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חוקרים ביחד
150 תלמידים מקריית מלאכי קיימו שורה של מחקרים בליווי סטודנטים למדעים מהמכללה האקדמית אחוה. בין 
היתר הם בדקו את השפעת שתיית משקאות מסוכרים על הגוף והשלכות קרינה אולטרה סגולה על נביטת זרעים |

מה נשמע בעיר // חדשות

עתירים  משקאות  שתיית  בין  הקשר  מה 
כיצד  הלב?  פעילות  קצב  להגברת  בסוכר 
נביטת  על  סגולה  אולטרה  קרינה  משפיעה 
זרעים, ואיך דגימה ביולוגית שנאספת מזירת 
חשוד  של  להרשעתו  להביא  יכולה  פשע 
בפלילים? אלו הן רק חלק משאלות המחקר 
ומורים  סטודנטים  תלמידים,   150 שבדקו 
בשיתוף  מלאכי  בקריית  ספר  בתי  מחמישה 

האקדמית אחוה.
מדובר במיזם מיוחד, פרי שיתוף פעולה 
לבין  מלאכי  בקריית  המדעים  מרכז  בין 
המחלקה להוראת המדעים באקדמית אחוה. 
מנהלת מרכז המדעים בקריית מלאכי, טליה 
לתואר  הסטודנטים  את  הזמינה  קורנפלד, 
למדעים  מהמחלקה  והוראה  בחינוך  ראשון 
עדנה  ד"ר  של  בהדרכתה  אחוה,  באקדמית 
לכל  הפרוייקט  את  ללוות  נהון-קריסטל, 
חקר  'פרוייקט  לשם  שזכה  המיזם  אורכו. 
השנה  לאורך  חודשים  כמה  ונמשך  עירוני', 

תחומים  מספר  נכללו  בפרוייקט  האחרונה. 
אותם ביקשו התלמידים מבתי הספר השונים 
ביולוגיה  הסרטן,  חקר  ביניהם  לחקור, 
הגוף  על  פיזיולוגיות  השפעות  פלילית, 

וסוגיות נוספות.
הסטודנטים  ליוו  הפרוייקט,  במסגרת 
לאורך  התלמידים  את  אחוה  מהאקדמית 
שאלת  בחירת  משלב  החל  החקר,  תהליך 
המחקר, דרך כתיבת סקירה ספרותית, תכנון 
הניסוי, העמדת מערכת הניסוי, איסוף ועיבוד 

מסקנות.  והסקת  דיון  כתיבת  ועד  נתונים 
במהלך שלבי המחקר לימדו הסטודנטים את 
ארבעה  של  בקבוצות  הזום  דרך  התלמידים 
עצמם  הניסויים  כאשר  תלמידים,  שישה  עד 

התקיימו במרכז המדעים בקריית מלאכי.
תוצאות המחקרים שנערכו היו מעניינות 
במיוחד. המחקרים הוכיחו כי יש קשר ישיר 
סוכר  ועתירי  בין שתיית משקאות ממותקים 
קרינה  כי  הלב;  פעילות  בקצב  עלייה  לבין 
משמעותית  להאטה  גורמת  סגולה  אולטרה 

טמפרטורה  וכי  זרעים  נביטת  להפסקת  ואף 
גם  הם  צמחים.  גידול  קצב  על  משפיעה 
סרטן  נגד  מיוחד  טיפול  כיצד  המחישו 
המחלה  התפשטות  קצב  את  להאט  יכול 
במקרים  להיעלמותה,  עד  בה  להיאבק  ואף 

מסוימים.
את  שהובילה  נהון-קריסטל,  עדנה  ד"ר 
הפרוייקט מטעם האקדמית אחוה וגם מנהלת 
אקדמית של מרכז 'נוער שוחר מדע' במכללה, 
תהליך  את  לראות  התרגשה  היא  כי  אמרה 
הסטודנטים  ושל  התלמידים  של  הלמידה 
של  החשובים  מתפקידה  "אחד  כאחד. 
ואנחנו  בקהילה,  מעורבות  הוא  האקדמיה 
קיבלנו את ההזדמנות להיות חלק מהקהילה 
להפיח  הזכות  ואת  מלאכי  בקריית  הלומדת 
הגילוי,  חדוות  הסקרנות,  את  בתלמידים 
ההנאה ממדע ומחקר ולהביא לשינוי חברתי 

