אובניםבקמפוס
לגלות :בקירות המבנה נמצאיםעשרות שרידים
אחת המרצות שצעדה בקמפוס האקדמי אחוה נדהמה
בעלי חיים קדומים
של
מאת רונן

כעתמתכווניםבמכללהלהציב במקוםשלטי הסבדוזכוכיתמגדלת

דמארי

במכללת אחוה הסמו־
$TS1$הסמוכה$TS1$

סטודנטים שלומדים
ה$DN2$לקריית מלאכי לא
כה
ממאובנים
שאליו הם מגיעים מדי בוקר עשויים
קדומים בני
מיליוני שנים.לפני כמה שבועות
המרצות בקמ-
צעדה ד״ר שוש מילאת ,אהת
בצורות
פוס,
במסדרונות המכללה והכהינה
שיערו כי

קירות

המוסד

מוזרות ויוצאות דופן הטבועות בקיר
שבדקה את הנושא ,התברר כי
לאחר

השיש.

הקיר מלא

שלכעלי

שרידים

חיים קדומים.

בעשרות
בניסיוןלחבין
לגיאולוגיה ,שאישר כי אכן
ת $DN2$את התנה ,ד״ר
לאת
שמקורם במכ-
מדובר במקבץ נדיר של מאובנים
תש רמון .זמן קצר לאחר מכן,גילו השניים מאו-
בנים על קיר נוסף בקמפוס .הנהלת המכללה פנ־
$TS1$פנתה$TS1$
תה$DN2$לקבלן שביצע את עבודות הבנייה במקום וזה
תה
את

אישר כי גושי

הנושא טוב יותד ,גייסה מי־
$TS1$מילאת$TS1$

השיש שמהם נבנו הקי־
$TS1$הקירות$TS1$

ממכתש רמון.

רות
ות $DN2$הגיעו

השבוע סימנה ההנהלה
המאובנים

לצידם

השונים

את

ותלתה

שיאפ־
$TS1$שיאפשר$TS1$
מגדיר

שר $DN2$לסטודנטים הסקר־
$TS1$הסקרנים$TS1$
שר

נים
נים $DN2$להבין במה מדו־
$TS1$מדובר$TS1$.

ר $DN2$.״הקיר מדבר ומס־
$TS1$ומספר$TS1$
בר.

פר
פר$DN2$

את סיפור

בריאת

השכבות" ,אמרה את־
$TS1$אתמול$TS1$

ל $DN2$מילאת .״כל
מול
שנכנס למבנה

מי
המום

כאשר הוא מבין מה עו-
שרידי אוקיי־
$TS1$אוקיינוס$TS1$
מרמולו

וס $DN2$עתיק״ .מילאת הוסי־
$TS1$הוסיפה$TS1$:
נוס

פה:
ה$DN2$:

״בהתחלה

ואז עור אחר

מילאת

ראיתי מאובן
ופשוט הבנתי

שיש

נה
$DN2$האמינה$DN2$

מספרת כי לא האמי־
$TS1$האמינה$TS1$

כאשר מצאה את האוצר האר־
$TS1$הארכיאולוגי$TS1$

המאובנים ולתלות זכוכית מגדלתלצידם.
גם
הסטודנטים לא נשארו אדישים לאוצר

$DN2$הארכיאולוגי $DN2$בתוך הקירות.
כיאולוגי
כאן אוקיינוס שלם .פתאום אתה רו־
$TS1$רואה$TS1$
״לפעמים עוב־
$TS1$עוברים$TS1$
הוכחה שצריך להסתכל ימינה ושמאלהוללמוד
$DN2$עוברים $DN2$ימים שלמים בשטח כרי למצואמאובן״ ,אמ־
$TS1$אמרה$TS1$,
רים
אה $DN2$את המאובנים ומקבל הלם .זה משהו בלתי
אה
מהסביבה״ ,אמר אתמול שי בלחסן שלומד בקמ־
$TS1$בקמפוס$TS1$.
$DN2$אמרה $DN2$,״וכאן הכל מלא מאובנים״.לדבריה ,״הסטו־
$TS1$״הסטודנטים$TS1$
רה,
רגיל .בהתחלה לא שמים לב אבל ברגע שמבחי־
$TS1$שמבחינים$TS1$
$DN2$בקמפוס $DN2$.״מדהים איזה דברים אנחנו מגלים מדברים
פוס.
$DN2$״הסטודנטים $DN2$פשוט נדהמים מהקירות המיוחדים״ .בהנ־
$TS1$בהנהלת$TS1$
דנטים
שאתה הולך בתוך או־
$TS1$אוקיינוס$TS1$
ים $DN2$במאובנים אתה מבין
נים
$DN2$בהנהלת $DN2$המכללה מתכוונים כעתלהוסיף הסברים על שכביכול ברוריםמאליהם״.
הלת
יינוס $DN2$קדום .זה אוצר בלתירגיל״.
קיינוס
שנמצא בין קירות המבנה .״מאור הופתעתי ,זאת

