“עד עכשיו הייתי בטוח
שהאלמוגים הם צמחים”
סיור לימודי עם תלמידי מגמת ביולוגיה בשונית האלמוגים באילת
גיל דוידוביץ והתלמידים אמיר נוס ויאיר ברדע ,בית הספר התיכון “תורה ומדע בכפר” ,כפר סבא
לאורך חופה של העיר אילת מצויה שונית האלמוגים הצפונית
בעולם .מדובר בשונית היוצרת חגורה כמעט רציפה לקו החוף
במרחק מטרים בודדים ממנו .שונית האלמוגים היא סביבה
העשירה מאוד במגוון סוגי דגים ,אלמוגים וחסרי חוליות אחרים,
ונחשבת ל”יערות הגשם של הים” ,שכן מגוון המינים ליחידת
שטח הוא גדול ומשתווה למגוון המינים ליחידת שטח ביערות
הגשם ואף עוקף אותו .ביקור בשונית האלמוגים הוא הזדמנות
בלתי אמצעית לפגוש ולהכיר מקרוב יחסי גומלין בין אורגניזמים,
מגוון ביולוגי וחשיבותו ותהליכים במערכת אקולוגית.
בחודש אייר יצאתי עם תלמידיי במגמת הביולוגיה והביוטכנולוגיה
בבית הספר “תורה ומדע בכפר” שבכפר סבא לסיור לימודי
בשונית האלמוגים באילת .חזון בית הספר הוא שילוב בין
מקצועות הקודש לחול .בית הספר פועל להעלות את קרנה
של מגמת הביולוגיה ופתח בשנה שעברה מגמת ביוטכנולוגיה.
כל זאת כדי לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם המדע וליישומי
הידע המדעי בצורה חווייתית ומשמעותית .בהתאם לחזון בית
הספר הייתה מטרת הסיור לעורר עניין וסקרנות טבעית לחי
ולצומח בסביבה הימית .מטרה נוספת הייתה להעלות בקרב
התלמידים את המוטיבציה ביחס לתהליך הלמידה ולגבש אותם
כקבוצה .נוסף על כך ,הסיורים המתוכננים במכוני המחקר
והמפעלים עשויים ללמד את התלמידים על ההיבטים השונים
בחקר הסביבה הימית ועל יישום הידע לתועלת האדם והסביבה.
במהלך הסיור עברו התלמידים קורס צלילה מקצועי שהכשיר
אותם לצלילה עד לעומק  18מטר ,במועדון הצלילה “מנטה” של
רשת ישרוטל .בסיום הקורס הוסמכו התלמידים לדרגת צולל
כוכב אחד ,וקיבלו תעודה המעידה על סיום מוצלח של הקורס
ומאפשרת להם לצלול במגוון מועדני צלילה ברחבי העולם.
במהלך הקורס ערכו התלמידים עשר צלילות ,שתי צלילות מדי
יום .הלימודים התיאורטיים כללו ידע על התגובות הפיזיולוגיות
של הגוף ותפקודו בסביבה הימית; חישוב משך הזמן שמותר
לצולל לשהות בכל עומק בהתאם לתערובת הגזים שבמכל
הצלילה וחישוב החנקן שבגופו מצלילות קודמות .התלמידים
למדו איך להגיב למגוון סימפטומים במהלך הצלילה ולשלל
תופעות מעולם האמודאים ,כגון :מחלת הדיקומפרסיה ושיכרון
מעמקים.
הלימודים המעשיים התחילו בצלילה עם שנורקל ,על מנת
להרגיל את מערכת הנשימה לנשום מהפה ,מה שאיננו רגילים
לעשות בשגרה .התלמידים למדו על רכיבי הציוד ,כיצד להרכיב
ולתפעל אותם .חגורת משקולות ,וסת ,אוקטופוס ומד-עומק
ולחץ במכל הם רק חלק מהאביזרים שנדרשים לצוללנים.
