ליל מדענים בתיכון מו"ר -גילה לביא ,רוית ורון ,מור יערי ,דינה תורגמן ונילי גילוני
כבר מספר שנים אנחנו חושבות על ארגון ערב מגמה בתיכון שבמרכזו יהיה שיח בין
תלמידים למדענים על מדע .שיח שיקשר בין עבודת החקר של תלמידי המגמות -ביוחקר או
ביוטק ,לבין מחקר מדעי אמיתי .רצינו ליצור שיח בין תלמידי יב לתלמידים משכבות יא ויוד,
על מדע ועבודת חקר .מאחר והתברכנו בתלמידים רבים הבנו שכדי לאפשר שיח משמעותי
עלינו ליצור מעגלי שיח עם מספר משתתפים קטן .רצינו שבכל מעגל יהיו :תלמידים משלוש
השכבות -יוד ,יא ,יב משתי המגמות – ביולוגיה וביוטכנולוגיה ,קבוצת תלמידי יב המציגה את
עבודת הביוחקר ומדען .בכל מעגל קבוצת תלמידים תציג את הביוחקר שהיא ערכה בפני
התלמידים והמדען  ,תקבל משוב על עבודתה הן מהתלמידים והן מהמדען ולאחר מכן
המדען יציג את המחקר בו הוא עוסק (או עסק ) וכן יציג מה הוביל אותו לעסוק במחקר
אקדמי .הקו המנחה את ארגון הערב היה לשתף כמה שיותר תלמידים בהכנתו ובארגונו.
ואכן תלמידים עצבו את ההזמנה ,חוברת הכנס עוצבה גם על ידי תלמידים .המדענים קבלו
שי – הדפסה של תמונה מתערוכת צילומי טבע של תלמידי המגמה שערכנו בבית הספר.
תלמידים משכבת יוד ויא הנחו את מעגלי השיח .תלמידים הנחו את מפגש הסיכום שכלל
את ההרצאה של עודד שוסיוב.
לאחר שקבענו תאריך לערב ,פנינו למדענים ונענינו בחיוב ובשמחה ,כל המדענים הגיעו
בהתנדבות מלאה .וזה המקום להודות לכל המשתתפים שהגיעו מרצונם הטוב ,לימדו,
שוחחו  ,נתנו משוב על עבודות החקר ,וספרו על דרכם במדע 13 .המופלאים הם :ד"ר אפי
מקדסי ,ד"ר מיכל ציון ,ד"ר רונית יעקובוביץ’ ,גילי זילברמן ,ד"ר גילת בריל  ,ד"ר רוני
וונש  ,ד"ר לאה ולנסקי  ,ד"ר גילמור קשת  ,ד"ר חיים רוזנברג  ,ד"ר אנה סלומון  ,ד"ר
רונן שמש  ,ד"ר טל עמבר פרופ' עודד שוסיוב  -יצרנו  14מעגלי שיח ,כאשר בכל מעגל
שבצנו מדען ,קבוצת ביוחקר  ,ושני מנחים משכבת יא ויוד  .מבנה ערב המגמה  ,לו קראנו
"ליל המדענים" נלקח ממבנה כנס מורי ביולוגיה .החוברת שיצרנו התבססה על חוברת הכנס
למורי הביולוגיה כמודל לכנס מדעי .כל תלמיד קיבל חוברת של "ליל המדענים" ובו פירוט
של מעגלי השיח הקיימים .שיבצנו את התלמידים למעגלי השיח ,במידה ותלמיד התעניין
במעגל שיח אחר שיננו את שיבוצו  .לאחר חלק זה כל המגמה התכנסה באולם הספורט
לשמוע את הרצאתו של פרופ' עודד שוסיוב -ננו ביומימטיקה :צמחים מהונדסים גנטית כבתי
חרושת לייצור חומרי העתיד  .עודד שוסיוב נתן את הרצאתו בהתנדבות .
מצורפת חוברת הכנס שלנו .
ההזמנה
וכן מספר דברים שתלמידים כתבו במשוב על הערב.

