף בחודשים מאי-יוני יוכל

למצוא, אם רק יחפש היטב."

איך הגעת לתחום?
"תמיד אהבתי את הים. בתור חיפאי הלכתי הרבה לים, וכבר מילדות התחלתי להתעסק בצלילה.
את התואר הראשון שלי עשיתי במכללה הימית לישראל, שהוקמה בזמנו בחסות האוניברסיטה
העברית, שם למדתי ביולוגיה ימית ומדעי הים. בתואר השני רציתי לשלב בין התחום הימי שאני
אוהב למדעי המוח, תחום שגם כן מאוד מעניין אותי. כך הגעתי לפרופ' בני הוכנר, שהיה הראשון
בארץ לעבוד עם תמנונים כמודל נוירופיזיולוגי. כיום אני חוקר את התמנון כחיית מודל, ופחות חוקר
את ההתנהגות שלו. כלומר, אני לא עורך מחקר שדה על התמנון בסביבתו הטבעית בים, אלא

משתמש בו במעבדה כדי לאפיין מנגנונים נוירוביולוגיים."

בונוסים בעבודה: 
"מבחינתי הבונוס העיקרי זו האפשרות שלי לעבוד במשהו שאני נהנה ממנו. לדעתי, להיות חוקר
זה הבונוס עצמו, בלי קשר למה שאתה חוקר, משום שאני חושב שאחד המאפיינים הכי חזקים

של חוקר זה הסקרנות, ומחקר מאפשר להשביע חלק מהסקרנות הזאת."

כתבות בהן טל מרואיין: להתחבא כמו תמנון

לכתבות נוספות בנושא תמנונים: סוד כפתורי ההצמדה של התמנון, האם תמנונים חולמים על
כרישים חשמליים?

עמ"ר ברשת

הכירו את הפעילויות החינוכיות של “אקואושן”
 

השנה ישראל חוותה את אחד מאירועי הזיהום הימי החמורים שידעה, כאשר מרבית חופי הארץ
כוסו בזפת. בראש מבצע החירום לניקוי רחב היקף של החופים עמדה עמותת אקואושן, וגם כיום,
חודשים לאחר שהאסון ירד מהכותרות ומהשיח הציבורי, היא ממשיכה להפעיל מבצעים לניקוי

הזפת מהמצע הסלעי.
 

לצד ארגון מבצעי ניקיון חופים, בשגרה ובחירום, שאליהם מומלץ להתגייס יחד עם
התלמידים, העמותה מציעה מגוון רחב של פעילויות חינוכיות, שחושפות את התלמידים לסביבה
הימית ולאתגרים הסביבתיים אליהם היא חשופה. הפעילויות מיועדות לטווח רחב של גילאים, מגן

ועד תיכון, וכוללות בין היתר סיורים בחופים ותכניות רב מפגשיות בבתי ספר ברחבי הארץ.
 

להתרשמות ממגוון הפעילויות ליחצו כאן
education@ecoocean.org   09-7774703 :לפרטים נוספים והרשמה

אירועים

מורות ומורים, מוזמנים להירשם לוועידה הארצית הראשונה בנושא חינוך ומשבר
האקלים!

הוועידה תתקיים באופן מקוון, ביום שני, ה-5.7.2021, בין השעות 09:00-19:30
 

https://tinyurl.com/climatEdu :להרשמה
https://tinyurl.com/eventeduclimate :לאירוע בפייסבוק

קבלו טעימה ממגוון המושבים בוועידה:
מלוח מתוק ומה שביניהם- סוגיות מים בישראל ♦ איך מחברים כיתה לסביבה ♦ מרשם
לטבע: בריאות, רווחה וסביבה ♦ יש משהו באוויר- זיהום ואיכות אוויר ♦ עם הגב לים: זיהום
ושינוי האקלים ♦ כלכלה מעגלית, שיתופית ומרחבית ♦  חלבונים אלטרנטיביים - המפתח
למערך מזון בינלאומי בטוח ובר קיימא ♦ משבר האקלים, אתגרים והזדמנוית ♦ ניקיון

במרחב הציבורי ♦ היבטים תכנוניים באנרגיה, תחבורה ונוף ♦ ועוד...

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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