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  ראיה ליקויי ושיקום מודלים בנית, לחקירת תמונה עיבוד מערכת

  

  
  ויקטור בוסקוביץ   :מאת

  הוגו גוטרמן' פרופ  :מנחה
  

  תקציר

  
י מוחם "הדעה הרווחת הינה שמערכת הראיה היא המקור לרובו הגדול של המידע המעובד ע

ם בחברה כן ברור שלמערכת הראיה תפקיד חשוב בקיום חיים עצמאיי- על. של בני האדם

מוגבלויות ראיה מסוימות פוגעות בתפיסה החזותית או חוסמות חלקית את שדה . המודרנית

). טיפול תרופתי או ניתוחי(הראיה באופן אשר אינו ניתן לתיקון באמצעים אופטיים או רפואיים 

אופטיות שואפות לשקם את הראיה באמצעות העצמת הגירוי -מערכות אלקטרו, במקרים כאלה

  .או באמצעות ניתובו לאזורים תקינים של מערכת הראיההאופטי 

רובו הגדול של המחקר בתחום זה עוסק בפיתוח תותבות ראיה המבוססות על גירוי הרשתית 

מערכות לשיפור , לעומת זאת. או של מרכזי ראיה במוח באמצעות השתלת מערכי אלקטרודות

מערכות .  זכו להתעניינות מעטה(head-mounted displays)ראיה המבוססות על תצוגות ראש 

כאלה יכולות לסייע לאנשים בעלי ראיה מוגבלת אך רשתית תקינה באופן חלקי באמצעות 

ליניאריות והמרות - כגון התמרות גיאומטריות לא, הפעלת מגוון רחב של אלגוריתמי עיבוד תמונה

שאינן מצריכות הינו , מלבד פרטים טכניים נוספים, יתרונן הבולט של המערכות האלה. צבע

  .התערבות ניתוחית

טיפוס של מערכת ניידת אשר לוכדת מידע חזותי של הסביבה -במסגרת מחקר זה פיתחנו אב

מעבדת אותו בזמן אמת בהתאם לאלגוריתמי שיפור מסוימים , באמצעות זוג מצלמות ווידאו

נו מספר הטיפוס אובח- עם השלמת פיתוח אב. ומציגה את המידע המעובד על גבי תצוגת ראש

בגלל שבינתיים . בעיות טכנולוגיות אשר יש לפותרן כדי שהמערכת תוכל להוות סיוע אמיתי

בחרנו להתמקד בשלושה נושאי , עיוותי המערכת גוברים על התועלת של אלגוריתמי השיפור

  .ואשר יכולים לתרום רבות לכל מערכת שיפור ראיה עתידית, מחקר אשר אינם תלויי פלטפורמה

. בעיות העיקריות שזוהתה במהלך המחקר נעוצה בצורך בניטור תנועות העינייםאחת מן ה

מנת לאפשר את עדכון - הצורך הזה נועד על, כאשר מדובר במערכות בעלות תצוגה חיצונית

. תוך עקיפת האזורים הפגועים אשר נעים יחד עם הרשתית, מבט-התמונה המוצגת באופן עוקב

שילובן של . ואמת של הגירוי על פני מערך האלקטרודותבמערכות תותבות יש ליצור הזזה ת

, מערכות לעקיבת עיניים בתוך מערכות תצוגת ראש הינה בעייתית בגלל ההשהייה הנגרמת



סמך - בעבודה זאת חקרנו את ייתכנות חיזוי תנועות העיניים על. ובגלל תוספות המשקל והמחיר

של חלוקת הקשב במערכת ) לא רצוניה" (נתיב העולה"תוכן התמונות ומודלים המדמים את ה

, בתמונות" אזורים חשובים"למרות שמודלים כאלה ידועים כבעלי יכולת גילוי טובה של . הראיה

 לחזות מתי ובאיזה סדר גילינו שהם בעלי יכולת חלשה מאד, אשר מושכים את רוב תשומת הלב

בחנו אפשרויות חיזוי קצר טווח המבוססות על , בתור פתרון חלופי. המבט יתמקד באזורים אלה

גישה כזאת ). במעין משוב(י מערכת עקיבת העיניים "מספר מצומצם של דגימות אשר נמדדות ע

גם מאפשרת י כך היא "וע(י פיצוי על ההשהייה של מערכת העקיבה "יכולה להיות שימושית ע

י "המתאפיינות לרוב ע, בשל טבען של תנועות העיניים). שימוש במערכות עקיבה זולות יותר

, גילינו שניתן להשיג ביצועים טובים באמצעות חיזוי טריוויאלי, תזוזות בעלות אמפליטודה נמוכה

  .(saccades)כאשר שגיאות גדולות מתקבלות רק בזמן סקדות 

בהקשר למחקר .  בעיית הערכת האיכות של התמנות המעובדותנושא נוסף אשר חקרנו הינו

 אשר נשמר מידע השימושיאו את ה, ערך השימושיהיינו מעוניינים בעיקר לכמת את ה, הנוכחי

המטרה העיקרית . להבדיל מרוב הגישות אשר עוסקות בהערכת בולטות העיוותים, י העיבוד"ע

סובייקטיביות של השפעתם של עיוותים הייתה מציאת מדד אינפורמציה אשר תואם הערכות 

בתזה זאת השוונו מספר מדדי איכות חדשניים תוך הפעלתם על . גיאומטריים משתנים במרחב

כמו גם על מאגר , )מנת לכלול עיוותים גיאומטריים רלוונטיים- על(מאגר נתונים איחודי שפתחנו 

. םכנגד מדדים סובייקטיבייכל הביצועים הושוו גם . נתונים גדול הפתוח לשימוש הקהל הרחב

הצענו מדד אינפורמציה המבוסס על אנטרופיה מקומית של מקדמי , במקביל למדדים הקיימים

 והראנו שהוא מספק ביצועים עדיפים במקרים בהם קיים עיוות גיאומטרי בין תמונת DCT - ה

  .המקור לתמונה המעובדת

 foveated video)  יהלבסוף הצענו ובחנו מספר גישות לדחיסת וידאו עם פובאצ

compression .( תחת מונח זה חוקרים מתכוונים למגוון גישות אשר מנצלות את ההפרדה

המרחבית המשתנה של מערכת הראיה האנושית לטובת שיפור יחס הדחיסה תוך פגיעה 

או לחילופין לשיפור האיכות הנתפסת מבלי להקטין את יחס ( באיכות הנתפסת תמינימאלי

או /דחיסת הווידאו הינה שימושית כאשר נדרש תיעוד ו, אופטיים-רי ראייה אלקטרובעז). הדחיסה

מטרתן של הגישות המוצעות הייתה ). למשל כאשר נעשה שימוש במחשב מרוחק(שידור הידע 

לנצל ידע שנרכש במהלך מחקרנו בנושא תנועות עיניים לגישור הפער המפריד בין התיאוריה 

מרכזי וסטטי , הראנו ששימוש באזור פובאציה גדול, בפרט. אלהלבין השימוש המעשי בגישות כ

, כמו כן. תוך ביטול הצורך בניתור או חיזוי כיוון המבט, מאפשר שיפור משמעותי ביחס הדחיסה

י "וע, MPEG4בחנו מספר דרכים המאפשרות את יישום הגישה הזאת באופן התואם לסטנדרד 

  .יםכך מונעות את הצורך בהפצת מפענחים יעודי
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ABSTRACT 

 

It is believed that most of the information that is processed by an individual in everyday life 

is of visual origin. This clearly indicates the importance of the visual system for the 

independent living in a modern society. Certain visual impairments either diminish perception 

or partially obstruct the visual field, in a way that is not correctable by conventional optical aids 

and/or medical aids (medication or surgery). In order to restore such reduced functionality, 

electro-optical visual aids can be employed to either enhance the stimulus, or to route the 

stimulus to healthy regions of the visual sensory pathway, so that it becomes perceivable again. 