תלמידים חוקרים ובאי הכנס היקרים שלום,

ברוכים הבאים לכנס "ליל מדענים במו"ר"
שיתקיים ב  12.2.15בתיכון מו"ר
תכנית הכנס-
 19:15 18:00מעגלי שיח חוקרים -תלמידים.

כיתה

ר אורח

ידים
רים

חדר
מורים

מעבדה
ביוטכנולוגיה

מעבדת
ביולוגיה

ד"ר אפי
מקדסי –

ד"ר מיכל
ציון –

ד"ר רונית
יעקובוביץ’-

 MScגילי
זילברמן-

ד"ר גילת
בריל –

חדר
מחשבים
גדול
ד"ר מור
יערי-

 MScדינה
לויטן תורגמן-

חיים ומוות
ביד
החלבון

גנים על כף
המאזניים.

האם
מתמטיקה
היא חלק
מאורח חיים
בריא?

סוכר או
סוכרזית?
שאלה הרת
גורל לחיידקי
המעי.

הדרך
הארוכה מתא
יחיד לעובר
השלם.

איך
מפענחים
את ספר
ההוראות
של המנגו?

כיצד נאבחן
בחן פגיעות של
קרינת שמש
בעור?

תום צבירן
ויעל אורון

דן שריד,
קרן מוזס,
איתי
שמעוני

דור שנער
ענבל אלבז
נינה כליף

מאיה
חיימוביץ',
וקרן שמל

הילה בנגל
זוהר אטיאס
וענבר וולפמן

רוני זר
כבוד ומאיה
צור

ליהיא כוגן,
נעם בועזסון
ועדי איבגי

בקרת
ביטוי גנים
במהלך
תסיסת
שמרי
אפייה.

ידים
ם

עמית ארז
ועדי
טיקוצקי
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מיצויי
צמחים
שונים
כמעכבי
גידול
חיידקים.
נועה מוזס
ודין יונה

מעבדה
כימיה

טריכודרמה
כמדביר
ביולוגי.

תהליך
הזדקנות
פרחי לנטנה
ססגונית.

תומר בן
שושן ונדב
קריאף.

יובל בנאי
נועה זנד

בירה ,לתת
ושמרי אפייה.

הורמונים
צמחיים
ותהליכי
התמיינות
ברקמה
צמחית

עמית עידו
וזהר
ליכשטנשטין

יעל קולמבו
וליאור ארצי

חדר כיתה יב 2

האם יש אמת
בפרסום?
מסטיק אורביט
כמונע גידול
חיידקים.
גל ניר
וענבר יונאי.

חדר כיתה

חוקר אורח

חדר כיתה
יב 3
ד"ר רוני
וונש –
מהנדסים
את הטבע
 פתרוןלבעיית
הרעב?

תלמידים
חוקרים

תלמידים
מנחים

מאיה
סלנקיו,
רגב
מרגלית,
שחר חקק
הרדוף
הנחלים
כמעכב
גידול
חיידקים
ותאים
צמחיים.
אופל
דאבוש
ורומי
ארבל.

חדר כיתה
יב 4
ד"ר לאה
ולנסקי
מסדר זיהוי
לפתוגן
חשוד.

נמרוד
חבליו
ותומר כהן.
השפעת
המוזיקה על
נביטת
זרעים.

גיא דגן וניב
דרוקמן

חדר כיתה
יב 5
ד"ר גילמור
קשת-

חדר כיתה
יב 6
ד"ר חיים
רוזנברג –

מה בין תאי
גזע לתאים
סרטניים.

בין מדעים
מדויקים
למדעים
ניסיוניים

חדר כיתה
יב 7
ד"ר אנה
סלומון
ארוכה היא
הדרך-
ממחקר
קליני עד
לפיתוח
תרופה

מעין
ודיסלבסקי
ושקד פלד-

נועה
חסידים
ועומר קרמר
.

איתי סתת,
עמרי אבני
ועמרי
קמאי-

השפעת
טיפולים
שונים
בזרעים על
נביטתם.