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לאחר שהתלמידים שלטו בכל רכיבי הציוד ,הרכבתם ותפעולם
הם עברו תרגולים ב”מים בטוחים” בעומק שאינו עולה על שני
מטרים .בעומק זה הם תרגלו מציאת וסת (אביזר המתחבר לפה
ומזין אותו באוויר לנשימה) .מציאת הווסת תורגלה גם מאזור
הראש ,על ידי מישוש הצינורות המחוברים למכל אוויר (דרגה
ראשונה) ,וגם על ידי הצמדת יד ימין לרגל ימין ומשיכתה לאורך
המכל והצמדתה ליד שמאל ,במין מחיאת כף ,כאשר צינור הווסת
נקלע בין שתי הידיים .כמו כן תורגלו התרגילים הבאים :הורדה
והחזרה של המסכה ,תוך סילוק המים מתוכה ,הורדה והחזרה
של חגורת המשקולות ,ולבסוף גם הורדת מאזן הציפה והחזרתו
בתוך המים .תוך כדי תרגול הורדת חגורת המשקולות והחזרה
גיל ,אחד התלמידים ,מצא בשונית כוכב ים מהמין גרגירן מגושם
( .)Choriaster granulatusבתוך כך למדנו שכוכבי ים הם בעלי
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שמם של דגים אלה נובע מצורת פיהם הדומה למקור של תוכי
ומותאמת לגרידת אצות מהשונית .יש מינים של תוכינונים
האוכלים את השונית עצמה בעזרת פיותיהם דמויי המקור
הגדולים והמאסיביים ,המאפשרים להם לטחון את שלד האלמוג
ולהגיע לרקמת האלמוג ולאצות השיתופיות המצויות בתוכו.
בלילה נוהגים הדגים הללו ללון בנקיקים בשונית האלמוגים,
מוקפים בבלון הבנוי מהריר המונע מכרישים לאתר את ריחם.
בערב היום הראשון ,לאחר ארוחה דשנה ,פגשו התלמידים את
ד”ר עומר פולק לשיחה לתוך הלילה על שונית האלמוגים .עומר
הוא מורה לביולוגיה ימית בישיבה התיכונית צביה באילת .עומר
הסביר לנו שאלמוג הוא מושבה של פוליפים ,שהם בעלי חיים
העומדים בפני עצמם ומורכבים מגוף גלילי הנתון בתוך שלד
גירני .בחלק העליון של הגוף ממוקם הפה ,המשמש גם פי
הטבעת וסביבו בחנין זרועות ציד .מבנה זה מזכיר את מבנה גופה
של המדוזה ,ואכן שניהם נמנים עם מערכת הצורבנים )(Cnidaria
בעלי התאים הצורבים .אלא שבעוד המדוזה חיה בעמודת
המים כעצמאית ,הפוליפים של האלמוג מקובעים לשונית וחיים
במושבה .עומר דיבר איתנו גם על שונית תמר ,שונית מלאכותית
שהיה לו חלק בהקמתה .שונית תמר היא מבנה בטון שהושקע
ליד השונית הטבעית ,ומשך אליו דיירים רבים ,כולל מגוון רחב
של אלמוגים ולהקות דגים .מטרת השונית המלאכותית היא
להפחית את עומס הצוללנים על השוניות הטבעיות .צוללנים לא
מנוסים יכולים בטעות לשבור בסנפיריהם אלמוגים הגדלים על
השונית או להעלות חול החונק את האלמוגים .בימים הבאים,
לאחר שהתלמידים סיימו את שלב המים הבטוחים בקורס ,הם
תרגלו את מיומנות השחייה והאיזון בעמודת המים בשונית תמר
וכך נחסכו מהשונית הטבעית טעויות של מתחילים.