Most research efforts in this field are directed towards the development of vision prosthetic 

systems based on retinal or cortical stimulation by implanted electrode arrays. Little attention 

has been given to vision enhancement systems based on head-mounted displays. By employing 

a wide range of image processing algorithms, such as non-linear geometrical and color 

transformations, this kind of systems has the potential to aid patients with impaired but 

partially functioning retina. Such a system has the clear advantage of not requiring surgical 

intervention. 

In the framework of this research we have developed a prototype of a portable system that 

captures visual information from the environment by means of two video cameras, alters it in 

real time according to a set of enhancement algorithms and displays it on a head-mounted 

display. However, upon completion of the prototype we detected several technological 

problems that remain to be solved before achieving a truly helpful device. Because in the 

meantime the visual artifacts override the potential benefit from the enhancement algorithms, 



we concentrated on three research issues that are “platform independent” and are most likely 

to contribute to any electro-optic visual enhancement system of the future. 

One of the main problems that we identified during the research is the need for eye 

movement monitoring. In external display based systems this is needed for the processed 

image to be displayed in a gaze-contingent way, in order to follow the “blind areas” that move 

along with the retina. In prosthetic devices an according shift of the image across the 

stimulating electrode array is expected. Existing eye-tracking systems that can be incorporated 

in a head mounted device have some serious shortcomings in terms of processing delay, 

weight and price. We explored the feasibility of predicting the eye-movements based on image 

content and models of “bottom-up” visual attention. Although such models were shown to be 

good at detecting “important regions” of images, that attract most of the observer’s attention, 

we found them to be poor predictors of when and in what order such regions are attended. As 

an alternative, we evaluated prediction modes that aim to predict eye-movements based on a 

short term history of samples measured by an eye-tracker. Such an approach would be useful 

by compensating for the latency of the eye-tracker (at the same time enabling usage of less 

expensive eye-trackers). Due to the nature of eye-movements, characterized by mainly low-

amplitude displacements, we found that good performance can be achieved by trivial 

predictors, with large errors occurring only during saccades.  

  Another issue that we investigated is the problem of assessment of the quality of images 

processed by a visual aid (be it software or hardware based). Rather than assessing the visibility 

of the distortions, in the context of the study of visual impairments, we were interested in 

quantifying the amount of preserved functional value, or useful information. The main aim here was 

founding an information measure that correlates with subjective judgment when evaluating the 

effects of non-rigid, space-variant geometrical distortions. In this thesis we compared the 

performances of several “state of the art” quality measures applied to a compact database 

designed to include geometric distortions and to a large, publicly available database. All 

performances were evaluated against grades of subjective comparison. An information 

measure based on the local entropy of DCT coefficients was proposed and shown to 

outperform the other tested quality measures when the reference and the distorted images are 

not aligned (due to geometrical distortions). 

Finally we investigated and tested several approaches of foveated video compression. By this term 

researchers in the field refer to the exploitation of the spatially-varying resolution of the human 



visual system to either reduce the bandwidth of compressed video signals in an “un-

noticeable” manner, or to use available bandwidth in a way that produces a better perceived 

quality. Visual aids can make use of video compression schemes when logging and/or 

transmission of the information is required (e.g. using a remote, powerful computer). Building 

upon some insights gained during our studies of eye-movement prediction, our approaches 

were aimed at bridging the gap between theory and practice that prevents wide acceptance of 

foveated video compression algorithms. Specifically, we showed that using a large, central and 

static foveated area solves the problem of determining which area should be foveated, while 

still providing a considerable gain in the compression rate. Also, we analyzed several ways of 

implementing this approach in compliance with the MPEG4 standard, so that there would be 

no need to deploy specialized decoders. 

Keywords: vision enhancement system, head-mounted displays, eye-movement 

prediction, image quality measures, foveated video compression. 



  
מכאניים -הדמיה בעזרת מעגלי תמורה ויישום של מערכות להמרת אנרגיה אלקטרו:נושא העבודה

תרמיים-ואלקטרו
    

לינייקין שמעוןמאת
    

יעקוב-בן  פרופסור שמואל :שם המנחה
  

  

  תקציר
ם מכאניי-הדמיה בעזרת מעגלי תמורה של מערכות להמרת אנרגיה אלקטרובעבודה הנוכחית מוצגת גישה ל

 לתיאור רכיבים להמרת אנרגיה ישירה לשם בניית מעגלי תמורה אלקטרוניים בסיסיים.  ויישומםתרמיים-ואלקטרו

(DED) לאחר ניתוח מעמיק של מעגלי תמורה. םתהליכים פיזיקאליי השתמשנו במודלים מתמטיים מפושטים של ,

  .רמואלקטריותמערכות פייזואלקטריות ותהוצעו מספר יישומים של 

השיטה . כות קירור אקטיבי מצב מתמיד במערשל אנליזת שיטה ידידותית למשתמש הודת דוקטורט זו מציעעב

רור אקטיבי מערכת קי. דרגתיים-מקררים רבוניתנת ליישום גם בדרגתי -חד (Peltier) פותחה בשביל מקרר פלטייה

 מקובלת הלהשתמש בשיטת איטרציותבמקום . (Thevenin's generator)  זוגיים בטופולוגייתמוצגת כמעגל תמורה

  .  פשוטה ואינטואיטיבית לעיצוב וניתוח מערכות קירור אקטיבי גראפיתאנו מציעים גישה

מודל . זוגי- תלתידינאמהוא מודל   שאנו מציעים תרמואלקטרירוגנראטוסוג נוסף של מודל מערכת קירור אקטיבי 

 כלי עבודה זה .PSPICE (DC, transient, AC) בתוכנת ינים הזמאנליזהכל סוגי הזה נותן תוצאות מדויקות מאוד ב

 ומערכת עומס, דוחףכגון ( בצירוף התקנים אלקטרוניים מערכות תרמואלקטריות לעצב ולייעלמאפשר למשתמש 

 פרמטרים של קבלתפיתחנו מתודולוגיה ל. מעבדה ניסויי במקום לערוך ,על ידי הדמיה ממוחשבת)  סגורחוגבקרה ב