השפעת
הפיגמנט
פרודיגיוסין
בחיידקי
סרציה על
עמידותם
לקרינתUV

טל רוזנברג
ושירז סגל

ליאור לוי
ומאיה
סלומון

השפעת
שומנים
במצע על
ייצור
הפיגמנט
פרודיגיוסין
בחיידקי
סרציה
עדן רודקין
וזיו אלטמן.

חדר כיתה
יב 8
ד"ר רונן
שמש

חדר כיתה
יוד 3
ד"ר טל
עמבר-

בעיית פריון
ופתרון
מתוחכם

מי כאן
אחראי על
תהליך
הביוץ?

גבי הרמן
ומירב סיני

נינה כליף
התפתחות
כלי דם
בעובר דג
הזברה

טאנינים
מצמחי
חורש
כמעכבי
פעילות
האנזים
טריפסין .
עמית וולף
ויהונתן לוי

נטע סגל
ולוטם
שטרייט

 -19:30-19:45הפסקה וכיבוד קל
 - 19:45-21:00הרצאה של פרופ' עודד שוסיוב באולם הספורט.
ננו ביומימטיקה :צמחים מהונדסים גנטית כבתי חרושת לייצור חומרי
העתיד .

 21:00-21:30שיחת סיכום ותודות.

תקצירי ההרצאות
 .1פרופסור עודד שוסיוב  -ננו ביומימטיקה :צמחים מהונדסים גנטית כבתי חרושת לייצור
חמרי העתיד
מה הייתם אומרים לו יכולתם לעמוד במרכז מנהטן ולקפוץ עד למחצית גובהו של האמפייר
סטייט בילדינג? איך הייתם מגיבים אם היה מושתל בגופכם שתל שיתפקד טוב יותר מהאיבר
המקורי שהוא החליף? מה תאמרו אם את החומרים שירכיבו את השתל יגדלו בחממה? נשמע
כמו מדע בדיוני? לאחר הרצאתו של עודד שסיוב נבין שהעתיד כבר פה.
 .2ד"ר אפי מקדסי –חיים ומוות ביד החלבון
ד"ר אפי מקדסי חוקר בחברת התרופות  ,KAHR-MEDICALיספר על פיתוח תרופה
המבוססת על חלבון מהונדס בעל שני אתרים פעילים .אתר אחד מזהה תאי מטרה (כגון
תאים שעברו התמרה סרטנית) ואתר שני משרה מוות מתוכנן מראש של התאים .חלבון זה
הנקרא  KAHR-102מוצע כעת לטיפול ניסיוני בחולי סרטן מסוג לימפומה של תאי .B
 .2ד"ר מיכל ציון – גנים על כף המאזניים
ראש המגמה להוראת המדעים ,ביה"ס לחינוך ,אוניברסיטת בר אילן ד"ר מיכל ציון תספר על
המחקר שנערך בביה"ס לרפואה בירושלים .עבודת המחקר התמקדה בהבנת מנגנון בקרת
התעתוק של הגן שמוטציה בו גורמת לתהליך סרטני -הגן האונקוגן

, c-ablגן זה גורם

להיווצרות הלוקמיה הנפוצה ביותר בעולם המערבי  .CML-ד"ר מיכל ציון הראתה כיצד ניתן
לעקוב אחר שינוי באזור בקרת התיעתוק של הגן  .c-ablד"ר מיכל הצליחה להראות כי ככל
שהמחלה מתקדמת ,בקרת התיעתוק של הגן הנורמלי  c-ablהולכת ומשתנה ולאט לאט הגן
משתתק .לאורך המחלה יש "מאבק" בין האונקוגן  bcr-ablובין האלל הנורמלי .c-abl
בשלב החמור של המחלה משתתקים שני האללים של  c-ablורק האונקוגן פועל בחוזקה.
בפגישה תספר ד"ר מיכל ציון כיצד תגלית מדעית זו הפכה לפטנט רפואי והובילה לשינוי
בהשקפת עולמה.
 .3ד"ר רונית יעקובוביץ’ -האם מתמטיקה היא חלק מאורח חיים בריא? רכישת אורח חיים
בריא בגיל הרך :תזונה מבוקרת ופעילות גופנית באמצעות פיתוח חשיבה לוגית-מתמטית
תופעת ההשמנה נותנת אותותיה כבר בקרב ילדים צעירים .מניעת השמנה בגיל הילדות
מהווה את אחד האתגרים הגדולים ביותר של בריאות הציבור .במחקר שערכה ד"ר רונית
יעקובוביץ’ נבחנה דרך למניעת השמנה ,תוך רכישת התנהגויות בריאות ע"י תזונה ופעילות
גופנית כבר בגיל הרך ,בגן הילדים בתיווך הגננות .מסתבר שילדי הגן יודעים ללמוד וליישם.
 MSc .4גילי זילברמן -סוכר או סוכרזית? שאלה הרת גורל