חיים שניזונים על ידי הוצאת הקיבה מגופם ,כך הם עוטפים את
השונית ומעכלים חומרים אורגניים ,ולפעמים גם את האלמוגים
עצמם ,מחוץ לגופם .כוכבי הים נמנים עם מערכת קווצי העור,
הכוללת גם נחשוני ים ,מלפפוני ים וחבצלות ים .כשהתלמידים
היו מספיק מתורגלים והרגישו בנוח עם הציוד ,הם עברו
לצלילות ב”מים פתוחים”.
ביום השלישי לצלילות הפתיע אותנו נחיל של מדוזות מהמין
אורליה כחולה ) (Aurelia auritaששטף את החוף עד לעומק הים.
למרות שמן ,היה להן צבע סגול בוהק .גוף המדוזה ,שיותר מ95-
אחוזים ממנו הם מים ,מורכב מסוכך שמתכווץ ומתרפה ובכך
מאפשר את תנועתה; פה המשמש גם פי טבעת שמסביבו בחנין
זרועות ציד המצוידות בתאים צורבים .1התאים הצורבים נפתחים
כתוצאה ממגע עם טרף או מתרחץ חסר מזל ושולחים צלצלים
עם רעלן .חלק מהתלמידים לא ראו בעין יפה את המדוזות ופחדו
לצלול ,אף שלמזלנו צריבת האורליה הכחולה כמעט שאינה
מורגשת בעור האדם .אחד התלמידים ,יאיר ,התלהב מהצבע
הסגול הבוהק של המדוזות ומהמפגש עם היצור המוזר .הביטחון
שלו במים עם המדוזות גרם לשאר התלמידים ללכת בעקבותיו.
מדוזות וכוכבי ים אינם בעלי החיים היחידים שפגשנו במהלך
הצלילות .דגי תוכי גדולים ( )Chlorurus sordidusבמגוון צבעי כחול
טורקיז נהגו להגיע ולצפות בנו מתרגלים על הקרקעית החולית.
הם גילו עניין רב בכל פעם שהתיישבנו על הקרקעית ופיזרנו
את החול בתקווה שתיחשף רכיכה או תולעת שהן חלק ממזונם.

בהתאם לחזון בית הספר הייתה
מטרת הסיור לעורר עניין וסקרנות
טבעית לחי ולצומח בסביבה הימית
בבוקר ,לפני הצלילות ,קיבלנו הזדמנות להיות בית הספר
הראשון שמפעל  NBTבאילת פותח בפניו את השערים .לריסה
מלצב ,הביולוגית של המפעל ,קידמה את פנינו בברכה .התברר
שהקדמנו להגיע ,והיא עדיין הייתה עסוקה במלאכת בדיקת
אחוזי ריכוז הבטא-קרוטן באצות .החווה מגדלת אצות מהמין
דונליאלה ( ,)Dunaliella sp.שמוצאן בבריכות מלחה מאזור סיני.
אצות אלו עמידות לתנאים של מליחות גבוהה ,הן מווסתות את
הלחץ האוסמוטי בגופן על ידי ייצור גליצרול המעלה את ריכוז
המומסים בתוך תאיהן .תכונה נוספת של האצה היא שכאשר
חושפים אותה לתנאי עקה באמצעות קרינה גבוהה ,היא מייצרת
בטא-קרוטן ,נוגד חמצון המשמש בתעשיית המזון והקוסמטיקה.
כפי ששמענו מלריסה ,נערכים ניסויים כדי ללמוד את סגולותיו
של הבטא-קרוטן בריפוי סרטן.