 פרמטרים של המודל קיבלנובחנו נתונים של מספר יצרנים ו .ע מתוך נתוני היצרן לגבי כל מקרר ספציפיהמודל המוצ

 המודל נמצא כמשחזר במדויק את ובכל המקרים ,שחזרנו ניסויים של היצרנים בהדמיה.  התקן והתקןבשביל כל

  .  שביצענודיוק הביצועים של המודל נבדק גם בניסויי מעבדה. ים מסחרייםהביצועים של מקרר

 המחקר לקח . וניסוייתתבמחקרנו תיאורטיהיישום של שנאי פייזואלקטרי בתור מבודד גלווני נבדקה  מעשיות

. FM- וAM: ערכנו השוואה בין שני סוגי אפנון.  משותףאותוהנחתת , רוחב פס, דמודולציה, בחשבון גורמי דוחף

  . PSPICEהדמיית אות קטן בתוכנת  במישור תדר נבחנה בדרך ניסויית וגם על ידי פייזואלקטריתגובת מבודד 

ציה  באופידינו- עלמעטפת שפותחה בעבר בשביל הדמיית אות גדול במישור הזמן הורחבההשיטת הדמיית 

ני חנו שנאי פייזואלקטרי באפנול ב"בעזרת השיטה הנ . DCסריקת באופציית להדמיית אות קטן במישור תדר ו

AM ,FMו -PM .הכוללות תדר נושאליותאפיתוחים אנליטיים של המודל אומתו ניסויית וכנגד הדמיות קונבנציונ  .

  . נמצאה התאמה מלאה בין תוצאות הניסויים לתוצאות ההדמיה

ייזואלקטרי ומיישר  למתח גבוה הכוללים שנאי פDC-DC בממירי י ההספק המקסימאל תדרבעיית המעקב אחרי

 של שנאי פייזואלקטרי בנקודת הספק מקסימאלי העבודההוכחנו כי תדר . מכפיל מתח נחקרה אנאליטית וניסויית

. התדר מעקב וייצוביש צורך במנגנון , יציבות הפרמטרים של המודל-בתנאיי עומס משתנה ואי, לכן. תלוי בעומס

,  ומבטיחה עבודה תקינה ללא תלות בשינויי מתחוג נעילת פאזה התדר מבוססת על ח וייצובהשיטה המוצעת למעקב

  .יציבות בזמן של הפרמטרים של השנאי הפייזואלקטרי-איליניאריות או -איוגם ) בתחום סביר(טמפרטורה , עומס



Title: Equivalent circuit modeling and application of electro-thermal and electro-mechanical 
power conversion systems
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Abstract 

In the present work, an approach to application of devices that use direct electro-thermal and electro-
mechanical energy conversion processes (DEC) is presented. Simplified mathematical models of physical 
processes were used to create generic electrical equivalent schemes of the devices. An in-depth analysis of the 
equivalent circuits was performed. Several applications of piezoelectric and thermoelectric devices were 
proposed. 
The present dissertation proposes a user-friendly method for solving steady-state operational regime of an 
active cooling system. The method was devised for one-stage thermoelectric (Peltier) cooler and may be 
extended to multistage coolers. An active cooling system is represented as a two-port equivalent circuit 
(Thevenin's generator). Instead of using the traditional iteration method, we propose a simple and intuitive 
graphical approach to design and analyze an active cooling system. 
Another type of model, the tri-port thermo-electrical dynamic model of an active cooling system and 
thermoelectric generator is also presented. This model shows very good results when simulated using PSPICE 
in DC, TRANSIENT, and AC simulation types. This tool gives the user the opportunity to design, optimize, and 
simulate a thermoelectric system together with electrical drives, loads and close-loop control system, instead 
the laboratory examinations. A methodology for extracting the parameters of the proposed model from 
manufacturers’ data of TECs is developed. Several examples of successful applications of the model are 
presented. Data of many different manufacturers were examined and the model parameters were extracted. In 
all cases, the model was found to accurately reproduce the performance of commercial TECs. The accuracy of 
the model was verified also by experiments. 
The feasibility of using a piezoelectric transformer (PT) as a galvanic barrier was examined in this study 
theoretically and experimentally. The research included the factors of drive, demodulation, bandwidth, and 
common mode rejection. In particular, two types of excitation signals were compared: amplitude modulated 
signal and frequency modulated signal. The frequency response of the piezoelectric isolator was studied both 
experimentally and by small signal envelope simulation using ORCAD/PSPICE. 
The envelope simulation method, developed earlier for large signal simulation in time domain, (TRAN), was 
extended to include small signal envelope simulation (AC) and DC sweep simulation. The model was derived 
for AM, FM and PM modulation schemes and was demonstrated on a piezoelectric transformer circuit. The 
analytical derivations of the model were verified both experimentally and against full circuit simulations that 
included a high frequency carrier. Excellent agreement was found between the simulation and experimental 
results. 
The problem of maximum power point tracking of high output DC voltage converters that apply PTs and voltage 
doublers was studied theoretically and experimentally. It was shown that the operating frequency of a PT at 
maximum power is a function of the load. Hence, under load variations and to overcome parameter instability, 
there is a need for some frequency tracking mechanism that will help to lock the operating frequency to the 
optimum frequency. The proposed method of frequency tracking is based on phase locked loop (PLL). By 
applying this approach, the system’s operation can be made independent of input voltage, load variations, 
temperature (within a permitted range), and the spread and non-linearity of the PT parameters as well as their 
drift with time. 
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Abstract 
 
     In this dissertation, we introduce an algorithm for detecting dim moving point targets from a 
sequence of infrared images. The targets are assumed to be unresolvable in a single image and their 
velocities are assumed to be sub pixel per frame. Conventional filtering approaches which are 
based on single frame thresholding do not work under these conditions, because the weak target 
signal is obscured by clutter and noise and only a vigorous examination of its local environment 
along with temporal changes will expose its presence. 
     In order to detect dim, slowly moving targets, we offer an algorithm that is composed of the 
following three interrelated modules: (i) a preprocessing module that emphasizes suspected targets 
in single frames, using the frame spatial information, (ii) a tracking module based on a Dynamic 
Programming Algorithm (DPA) Track Before Detect (TBD) concept that builds a sequence of best 
associated states for each observation and that is updated over time as frames are streamed into the 
system and (iii) a postprocessing module where detection decisions are made at every number of 
frames as required by the application; the postprocessing module examines the DPA TBD outputs 
and applies a matched filter that suits the theoretical DPA TBD output signatures of the targets. 
      Apart from the combination of the probabilistic preprocessing module and the TBD, the novelty 
of this work is in the development of a new scoring function and a new decision rule for the TBD 
module. We also present a new stochastic preprocessing technique, called WiRAD that was found 
to improve detection performance in cluttered scenes. 
     The single-frame preprocessing module is semi-parametric and uses no prior information other 
than the assumption that the color difference between consecutive pixels in an IR image can be 
characterized by a known distribution (e.g Gamma, Gaussian). It uses a probability transformation 
to represent each data element spatial probability to be a target. Two transforms yielded the best 
results; in both the probability transform is based on statistics gathered from a color Co-Occurrence 
map of the background. The Ordered Statistics Co-Occurrence Likelihood (OSCOL) algorithm uses 
the observed statistics to compute each pixel spatial probability to be an anomaly whereas the 
Weighted independent Robust Anomaly Detection (WiRAD) algorithm computes the local contrast 
probability of each pixel, based on its Co-Occurrence statistics. The TBD technique used is based 
on Dynamic Programming (DP) and basically searches for most probable target tracks, based on a 
prior knowledge about the target of interest. Each pixel's track is estimated and given a score that 
represents its likelihood to be a real target. 
     Our system is designed to work under real world conditions, i.e. it takes into account platform 
jitter and uncertainty in the target position that is caused by the target's sub pixel motion; moreover, 
all our performance tests were limited to short sequences of 10 frames. 
     The uncertainty in position led to a DPA based TBD that tracks a group of pixels rather than a 
single pixel. The advantage of the TBD technique is in its temporal information extraction. We use 
this information to form a new decision rule, based on the target temporal signature, thus reducing 