ממתיקים מלאכותיים דוגמת סוכרזית ,סוכרלוז ואספרטיים מומלצים מזה כמה עשורים כאמצעי
לשמירה על רמות סוכר ומשקל תקינים ע״י ארגוני בריאות בעולם .עם זאת היות ואלו חומרים
שלא מצויים בטבע ,עלה החשד כי ייתכן וחומרים אלה גורמים לנזק .גילי זילברמן תספר על
המחקר אותו היא ערכה במכון וייצמן ובו נמצא קשר מדאיג בין צריכת סוכרזית לשינוי
באוכלוסיית חיידקי המעיים שלנו ולעליה בסיכון לחלות בסוכרת.
 .5ד"ר גילת בריל – הדרך הארוכה מתא יחיד לעובר השלם
ד"ר גילת בריל ממכון ויצמן העוסקת בביולוגיה התפתחותית ,תספר על תהליך ההתפתחות
העוברית ,במהלכו כל אחד מאתנו התחיל את חייו מתא יחיד ,התא הראשון של העובר .במהלך
ההתפתחות העוברית תא זה עבר תהליכים מורכבים עד שהפכנו ליצור שלם ,יצור אנושי
שנושם ,אוכל ,חושב ,זז ורואה .מהם התהליכים שבהם מתפתח יצור שלם מתא יחיד? מהן
השאלות העיקריות שמדענים בתחום שואלים ומנסים לברר להן תשובות? איך הם עושים
זאת? האם אתם יכולים ,ולו רק לכמה דקות ,להיות ביולוגים התפתחותיים?
 .6ד"ר מור יערי -איך מפענחים את ספר ההוראות של המנגו? או איך מרצפים את הגנים
שבאים לידי ביטוי?
ד"ר מור יערי תספר לנו על גילוי הטרנסקריפטום (רצף ודפוס ביטוי כל הגנים המופעלים) של
מנגו לאחר טיפולי הברשה במים חמים .הטיפול המסחרי למנגו הישראלי כולל הברשה במים
חמים .טיפול זה מאפשר הארכת אחסון הפרי ומניעת מחלות שונות .אבל ,טיפול זה גרם
לתופעות שלא היו ידועות קודם .נמצא כי הוא הגורם המרכזי להתפתחות נקודות אדומות
(עדשתיות) על קליפת הפרי .במחקר התמקדה בגילוי דפוס ביטוי הגנים המוגבר בקליפת
המנגו כתוצאה מהטיפולים המסחריים ,והם זיהו "גנים מפתח" המשתתפים בתהליכים
השונים -גנים לעמידות למזיקים ,קביעת צבע הפרי והתפתחות העדשתיות.
 MSc .7דינה לויטן -תורגמן -כיצד נאבחן בחן פגיעות של קרינת שמש בעור?
דינה תספר לנו על מחקרה בו נעשה שימוש בספקטרוסקופיה ככלי לאבחון שינויים הנגרמים
בעקבות קרינת  UVBעל עור הומאני .העור הינו המחסום החיצוני של הגוף אשר מהווה מחסום
נגד מפגעים סביבתיים .קשה מאוד לאבחן ולהעריך את פגיעת קרינת ה UV-ועוצמתה ,כמו
גם את השפעתה על רמת הזדקנות העור במיוחד במקרים של חשיפה ממושכת
לשמש.

דינה תספר על שיטה שפותחה במהלכה נעשה שימוש

בספקטרוסקופיה ככלי לאבחון מצב העור.