מרגש", דבריה.
בחוג  סטודנטית  אלעטאונה,  פאטמה 
על החוויה במפגש  סיפרה  למדעים באחוה, 
מעניינת  חוויה  הייתה  "זו  התלמידים:  עם 
לי  שאפשרה  מאוד,  ומקצועית  מאוד 
של  מעשיים  בכלים  להתנסות  כסטודנטית 
כמורה  החינוכי  בשדה  ולהשתפר  לימוד 
הראשונה  הפעם  גם  זו  לעתיד.  מקצועית 
דיברנו,  שאני פוגשת תלמידים ממגזר אחר. 
הם למדו ממני וגם אני למדתי המון מהם. אני 
חלק  לקחת  לי  שניתנה  ההזדמנות  על  מודה 

בפרוייקט".

תלמידים מבית הספר "דרכא" בקריית מלאכי עם סטודנטים ממכללת אחוה, במהלך הפרוייקט |

המחקרים הוכיחו כי יש 
קשר ישיר בין שתיית 
משקאות ממותקים 

ועתירי סוכר לבין עלייה 
בקצב פעילות הלב

בחזרה לשגרת תרבות
ירושלים  יום  לכבוד 
ההסדר  ישיבת  יצאה 
למסע  גת  בקריית 
ירושלים.   באזור  רגלי 
הישיבה  וצוות  התלמידים 
שבהרי  לצובה  הגיעו 
המשיכו  ומשם  ירושלים 
הכותל  לעבר  רגלי  למסע 
שאורכו  מסלול  המערבי, 
במהלך  קילומטרים.  כ15 
את  ראו  הם  הדרך 
לחמו  שבהם  המקומות 
הימים  ששת  במלחמת 
הקרובות  על  ולמדו 

השונים.
בישיבה מספרים כי בכל שנה הם עולים יחד עם כל ישיבות ההסדר לירושלים, אבל 
עושים את זה באוטובוס. השנה, החליטו בישיבה לנסות להחדיר לתלמידים בדרך אחרת 
את סיפור כיבוש ירושלים, ולכן השנה העלייה הייתה רגלית. בישיבה מציינים כי היה 
מדובר בהחלטה נכונה והתלמידים הרגישו ממש את הקושי בעלייה לירושלים את תוואי 

הדרך ושזאת הייתה חוויה מעצימה יותר עבור התלמידים.
ראש ישיבת קריית גת הרב שמעון פרץ אומר כי "ירושלים היא לא רק עיר המקדש 
והמלכות, היא גם חזון הדורות ומבטאת אידיאלים גדולים. הדרך להתחבר לירושלים 
היא בעיקר על ידי יצירת הזדהות נפשית עם כל הרעיונות הגדולים שירושלים מסמלת 
הולכת  הנפשית  ההזדהות  יהודית.  בירושלים  תלוי  שלהם  שהיישום  ההכרה  ידי  ועל 
ונבנית על ידי לימוד מעמיק ויסודי הנעשה בישיבה במהלך השנים. ביום ירושלים אנחנו 
זה משהו חשוב  נפשי פשוט, שנובע מתוך תחושה שירושלים  מוסיפים על כך חיבור 
ומשמעותי בשבילי, ואחת הדרכים לעשות זאת היא על ידי מאמץ ייחודי לכבודה של 
ירושלים וזה על ידי שחזור של עלייה לרגל לירושלים, וזה מה שאנחנו עשינו, להוסיף 

עוד נדבך בחיבור לירושלים".

הקהל במופע של זהבה בן, השבוע. התרגשות מחזרה 
לשגרה  אחרי שנת הקורונה |