the number of false alarms that are caused by high-scored-non-target pixels such as cloud edges 
and arbitrary high intensity pixels. 
     The algorithm performance is measured in terms of Receiver Operating Characteristic (ROC) 
curves, which show target Probability of detection (Pd) vs. false alarm probability. The minimal 
performance demands that we aim for are of Pd=0.8 for Pfa=1e-4 after processing 10 frames. The 
OSCOL algorithm was found to be advantageous in difficult noise limited scenarios whereas the 
WiRAD algorithm highly improved the system performance in cloud-limited scenarios. The 
required demands were achieved for an initial target SNR of -3.9[dB] in a quiet real world scene, 
and an initial target SNR of -1.5 [dB] for a cloudy real world scene. 
 
 
Keywords: point target detection, infrared imagery, clutter, co-occurrence maps, track before 
detect, matched filter. 
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Abstract

Increased use of renewable energy sources has stimulated an intensive interest in developing 

economically efficient methods of energy conversion. Many different power system configurations and 

control schemes have been proposed for this purpose. Among them, those which exploit the ability of 

an induction machine to operate as generator are the most attractive. This can be attributed to the 

relatively low price of induction machines and their simplicity, reliability and robustness. To produce 

electrical energy, induction generators must be excited from an external source of reactive power.  In 

autonomous power systems, a standard solution for this problem is to attach a capacitor bank in 

parallel to the induction generator. However, this self-excited configuration suffers from a very serious 

drawback: it does not possess the ability to control voltage and frequency under non-constant load 

conditions, as shown using an equivalent circuit impedance of the machine to obtain a steady-state 

performance of a self excited induction generator. Therefore, any change of load power may result in 

voltage transients with large magnitudes and even cause instability. To overcome this disadvantage the 

capacitor bank is replaced by or supplemented with a low rating solid state exciter. Usually, the solid 

state exciter is implemented as a voltage source inverter since modern PWM techniques provide its 

significantly better dynamic performance than that of a current source inverter. 

A well known switching time delay of the power converter causes excess power transfer between 

the exciting converter and the IG. Four different schemes for compensating switching time delay are 

proposed in this work. These schemes can be easily implemented using a digital signal processor and 

can be used in any application employing solid-sate excited autonomous IG.  

Theoretical and practical aspects of autonomous induction generators output voltage regulation 

are discussed thoroughly. It is shown that by adjusting the reactive power source connected to the 

induction generator terminals it is possible to maintain the generator output voltage at the reference 

value. Different kinds of circuits used for autonomous induction generators output voltage regulation 

are reviewed.

A solid state voltage regulator, based on reactive power transmission theory between two voltage 

sources connected though an inductance is proposed. The proposed scheme overcomes the fixed 

capacitor limitations present in systems with fixed capacitor only excited induction generator, 

operating with constant switching frequency. The control circuitry of the regulator senses system 

voltages only, eliminating the need for current sensors.   

A voltage controller with the adjustable finite-dimensional internal model is designed for an 

autonomous power system supplied by an induction generator. The design technique is based on H

theory and incorporates a solution of the non-convex optimization problem, using a float-point genetic 

algorithm to determine sub-optimal controller that satisfies frequency domain specifications. It is 

shown that the application of the designed controller allows achieving significantly better system 



vi

performance than that achieved using traditional PI-controllers. The proposed solution leads to 

reduction of additional power losses in electrical installations, prevents malfunction of semiconductor 

devices and improves performance of electric machines in isolated power systems.  

A speed sensorless wind energy conversion system based on an induction generator which is 

solid-state excited by a shunt connected voltage source converter is discussed. For low and medium 

wind speeds, there are two main control actions: speed sensorless maximum power point tracking and 

power control. Maximum power point tracking is achieved by controlling the electrical frequency to 

follow a known trajectory. It is derived that generator efficiency must be taken into account when 

computing the maximum power curve. On the grid side, a power controller which forces the grid to 

absorb all the active power converted by the generator was applied, thereby reducing the active power 

flow through the shunt connected converter to near zero.

The turbine limits the fraction of the wind power captured so that safe electrical and mechanical 

loads are not exceeded. The system operates well in both a medium speed region, where the maximum 

available power is extracted from the wind and a high speed region, where the power or the speed 

should be limited to avoid overloading of the turbine or excess acoustic noise. 
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   דיגום ישיר ואפיון של דוגמאות מוצקות באמצעות שיטות אנליטיות   :נושא
  מתקדמות            

  
    אייל עליש:מגיש

  

   פרופסור אברהם טמיר:מנחה

  

 תקציר

  :המחקר המתואר בחיבור זה מורכב משני חלקים

לאחר ירי קרן , אפיון מרחבי של התפשטות פלומת אבלציה לואקום .1.1

  . (SiO2) על משטח סיליקה (J/cm2 140)וצמה גבוהה  בע(Nd - YAG)לייזר 

 Laser Ablation Iductivelyאנליזה כמותית של אורניום בשיער באמצעות   .1.2

Coupled Plasma Mass Spectrometry (LAICPMS).  