הביקור התחיל בבריכות מים רדודים ,שבהן קרינת השמש מגיעה
לאצות בעוצמה .נוסף על כך ,המים עוברים ערבול על ידי גלגל
מסתובב המאפשר לכל תאי האצה להיחשף לשמש בתדירות
גבוהה ,והדבר מאפשר גם תחלופה יעילה של גזים במים .בכל

 1נמטוציט Nematocyte
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ביום השלישי לצלילות הפתיע אותנו
נחיל של מדוזות ששטף את החוף
עד לעומק הים
יום דוגמים אצות מהבריכה ,כדי לבדוק את אחוזי הבטא-קרוטן
שבתאיהן .אם האחוז תואם את הציפיות ,בריכה זאת מיועדת
לקצירה .בתהליך הקצירה האצות מופרדות מהמים ,מיובשות
בתנורים גדולים ונארזות כדי למנוע את חמצונן .התלמידים
נחשפו לשלבים השונים בתהליך ולבעיות אפשריות .התברר להם
שהדונליאלה נמצאת בתחתית שרשרת המזון ויש לה טורפים
רבים שלא פעם מתרבים בבריכות הגידול ומחסלים את היבול.
מי יודע ,אולי אחד התלמידים יחשוב על פתרון טכנולוגי לבעיה...
בבוקר אחר ביקרנו במכון לחקר ימים ואגמים ,אילת ,שהוא אחד
משלושה מכוני מחקר .השניים הנוספים הם המכון לחקר ימים
ואגמים בחיפה לגדות הים התיכון ומכון לחקר ימים ואגמים
בכנרת .הסניף שבו ביקרנו מתמקד במחקרים ובפיתוחים
טכנולוגיים בתחום החקלאות הימית .פגשנו את ד”ר איתן
סלומון ,חוקר במכון שסיפר לנו שגם הוא למד בעיר כפר סבא.
הוא סיפר על תקופתו כתלמיד ועל הדרך שעשה עד שהגיע
למחקר .איתן חוקר אצות רב-תאיות ,גנטיקה ופיזיולוגיה של
אצות וביוטכנולוגיה של אצות ,לרבות הפקת חומרי טבע וחומרי
גלם לתעשייה .פתחנו את הביקור בהרצאה על חקלאות ימית
וענפיה השונים ,ובהם גידול דגים לצורכי מאכל; גידול אצות
למאכל ,להפקת חומרים וכביו-פילטרים המשמשים לקליטת
מתכות וחומרי פסולת מהמים .לבסוף דיברנו על חסרי חוליות
המהווים מזון במגוון מדינות ,ובהם רכיכות ,סרטנים קצרי
בטן וארוכי בטן ומינים שונים של קיפודי ים .אחד המחקרים
המתבצעים כיום במכון הוא בתחום מערכות אקולוגיות סגורות
משולבות :גידול מינים שונים של אורגניזמים במערכת אחת ,כך
שפסולת של אורגניזם ממין אחד היא מזונו של אורגניזם ממין
אחר ,באופן המחקה את הדינמיקה בסביבה הטבעית.
בביקור במכון פגשנו את דגי הדקר הנקראים בשווקים לוקוס
( ,(Epinephelusשעד שלא נערכה תצפית עליהם בטבע לא
הצליחו להרבות אותם בשבי .התצפיות גילו שלפני ההפריה
מתקיים ריקוד בין הזכר לנקבה שבמהלכו הדגים שוחים יחד
לגובה מטר בעמודת המים .בהתאם לכך נבנו מכלים ייעודיים
לרביית ההורים ,העמוקים דיים לאפשר את הריקוד .הדגים
התרצו והתרבו במכלים .עתה עומדת בפני החוקרים בעיית
היותם של הדגים קניבלים; כאשר לרוות מסוימות גדולות יותר
מלרוות אחרות ,הן טורפות את חברותיהן .האתגר הוא לשלוט
ברמת הגדילה ,כך שכל הלרוות יגדלו באותו קצב.