 .8ד"ר רוני וונש – מהנדסים את הטבע  -פתרון לבעיית הרעב?
המזון הצמחי הוא הבסיס לקיום עולם החי והצומח ,אנו מייחדים לו חלק
גדול מחיינו .השבחת יבולים על ידי הכלאה יזומה רווחת שנים רבות
בתרבות האדם ,והביאה להישגים מרחיקי לכת בחקלאות .ואולם ,בשנים האחרונות התפתחה
ההנדסה הגנטית ,המאפשרת לשנות באופן מבוקר את הדנ"א של אורגניזמים שונים.
כשהשינוי נעשה לשם השבחת יבולים חקלאיים התוצר הוא "מזון מהונדס גנטית" .מבחינה
מעשית ,התהליך כרוך בהעברת גנים מאורגניזם אחד לשני .האם הנדסה גנטית היא הפתרון
לבעיית הרעב בעולם או שמא הנדסה גנטית צופנת בתוכה סכנות? ד"ר רוני וונש בהרצאתו
יספר על הסיכוי שבהנדסה הגנטית לעומת הסיכון.
 .9ד"ר לאה ולנסקי – מסדר זיהוי לפתוגן חשוד.
ד"ר לאה ולנסקי מומחית לאפידמיולוגיה מולקולארית של מחלות זיהומיות שמקורן מחיידקים
וטפילים .במעבדתה מתקבלים פתוגנים שונים המבודדים בבתי חולים וקופות חולים ובמעבדות
מזון ווטרינריה .טכנולוגיות מולקולאריות מתקדמות המסתמכות על הקוד הגנטי ()DNA
משמשות לאבחון ואיפיון חיידקים פתוגנים שונים .תוצאות הבדיקות עוברות אנליזה
ביואינפורמטית ונשמרות במסד נתונים זמין .זיהוי ואיפיון פתוגנים בתצורה דיגטלית של
רצף  DNAמאפשרת ניתוח ממצאים בזמן אמת ,השוואתם לתוצאות בהווה ומן העבר
ולתו צאות ממעבדות אחרות בעולם .הנתונים משמשים לניתוח מגמות תחלואה וחקירת
התפרצויות בארץ ובהשוואה לעולם.
 .10ד"ר גילמור קשת -מה בין תאי גזע לתאים סרטניים.
המחקר של הקבוצה שלי עסק בתאי הגזע של הסרטן .חיפשנו את תאי הגזע של סרטן עור
מסוג מלנומה וסרטן הכליה בילדים (ווילמס) כדי לזהות בהם חלבונים העשויים לשמש מטרה
לתרופה.המחקר התבסס על התגלית שהתאים בגידול סרטני אינם זהים זה לזה וכי לאחדים
מהם יש תכונות של תאי גזע ,כלומר מסוגלים לעבור אין סוף חלוקות תא ,מבטאים את האנזים
טלומראז ואת הנשא  MDRהמוציא תרופות מסוימות מהתא ומקנה עמידות בפני כימותרפיה.
התגלית נראתה לנו סבירה מאחר שתאי גזע מתקיימים במהלך כל חיי הפרט ולכן יכולים לצבור
מוטציות ולהפוך לתאים סרטניים בתדירות גב והה יותר מאשר תאים ממויינים יותר .לכן
החלטנו לנסות לבודד תאי גזע מגידולי סרטן העור ,להשוות את ביטוי הגנים בהם לזה שבשאר
אוכלוסיית התאים ולהשתמש בחלבונים המתבטאים שונה כמטרה לתרופות.
.11

ד"ר חיים רוזנברג – בין מדעים מדויקים למדעים ניסיוניים :ביולוגיה מבנית

וקריסטלוגרפיה של ביו מאקרומולקולות.