מערכת הניסוי לאיפיון מרחבי של פלומת אבלצית הסיליקה הותאמה   

 התאמות אלו כללו שינויים .לביצוע מחקר זה, במיוחד מתוך מערכת קיימת

רזולוציה משופרת והדירות , במערכת האופטית במטרה להשיג רגישות גבוהה יותר

באמצעות מאות ניסויים מתוזמנים . בעוצמת הלייזר המתקבלת עבור כל פולס

היטב של אבלציות עם סריקת קו בליעה של סיליקון במצב היסוד וניתוח הרחבת 

פרטורה ומהירות של פלומת האבלציה במרחב הזמן נתקבלו נתוני טמ, דופלר שלו

ניתוח . באופן מפורט מכפי שפורסם בספרות עד כה, והמקום מעל למשטח הסיליקה

 של קוי הפליטה והמידע שהתקבל מביצוע Starkיחד עם מדידת הרחבת , נתונים אלו

הניב הבנה , בתנאי ניסוי זהים, צילומי שלירן רזוננטי של התפשטות הפלומה

ובייחוד של יחסי , יקה של ההתנהגות הדינמית של כלל החומר בפלומהמעמ

יחסי גומלין אלו התבטאו בהרחבות דופלר . הגומלין בין החומר הנייטרלי לפלסמה

 שמקורן בהתנגשויות עם Starkוהרחבות , שמקורן בהתנגשויות עם יונים

מוביל להרחבות , התברר כי משטר ההתנגשויות עם האלקטרונים. אלקטרונים

מותיר את ספקטרום הבליעה ללא כל , אולם בה בעת, משמעותיות של קוי הפליטה

הסיבה לכך נעוצה בחוסר קורלציה מוחלט בין ). מעבר להרחבת הדופלר(הרחבה 

  .עיםהפוטונים הנבלעים לאלקטרונים הפוג

לשם ביצוע האנליזה הכמותית של אורניום בשיער נעשה שימוש בשני סוגים   

, המכשיר הראשון צוייד רק במערכת להזנת דוגמאות מתמיסה. ICPMSשל מכשיר  

. בעוד המכשיר השני שימש לאנליזה ישירה של השיער בעזרת אבלצית לייזר

,  דיגום אל המחשבהמערכת האופטית של לייזר האבלציה חוברה באמצעות כרטיס

, צילומים אלו נותחו בעזרת תוכנה. באופן שאיפשר צילום פגיעות הלייזר בשיער
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אשר , כך שניתן היה להפיק מידע אנליטי נוסף מאיפיון הפגיעה בשיער, באופן יחודי

למיטב (עבודה זו מציגה לראשונה . תרם לשיפור בהדירות התוצאות המתקבלות

, שיר לגבי מיפוי תכולת האורניום בשערה בודדתמידע ע) הידיעה לזמן כתיבתה

  . ליסוד זה, כולל הדגמת אירוע חשיפה שמשכו מספר ימים
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Abstract 

 This work focuses on two aspects of the laser ablation technique: 

1. Temporal and lateral characterization of the ablation plume expansion obtained 

after applying a high fluency (140 J/cm2) laser beam (Nd - YAG) on a silica (SiO2) 

surface under vacuum. 

2. Qualitative analysis of uranium in hair using Laser Ablation Inductively Coupled 

Plasma Mass  Spectrometry (LAICPMS). 

  

The experimental system used for the ablation plume expansion 

characterization above a silica target was constructed to fit the requirements of this 

work. The adaptations included changes in the optical set - up for gaining higher 

sensitivity, improved resolution and better reproducibility of the laser fluency for each 

pulse. The temperature and velocity profiles of silicon in the plume were investigated 

by hundreds of synchronized ablation pulses followed by scanning of the absorption 

line of silicon in the ground state. The data extracted from the Doppler broadening  of 

the silicon absorption line, followed by Stark broadening measurements of the silicon 

emission line, along with the information gained from resonant Schlieren pictures of 

the plume expansion, yield a better understanding of the dynamical behavior of the 

plume matter, with focus on the relations between the neutrals and the plasma. It was 

found that  mechanisms involved with electron - silicon collisions led to significant 

spectral expansion of the emission lines of the ground state silicon at the plume, while 

the absorption spectrum is unchanged (except for the Doppler broadening). To our 

knowledge, the interpretation of this kind of experimental data has not been presented 

in this way in the literature. 
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 II 

Two commercial ICPMS systems  were used for the qualitative analysis of 

uranium in hair. One was equipped with a wet sample introduction system (for liquid 

samples), while the other was equipped with a laser ablation system and was used for 

the direct determination of uranium in hair samples. The laser ablation optics (CCD 

camera) was connected to a computer, which allowed for the collection of pictures of 

the ablation marking on the hair samples. These pictures were analyzed by a unique 

technique to gain more analytical information used for improving the reproducibility 

of the results. To the best of our knowledge, this work presents for the first time a 

logitudal distribution of U content of a single  hair strand, obtained by laser ablation 

ICPMS. 

Key words: Laser Ablation, High fluency, LAICPMS, Schlieren, Plume, Doppler 

width.    
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 תקציר

 

. מקבלות החלטות ופועלות ללא התערבות אדם, רובוטים אוטונומיים הינם מערכות המבצעות משימות

אך .  זמן ותפוקה גבוהה בתנאים סטטיים ומוגדרים היטב הדורשים דיוק לאורךםהן יעילות ביותר ביישומי

 שאינם םסביבות לא מובנות מאופיינות באירועי. מערכות אלו חסרות יכולת לפעול בסביבות בלתי מובנות

במצב הנוכחי המערכות האוטונומיות עדיין לא .  ובלתי צפוייםםדינאמיי, אינם ידועים, מוגדרים כהלכה

הבעיות הינן קשות יותר ביישומים , בנוסף לכך". עולם האמיתי" היישומים בנותנות פתרון מעשי לרוב

כל אלו . הכוללים אובייקטים טבעיים בשל השונות הרבה בין האובייקטים ומאחר ומיקומם אינו ידוע מראש

שילוב מפעיל אנושי במערכת רובוטית . מכבידים על המערכת הרובוטית והופכים אותה לקשה ויקרה לפיתוח

להפחית את מורכבותה ולאפשר למערכת לטפל , )שיעור זיהוי המטרותכגון (צועיה יבל להגביר את יכו

  . בלתי ידועים ובלתי צפויים שמערכות אוטונומיות אינן כשירות להםםבאירועי

רובוט למשימת זיהוי -עבודה זו מתמקדת בהיבטים של רמות שיתוף הפעולה במערכות משולבות אדם

אנו מציגים . זיהוי מטרות הינה משימה חשובה במגוון יישומים רובוטיים. י מובנותמטרות בסביבות בלת

הסביבה והמשימה ואת חיזוי והערכת , שיטה לקביעת רמת שיתוף הפעולה המיטבית על פי משתני המערכת

  .ביצועי המערכת

.  והוערכונבדקו, ארבע רמות שונות לשיתוף פעולה בין אדם לרובוט למשימות זיהוי מטרות הוגדרו

רמות שיתוף הפעולה . הרמות השונות יועדו במיוחד למשימות זיהוי מטרה והותאמו לרמות אוטומציה שונות

, H - הן הוגדרו כ.  ומתאימות לטווח רחב של רמות אוטומציהSheridanמבוססות על סולם האוטונומיות של 

HR ,HORו  - Rתחילה : המטרות מתבצע בשני שלביםתהליך זיהוי .  מידני ועד אוטונומי לחלוטין בהתאמה

  .הרובוט מזהה את המטרות ובהמשך האדם פועל לפי החלטות הזיהוי של הרובוט



רובוט המאפשרת את חישוב הערך המצופה של -פותחה פונקצית מטרה לזיהוי מטרות במערכות אדם

: ת חמישה חלקיםפונקציית המטרה כולל. הסביבה והמשימה, הרובוט, ביצועי המערכת בהינתן ערכי האדם