דייר נוסף שפגשנו הוא חילזון מהמין ארגמון קהה קוצים
) .(Hexaplex trunculusחפירות אתרים ארכיאולוגיים העלו שצבעי
הארגמן והתכלת הופקו מקונכיותיו של חילזון זה בתקופות
קדומות .התלמידים למדו שעל מנת להפיק סט אחד של ציציות
בצבע תכלת דרושים ארבע מאות פרטים של הארגמון ,בעוד
שתוצאות ניסויים במכון הראו שמתטולה של כמה מאות ביצים
מגיעים לבגרות פריטים בודדים בלבד .גם ארגמונים הם קניבלים
והם נוהגים להצמיד את הרדולה (הפה של הרכיכה) לקונכייה
של פרטים אחרים ,להמס אותה ,לחדור מבעד לקונכייה ולאכול
את תוכנה.

בערב ,לאחר הצלילות ומנוחה קלה בחדרים ,פגשנו את פרופ’
ראובן יוסף ,שהגיע להסביר לנו על עבודות החקר שהוא מבצע
עם תלמידיו המקנות להם חמש יחידות נוספות בביולוגיה
בתעודת הבגרות .הוא הסביר על הדרישות ,הקשיים הצפויים
שעליהם למד לאורך השנים בקרב תלמידיו ,העניין הרב שלו ושל
תלמידיו בלמידה בדרכי החקר ועל היתרונות בצד החסרונות.
התלמידים שאלו שאלות רבות ,ועיינו במגוון העבודות שהוא
הביא להתרשמות .הפליא אותם שלא התוצאה היא החשובה,
אלא הדרך .ראובן סיפר לדוגמה על תלמידה שחקרה את תגובת
דגי קרב למגוון צורות מלאכותיות שאמורות לייצג דג קרב אחר,
ועל חוסר התגובה של הדגים .למרות היעדר התוצאות היא
קיבלה את מלוא הניקוד ,מאחר שהיטיבה להסביר את היעדר
התוצאות :כנראה דגי הקרב שבחנויות איבדו את התכונות
האגרסיביות שיש לדג בטבע .התלמידה הביעה את רצונה
לנסוע לתאילנד ולחקור את הדגים בטבע.
ביום הרביעי צללנו כמדי יום ולאחר מכן יצאנו לביקור במצפה
התת-ימי .האקווריומים של המצפה אפשרו לנו לצפות מקרוב
במגוון בעלי החיים הנמצאים בשונית ולא תמיד אפשר לפגוש
בים ,וללמוד עליהם .פגשנו את דג הנתחן הסגול (Zebrasoma
) xanthurumשזכה לשמו עקב קוץ המצוי בחיבור סנפיר השת
לגוף ,שנפתח בזמן שהדג מרגיש מאוים ומשמש לו לחיתוך;
את דגי הנצרן 2פיקאסון ים-סופי ) (Rhinecanthus assasiעל שם
הצייר המפורסם ,שנוצרים את גופם בלילה על ידי שני קוצים
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בחלק העליון ובחלק התחתון של הגוף ,ולא מאפשרים לטורפים שלושה סנטימטרים .התמנונים נחשבים לרכיכות אינטליגנטיות
לשלוף אותם מהנקיק שבו הם מסתתרים; ואת דגי השושנון ,הפותרות בעיות מורכבות שחוקרים הציגו להם במעבדה.
החיים בסימביוזה עם שושנת הים .בעוד דגי השושנון נולדים לדוגמה ,תמנון מסוגל להבריג פקק של בקבוק ולהגיע אל סרטן
עבורכם כתבות העוסקות במגוון רב של נושאים
רחב ורב
לקיץ ,אך
הוא נושא
ים
להיות הדג
נושא להם
לנקבותגםבהינתן
נפלאמינם
והופכים את
זכרים
בחרנו בתוכו.