ביולוגיה מבנית היא תחום דעת העוסק במבנה תלת ממדי של מאקרומולקולות ביולוגיות כגון:
חלבונים וחומצות גרעין .הכלי העיקרי שלנו הוא קריסטלוגרפיה של קרני ( Xקרני רנטגן).
בעזרת הקריסטלוגרפיה אנחנו מסוגלים למדוד בדיוק רב את מיקומם של כל אטום של אותה
המולקולה אנחנו חוקרים ,ומהמידע הזה ,אנחנו מסוגלים ״לבנות״ מודל תלת ממדי ברזולוציה
אטומית של אותה מולקולה .במכון ויצמן למדע ,וב 25שנים אחרונות ,עם פרופ׳ ציפורה שקד,
אנחנו מקדמים מחקר על החלבון  p53הזוכה בכינוי ״שומר הגנום״ ,בזכות פעילותו המרכזית
האנטי סרטנית.
 .12ד"ר אנה סלומון -על הדרך הארוכה ממחקר קליני עד לפיתוח תרופה
במפגש נעסוק ברצף שבין מחקר אקדמי למחקר יישומי ,תעשייתי :פולימרים ביורפאיים,
תרופות ומחקרים קליניים .דרך ארוכה עוברת תרופה  -החל מההמצאה ועד לרישומה .נתמקד
בפיתוח דרך לחידוש רקמת כלי דם ורקמת סחוס בעזרת פולימרים ביורפואיים .ובפיתוח
תרופה למחלת מעי דלקתית .מהם האתגרים העומדים בפני מפתחי תרופות? ננסה להבין
מדוע תהליך הפיתוח ארוך ויקר כל כך? ובעיקר נתעכב על אחד השלבים הארוכים
והמשמעותיים ביותר בפיתוח תרופה שהינו השלב הקליני ,שנועד להראות שהתרופה היא
בטוחה לשימוש ויעילה.
 .13ד"ר רונן שמש -שימוש בחלבונים מהונדסים לייעול ושיפור של תהליך ההפריה ועזרה
לזוגות עם בעיות פריון .
התהליך האבולוציוני פגע בפוטנציאל הפריון של המין האנושי .בעוד שחיות שנחשבות
"נחותות" הן בעלות פוטנציאל רביה של בין  100%ל  ,60%המין האנושי יורד לרמה של 15-
 30%בלבד .המחקר שלנו מנסה לתקן את המעוות ולשפר את הפריון באמצעות טיפולים
שאינם מצריכים הורמונים וטיפולים בעלי אופי כירורגי.
 .14ד"ר טל עימבר -מי כאן אחראי על תהליך הביוץ?
ד"ר טל עימבר הינו רופא במערך נשים ויולדות וביחידת ההפריה החוץ גופית של המרכז הרפואי
הדסה וחוקר בתחום שליית האדם באוניברסיטה העברית .דר' עימבר יספר מחקר שהתמקד בתהליך
הביוץ באדם ,במהלכו נמצא מנגנון הבקרה על ביטוי גנים .בתאים אאקריוטיים קיים מנגנון לבקרת
ביטוי של גנים המבוסס על  RNAאו ליתר דיוק ,על מולקולות  RNAזעירות ) . (micro RNAsכיום
מעריכים שלפחות כ 30%-מהגנים באדם ,מבוקרים בדרך זו .ד"ר עימבר מצא כי במהלך הביוץ באדם
משתנה ריכו זם של שתי מולקולת של רנא זעירות .כמו כן נמצא כי לנשים עם בעיית פוריות יש דגם
שונה של ביטוי גנים אלה.

ערב נעים ומשכיל לכולנו.