. ועלויות התפעול) miss( ,correct rejection) false-false(כישלון , )false alarm(זיהוי מוטעה , )hit(זיהוי נכון 

 . אשר חשובים להערכה ואופטימיזציה של ביצועי המערכתופעולהת עלויות זמן ו כוללעלויות התיפעול

ת סיכום משוקלל של מדדי הביצוע ומאפשרת לחזות פונקצית המטרה מכמתת מספר רב של משתנים באמצעו

  .ת למשימה ייעודיתאת ביצועי המערכת ורמת שיתוף הפעולה ולעזור בתכנון מערכת אופטימאלי

המשימה , הרובוט, פותחה שיטה לקביעת רמת שיתוף הפעולה המיטבית בהתאם למשתני האדם

על מנת לתאר את הקשר בין המשתנים השונים בפונקצית המטרה בוצעה התאמה של תאוריית גילוי . והסביבה

כגון (אשר הקטינה את מספר המשתנים הבלתי תלויים על ידי שיוך מדדי הביצוע של האדם והרובוט , אותות

  ).כגון רגישות ואיכות קביעת ערך סף(למאפיינים הבסיסיים ) שיעורי זיהוי

לרמות שיתוף הפעולה ,  אותותגילוי נומרית של פונקצית המטרה בשילוב עם תאוריית אנליזה יושמה

האנליזה הנומרית בחנה את השפעת המאפיינים הבסיסיים של האדם והרובוט ורמות שיתוף  .שהוגדרו

 של האדם והרובוט עבור משתני משימה מיטבייםהיא קבעה את המאפיינים ה. הפעולה בפונקצית המטרה

בוצעו ניתוחי רגישות על  .רובוט ומשימה שונים, את רמת שיתוף הפעולה המיטבית עבור משתני אדםו, שונים

ונמדדה השפעתם על רמת שיתוף הפעולה המיטבית וביצועי   של המשתנים החשוביםמיטבייםהערכים ה

יעיל רובוט למשימה ולפיתוח -פיתוחים אלו מספקים את הבסיס להתאמה של מערכת משולבת אדם. המערכת

  .של מערכת דומה

הניסוי כלל . בוצע ניסוי להערכת השפעת רמות שיתוף הפעולה במשימת זיהוי מטרות ייעודית

סימולאטור אשר הציג תמונות של מלונים בשדה אשר צולמו במצלמת וידאו המותקנת על רובוט לקטיף 

במהלך הניסוי מערכת .  נתבקשו לזהות את המלונים שבתמונותהנבחנים. מלונים תוך כדי מעבר בשדה

מדדי הביצוע . וחתימת הזמן של כל אירוע, האובייקטים שסומנו, הסימולאטור רשמה את פעולות האדם

  .חושבו מהנתונים הגולמיים שנרשמו

 של מיטבייםהערכים ה, תוצאות האנליזה הנומרית מצביעות על כך כי רמת שיתוף הפעולה המיטבית

הרובוט והסביבה ובמאפייני , האדם, יים תלויים במשתני המשימהמדדי הביצוע וביצועי המערכת המיטב

חיזוי ביצועי , ובנוסף קיימת אינטראקציה בין המשתנים השונים, מאחר ומספר המשתנים רב. המערכת

את ממצאי  .אך ניתן להעריכו באמצעות חקירת פונקציית המטרה,  אינו ברורמיטביהמערכת והפיתרון ה

צל לפיתוח והפעלה של מערכות רובוטיות משולבות אדם בתנאים דינאמיים ניתוחי הרגישות ניתן לנ

  .הדיוק נמוך או במצב שהמשתנים דינאמיים, ומציאותיים בהם הערכים של המשתנים אינם ידועים

במהלך הפיתוח הוקדשה חשיבה רבה לכימות המשתנים הבלתי תלויים והתוצאות ולתיקוף הממצאים 

ומשימות , סביבות,  פונקציית המטרה פותחה כך שתאפשר השוואה של מערכות.התיאורטיים באמצעות ניסוי

  .שונות

יתרונות השיטה היא ביכולת לחקור את השפעת המשתנים השונים על ביצועי המערכת באופן לא מקוון 

מפתחי מערכות יכולים לאמץ שיטות אלו לפיתוח והתאמה של מערכות . ואפילו בהעדר מערכת ממשית

השיטה יכולה לשמש לניתוח , בנוסף. ולבות אדם למשימות זיהוי מטרות בסביבות בלתי מובנותרובוטיות מש

  .ביצועי המערכת והאדם באופן מקוון
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Abstract 
Autonomous robots are systems that can perform tasks, make decisions, and act in real-

time without human intervention. They are best fit for applications that require repeatable 
accuracies and high yield under stable conditions. However, they lack the capability to 
respond to ill-defined, unknown, changing, and unpredicted events such as exist in 
unstructured environments, and the current status of autonomous robots still falls short of 
implementing solutions to most real-world applications. Furthermore, the problems are 
enhanced in applications dealing with natural objects since the objects also have high degrees 
of variability, and their positions and orientations are not known and cannot be determined a 
priori. This complicates the robotic system and results in a system that is difficult and 
expensive to develop. Integrating a human operator into a robotic system can help increase 
performance (e.g., target identification rate and reliability), reduce the complexity of the 
robotic system, and handle unknown and unpredictable events that autonomous systems are 
incompetent to deal with.  

This work focuses on aspects of collaboration levels of an integrated human-robot system 
for target recognition tasks in unstructured environments. Target recognition is a common 
task and usually an essential part of a robotic system. We present a methodology to determine 
the best collaboration level based on the system, the environment, and the task parameters, 
and the evaluation and prediction of its performance.  

Four human-robot collaboration levels for target recognition tasks were defined, tested, 
and evaluated. The collaboration levels were designed specifically for target recognition tasks 
and adjusted to an extensive range of automation. The collaboration levels are based on the 
four degrees of autonomy from Sheridan’s scale of “action selection and automation of 
decision." They are denoted as H, HR, HOR and R from manual to fully autonomous, 
respectively. The recognition process is performed in two sequential steps; first the robot 
detects the targets, then the human acts on these detections. The collaboration level can be 
custom fitted to the human or the robot to increase system performance.  



An objective function for target recognition in human-robot systems was developed to 
allow computation of the expected value of system performance given the human, robot, 
environmental and task parameters. The objective function includes five parts: correct 
detection (hit); false alarm (FA); miss; correct rejection (CR), and operational cost. The 
operational cost variable includes costs related to operational time and costs of actions that 
should be performed on the detected objects and are important in the evaluation and 
optimization of system performance. The objective function quantifies the multitude of 
influencing parameters through a weighted sum of performance measures, and enables the 
prediction of system performance and the desirable level of collaboration. It can also be 
applied to help design optimal systems for specific tasks. 

A methodology for determining the best collaboration level based on the human, robot, 
task, and environmental variables was developed. To describe the relations between the 
objective function parameters, a modified version of signal detection theory (SDT) was 
utilized. This reduced the number of independent variables by relating human and robot 
performance measures (e.g., hit and false alarm probabilities) to their basic characteristics 
(e.g., sensitivity and cutoff point decisions).  