ממדים .הנמצא
(Pseudanthias
פזיות
בשושנה,
הדומיננטי
ימיים והתנהגות למידה של תמנונים ודיונונים ,וכלה במערכות
)squamipinnisמיצורים
ים-סוף המופקות
בתרופות
החל
בביולוגיה ימית,
נולדות נקבות ,ורק אם הזכר השליט של הלהקה נטרף ,או אם התלמידים נהנו מאוד מהחוויה ,ואלה כמה מהתבטאויותיהם
מספר עם תלמידיו על התהליכים
למידה
כסביבת
אקולוגיות ייחודיות ובזיהום הים .מורה שהתנסה
באילת:
הלימודי
היםהסיור
בסביבתבתום
הלהקה גדלה יתר על המידה ,נקבה דומיננטית הופכת לזכר.
והחוויות שעברו.
רבייה בשונית היא נושא מעניין ומורכב .עומר ,אחד התלמידים ,אמיר“ :למדתי המון על עולם הביולוגי שמתחת למים ועל
ההיריון.
את
נושא
הזכר
הים
סוסוני
שאצל
התלהב מהעובדה
המערכת המורכבת והמעניינת .התנסיתי בדברים חדשים
נשמרות
הן
ושם
הזכר
אצל
דגירה
בכיס
הביצים מוטלות
מהנה,
קריאה
בפעם הראשונה בחיי ויצא לי להכיר בצורה טובה יותר את
כשנשאל
ומושלמים.
קטנים
ים
סוסוני
להשרצת
ומתפתחות עד
חבריי והמורה”; יאיר“ :תדמיינו לעצמכם שאתם לוקחים נשימה
התשובה
לעתיד
זוגתו
בת
במקום
להיריון
להיכנס
אם יהיה מוכן
עמוקה ,הנשימה הזאת גורמת לך לעוף מעלה .זה לא חלום
מוחלט!
הייתה לא
זאת המציאות מתחת למים ,אתה יכול לעלות ולרדת רק בעזרת

שלום לכולכם,

גילת בריל

עורכת העלון

את היום האחרון באילת סיימנו בצלילה העמוקה ביותר,
לעומק  18מטר .פגשנו מגוון דיירים שכבר היו מוכרים לנו.
את הצלילה סיימנו בתחנת בטיחות בעומק חמישה מטרים,
שם ,ממש רגע לפני היציאה מהמים ,נח לו תמנון שהתחבא
מתחת לסלע .תמנונים הם רכיכות שאיבדו את הקונכייה שלהם
גילת
עורכת :ד"ר
ברילהיחיד שנותר בגופם נמצא בפיהם ,ועוזר
הגרמי
החלק
לגמרי.
הסרטנים שהם עיקר מזונם .תמנון
של
גופם
את
לפצח
להם
ייעוץ אקדמי :פרופ' ענת ירדן
בגודל שלושים סנטימטר יכול לעבור דרך נקיק בסלע ברוחב
עיצוב גראפי :זיו אריאלי

הנשימה שלך .בפעם הראשונה בחיי שיצא לי לראות את העולם
שמתחת למים ,עיר שלמה שוקקת חיים ושמה שונית האלמוגים.
מצאתי לעצמי תחום עניין חדש ואני רק מחכה לצלילה הבאה”.
ניתאי סיפר על חווית הלמידה“ :נהניתי מאוד ללמוד על
האלמוגים .עד עכשיו הייתי בטוח שהאלמוגים הם צמחים
ועכשיו הסתבר לי שמדובר בבעלי חיים עם שלד וזרועות ציד.
זאת הייתה חווית לימוד אחרת ,ללמוד על אלמוגים בכיתה ואז
ללכת לצפות ולראות אותם בטבע”.
איתמר הטיב לסכם את מה שכולם חשבו“ :הייתה חוויה מטורפת
ברמות”.

עימוד :אבי
בהתאםטל לחזון בית הספר הייתה
עריכת לשון :ענבל גיל
מטרת הסיור לעורר עניין וסקרנות הסכמנו שבשנה הבאה אנחנו נוסעים שוב לאילת ומשלימים
מנהלת הפרויקט :ד"ר מוריה אריאלי
קורס כוכב שני.
הימית
בסביבה
טבעית לחי ולצומח
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