דוגמאות לשאלות שהתלמידים נשאלו במשוב (בפורמט גוגל דוקס)  .רק  74תלמידים
ענו על המשוב .
רשום היבט מיוחד של עולם המחקר שאליו נחשפת בערב המדענים (תוכן /תגלית /מהלך
)תהליך מחקר/תרומת מחקר לחברה וכדומה
למדתי שניתן להפיק תרופה מרעלים
בהרצאה לימדו אותנו על תהליך של פיתוח תרופה
הבנתי שהמחקר תורם לחברה בכך שהוא מונע מחלות מאנשים
נחשפתי להשקעה הרבה ולסקרנות הרבה שמגלים החוקרים במהלך עבודות החקר שלהם
נחשפתי למהלך תהליך המחקר ולאופי עשיית המחקר והצגתו
תרומת המחקר לחברה במחקר של המדען היא תרומה ענקית לחולי הסרטן ולכן אני רואה
.בזה מחקר מבורך
הרחבת מאגר המזון בעזרת הנדסה גנטית כפיתרון לבעיית המזון העולמית
למדתי שמחקר לוקח המון זמן שבו טועים ברובו
נחשפתי לתהליך העבודה המחקרי המורכב יותר .הבנתי מהי המשמעות של מחקרים
ביולוגים וביוטכנולוגים מבחינת ההשפעה על האוכלוסייה ועל הדורות הבאים .בנוסף הבנתי
.עד כמה תהליך המחקר הוא משתנה ומעניין
תרומת מחקר לחברה
לא התעניינתי בנושא של בימת השיתוף ולכן לא הבנתי ולא עקבתי בצורה טובה אחרי
ההרצאה
הבנתי שתהליך המחקר הוא פעיל ולא פסיבי
גיליתי שתהליך מחקר דורש עבודה רבה
.שאפשר להדפיס אוכל אכיל במדפסת תלת מימד
.למדתי בהרצאה של דוקטור שמש על הדרך שבה ניתן ליגרום להקלה בהבאת ילדים לעולם
התוכן שעליו דיברו היה חדש לי
גילתי שיש עוברים של דג הזברה שיכולים להוות דוגמה להתפתחות העובר האנושי
למדתי על תהליך של יצור טיפול רפואי
להתמיד בתהליך ולא לוותר

?מה במפגש בערב המדענים תרם להבנה שלך כי תהליך מחקרי הוא דינמי
ההרצאה של פרופסור שסיוב
בהרצאות של יב
הצגת עבודת החקר של השמיניסטים
לא תרם
לא יודע
הראו מספר גרסאות של אותו ניסוי
עצם העבודה של הבנות ראינו כי לקח להם זמן למצוא נושא לביוחקר וגם כשמצאו את
הנושא שרצו היו צריכות לשנות אותו בהתאם לתנאים
השינויים שהיו בתוצאות
שצריך לשבת על זה ביסודיות וזה דורש סובלנות
)ההרצאה של התלמידים (עבודת החקר
מה שתרם לכך היה כל ההסברים שהמדענים נתנו על כל תהליך המחקר ועל כל הגורמים
והניסויים
תלמידי י'ב הציגו מחקר מושקע ויצירתי ,אז אכן למדתי תהליך מחקרי הוא דינמי .מההרצאה
של המרצה החוקרת לא כל כך הבנתי את תוכן המחקר כי הוא היה די מבולגן לדעתי ,אז
.איני יכול לתת תוכן על ההרצאה

לא היה משהו בערב הזה שעזר לי להבין
העובדה שמחקר הוא דבר פרוגרסיבי מפני שתמיד אפשר לגלות במחקר דברים חדשים
שיובילו לעוד שאלות שיובילו לעוד מחקרים שיובילו לעוד תוצאות שיובילו לעוד שאלות וכו
...וכו
.שהיו שינויים בביוחקר של תלמידי יב' ובניסוי של רוני וונש
שלא תמיד התוצאות שציפית להם הם התוצאות שמתקבלות ,ולפעמים מגלים דברים שלא
.היו מתוכננים או מצופים
הסיפור מאחורי המחקר
.שכל מחקר הגיע בדרך העשייה שלו לצדדים ולתחומים שונים לגמרי
כאשר ראיתי כי מי שמציג את הנושא הוא אדם פשוט בדיוק כמונו שלמד בבית הספר ולכן
כולם יכולים
הבנתי שאלו מחקרים שלוקחים שנים רבות
האופן בו התלמידות שהציגו את הביוחקר הראו כי הן החליפו את הנושא כמה פעמים עד
שמצאו נושא שעניין אותן אבל גם היה בר ביצוע

השאלה הבאה מיועדת לתלמידי יוד ויא -עד כמה הרצאת התלמידים גרמה לך
לחשוב ולתכנן את עבודת החקר שלך?

שאלה מיועדת לתלמידי יב -עד כמה למדת מערב המדענים על החוזקות
והטעון שיפור בביוחקר שלך?