Numerical computations of the developed objective function combined with signal 
detection theory was applied for the defined collaboration levels to determine the optimal 
human and robot characteristics for different task characteristics, and the best collaboration 
level for different human, robot, and task characteristics. A sensitivity analysis of the 
influencing variables was performed on the optimal values. These developments provide the 
basis for adjusting the combined human-robot system to each task and environment and aid in 
effective system design. 

An experimental system was designed to test and examine the influence of different 
human-robot collaboration levels in a specific target recognition task. The experimental 
system consisted of a simulator using images taken from a melon field by a video camera 
mounted on a robotic melon harvester moving along a melon row, and the participants were 
asked to identify melons in the images. Performance measures were calculated from the 
recorded raw data and a statistical analysis was performed. 

Numerical analysis results indicate that the best system performance, the optimal 
performance measures values, and the best collaboration level depend on task, environment, 
human, and robot parameters as well as the system characteristics. Since the number of 
independent parameters is vast and, in addition, there are interactions between the parameters, 
a prediction of system performance and the optimal solution is comprehensive and not 
obvious. However, it can be determined by investigating the objective function. The 
sensitivity analysis finding can be exploited for the design and operation of an integrated 
human-robot system under dynamic and realistic conditions where the true value of the 
parameters is unknown and the resolution and accuracy are low, or in cases where the 
parameters are dynamic and drifting around their expected values. 

Throughout the development, great care was taken to quantify the independent parameters 
and the results and to validate the theoretical findings with the experiment. The objective 
function was developed in a way to facilitate a comparison of different systems, 
environments, and tasks. 

The advantage of this method is that it can be conducted off-line and even in the absence 
of an actual system, and it allows a comprehensive survey of the influence of various 
parameters on the system performance. This will help simplify the robotic system, reduce its 
costs and improve its performance and robustness. System designers can use these 
methodologies to develop an adjusted, integrated human-robot system for target recognition 
tasks in unstructured environments. Furthermore, this methodology can be used to analyze 
system performance during the task performance and to recommend the best collaboration 
level and the human performance a priori and on-line. The system can be designed to fit a 
specific task and environment. 



- ת מבנהיבאמצעות קורלצ, וחיזוי, )RMM(מידול באמצעות מתודולוגית מידול תגובה 
  טמפרטורה של חומרים טהורים- של תכונות תלויות, RMM -ו) SSC(מבנה 

  
  קרעי-דיאמנטה בנסון: מאת
  מרדכי שחם' חיים שור ופרופ' פרופ: מנחים

  

 הוקדש למציאת הקשרים חלק חשוב מהפעילות המדעית בתחום ההנדסה הכימית לאורך השנים

 לבין הגורמים ,פנים-חום ומתח- קיבול: כגון,הקיימים בין תכונות הניתנות למדידה של חומרים כימיים

-למידול מדויק של הקשרים הפונקציונאליים בין משתני.  כגון טמפרטורה,המשפיעים על התכונה

הצורך בפתרון הטוב ו, יכיםתגובה לבין הגורמים המשפיעים נודעת חשיבות מכרעת בהדמיה של תהל

להקדיש מאמץ רב להתאמת , הביא חוקרים רבים, תקציב ואינפורמציה, ביותר במגבלות של זמן

המאמץ המחקרי ארוך השנים בתחום המידול  .תבניות מתמטיות שייצגו נאמנה מערכות אמיתיות

מורכבות ם אול ,תיאורטיים-בהנדסה הכימית הניב ברוב המקרים מודלים תיאורטיים או סמי

. כלל ייצוג מערכות באמצעות מודלים תיאורטיים בלבד-התהליכים במציאות לא מאפשרת בדרך

  . ניתן להשתמש בהם כבסיס למידול אמפירי, אם קיימים נתונים מדודים, במקרים אלה

אולם מגוון , 100,000מוערך בסביבות , מספרם של החומרים הידועים כיום בתעשייה הכימית

הוא , האפשריות מבחינה תיאורטית ומהוות פוטנציאל של עניין בתעשיית העתיד, יותהצורות הכימ

שניתן להשיג ערכים מדודים של , מספרם של החומרים. לפחות מספר עשרות של מיליונים

הפער בין מספר . ולתכונות רבות אף הרבה פחות מכך, הוא לכל היותר מספר אלפים, תכונותיהם

. נות הנתונים מדגיש את החיוניות הרבה של היכולת לחזות ערכי תכונותהחומרים האפשרי לבין זמי

)Brauner et al., 2005.(  

 החלק הראשון מוקדש ליישום נרחב של שיטת המידול : זה מורכב משני חלקים עיקרייםמחקר

על נתונים מדודים ) RMM )RMM- Response Modeling Methodology, Shore, 2005החדשה 

 המושפעות משינויים בטמפרטורה של חומרים טהורים ,דינאמיות-תרמוסיקליות ושל תכונות פי

 לבין המודלים RMMשיטת במתקבלים ה השוואה בין המודלים ה בוצעהמחקרבחלק זה של . שונים

בחלקם על תיאוריה המבוססים  הנמצאים בשימוש נרחב ומודלים, המובילים בתחום ההנדסה הכימית

 Burnham(ת על שיטות השוואה מתקדמות להשוואת מודלים אמפיריים מבוססהשוואה זו . מדעית

and Anderson, 2004 .( מטרת חלק זה היא להראות כי שיטתRMMמניבה מודלים אחידים  ,

  . פשוטים ויציבים בהשוואה למודלים האחרים המקובלים בתחום, מדויקים

-מבנה- מבנהיחסי. QS2PR וגישת RMMהחלק השני של העבודה הוקדש לחיזוי באמצעות 

 QS2PR) Quantitative Structure-Structure-Property Relationship, Shacham et תכונה

al., 2004 ( טהורים כפונקציה של " מטרה" לחיזוי תכונות קבועות של חומרי חדשההינה שיטה

 תכונות השיטה מאפשרת לחזות בדיוק רב ערכים של. בעלי מבנה מולקולארי דומה" שכנים"חומרים 

כפונקציה של " מטרה" נקודת רתיחה נורמאלית וטמפרטורה קריטית של חומרי : כגון,קבועות רבות

 זהבחלק . בעלי מבנה מולקולארי דומה" שכנים"התכונות המתאימות של מספר מצומצם של חומרים 

,  המשלבת בין יתרונות האחידות,RMM-QS2PM  מוצגת שיטה מקורית וייחודיתהמחקרשל 

 לבין שיטת החיזוי לתכונות קבועות RMMות והיציבות של המודלים הנובעים משיטת המידול הפשט

QS2PR . ההרחבה שלQS2PR הודות ליתרונות הייחודיים של התאפשרה לחיזוי תכונות משתנות 

RMM,ליתרון אחידות המודלים בניגוד למגוון הרחב של צורות המקובל בספרות  הודות- ובייחוד 

  . חמימנים פתכונות שליושמה לחיזוי   השיטה.בתחום

- סדרות נתונים של תכונות תלויות40 על יותר מ RMMבחלק הראשון של המחקר יושמה שיטת 

כל ( סדרות 144בחלק השני נותחו . חנקן ומים, ארגון, חמצן: טמפרטורה של החומרים הטהורים



. RMM התאמות של 184עו כ בסך הכול בוצ: כלומר, )תכונות/חיזוי-חומרי/מטרה-הצירופים חומר

ברוב המוחלט של , הניב) בשני החלקים( על עשרות הסדרות שנותחו RMMתהליך יישום שיטת 

לסדרות )  גרסת שני פרמטרים בלבד-ברוב הסדרות(ההתאמות הישירות של אחת מגרסאות השיטה 

,  רווחי סמךוהניב, AdjR2>0.99: תוצאות התאמה טובות ביותר במונחים מוחלטים, המונוטוניות

 RMMעובדה זו כשלעצמה מוכיחה כי השימוש בשיטת המידול האמפירי . המעידים על יציבות

  .   בתחום ההנדסה הכימית טומן בחובו פוטנציאל רב

 הביא לידי ביטוי בצורה RMMתהליך המידול של מאות הסדרות שנחקרו בעבודה זו בשיטת 

העומדים בניגוד למקובל בתחום , ים של השיטהמשמעותית את מאפייניה ואת יתרונותיה הייחודי

.  הוא  אחידותהRMMהיתרון הבולט ביותר של שיטת המידול  . מידול התכונות בהנדסה הכימית

והשיטה מאפשרת גמישות , תכונה/יישום השיטה על כל  סדרות הנתונים אינו תלוי בצירוף חומר

יתרון בולט נוסף של . אמפיריים עצמםבבחירת הגרסה המתאימה ביותר שתיקבע על ידי הנתונים ה

הוא  ההתכנסות  המהירה , שהתחוור בתהליך המידול של מאות הסדרות במחקר זה, RMMשיטת 

ללא תלות בגודל ,  ללא תלות  בסדרי הגודל של התגובה הנמדדת-של  ערכי  הפרמטרים הנאמדים

ע על התכנסות ערכי הנקבעים מראש ועשויים להשפי, הסדרה וללא תלות בערכים ההתחלתיים

 RMMתכונה זו נובעת הן ממיעוט הפרמטרים של המודלים לפי . הפרמטרים האופטימאליים

עומדת , RMMהייחודית לשיטת , תכונה זו. הן מהנרמול של המשתנה הבלתי תלויו) 4מקסימום (

 ערכי הפרמטרים הנאמדים, שבהתאמתם לאותן סדרות נתונים, בניגוד למודלים מועמדים אחרים

עלולים להיות מושפעים באופן קיצוני מהערכים ההתחלתיים ) NL-LS(בשיטת הריבועים הפחותים 

 ועל יציבות תהליך RMMהאמור לעיל מעיד על היישום הפשוט של . הנקבעים על ידי המשתמש

הפשטות והיציבות , האחידות: היתרונות הייחודיים של השיטה .אמידת הפרמטרים של המודל

  .  לידידותי במיוחדRMMוש ב הופכים את השימ

" הצליחה"שיטת החיזוי ,   שנבדקו36 צירופים מתוך ה 33כי ב , עולה ' מסיכום תוצאות חלק ב

ואחוז השונות המוסברת שהתקבל בהתאמת המודל החזוי לנתונים מדודים של חומר המטרה היה 

 בשלושת הצירופים .99% מהמקרים אחוז השונות המוסברת אף היה גדול מ 73%וב , 94%גדול מ 

התעוררו קשיים במציאת נתונים ממקורות אחידים ובטווח , "הצליחה"הבודדים שלגביהם השיטה לא 

ניתן , לסיכום החלק השני של המחקר.  כמתבקש-טמפרטורות דומה לחומר המטרה ולחומרי החיזוי

ורה לבין מבנה לחיזוי פונקצית הקשר בין טמפרט-כי הרחבת השימוש בקורלצית מבנה, לקבוע

המתאפשרת הודות , RMM-QS2PMתכונות שונות של חומרי מטרה מקבוצת הפחמימנים בשיטת 

מאוד בחיזוי פונקציות הקשר בין -הניבה תוצאות טובות, RMMליציבות ולדיוק של שיטת , לפשטות

המתייחסות לתכונות , תוצאות אלה.  הפחמימנים שנחקרו לבין טמפרטורה4תכונות שונות של 

שהתמקד עד כה בעיקר בתכונות , מהוות למעשה פריצת דרך בתחום חיזוי התכונות, משתנות

טמפרטורה של פחמימנים - לחיזוי תכונות תלויותRMM-QS2PMהצלחת היישום של שיטת . קבועות

פותחת אפשרויות רבות להרחבת השיטה הן לתכונות משתנות אחרות והן לקבוצות נוספות של 

  .  חומרים טהורים

  

,  מודל תיאורטי,RMM, דינאמיות-תכונות פיסיקליות ותרמו, התאמת מודלים, מידול אמפירי: מפתחמילות 

  .S-S-C ,QS2PR  ,NL-LS,  חיזוי תכונות,AIC ,מדדי יציבות, התאמה-מדדי טיב
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Modeling temperature-dependent chemical properties is an ongoing scientific 
endeavor that spans several centuries. Mathematical modeling and simulation of 
chemical processes and substances require precise equations to represent the 
physical and thermodynamic properties as a function of state variables such as 
temperature. While some models developed over the years originated in purely 
theoretical arguments, unsatisfactory accuracy obtained via such models had 
motivated development of alternative models that are either empirical or semi-
empirical in nature. Current empirical modeling approaches, based on statistical 
theory, are linear regression, normalizing transformations (like Box-Cox 
transformation), non linear regression and generalized linear modeling (GLM). In this 
research we apply Response Modeling Methodology (RMM), a new platform for 
empirical modeling recently developed (Shore, 2005).  

The number of compounds used at present in industry, or being of its immediate 
interest, is estimated at around 100,000, while the variety of chemical structures, 
which are theoretically possible and may eventually interest the industry in the future, 
are at least several tens of millions. The number of compounds, for which measured 
data of their properties are available, is at most several thousands, and for some 
properties even much less. The discrepancy between the number of compounds of 
interest and the available pure compounds data emphasizes the necessity of being 
able to predict compounds’ properties. (Brauner et al., 2005). 

This research has two main parts. The first part is dedicated to extensive 
application of the new modeling methodology RMM (RMM- Response Modeling 
Methodology, Shore, 2005) to model experimental data of pure compounds 
temperature-dependent physical and thermodynamic properties. The resulting RMM 
models are compared to leading models in chemical engineering, some of which are 
based purely on scientific theory. The comparison is based on advanced empirical 
models (Burnham and Anderson, 2004). The main objective of this part is to 
demonstrate that RMM results in uniform, accurate, simple and stabilized models 
compared to other acceptable models. 

The second part of this research was dedicated to property prediction using an 
original combination of RMM with the QS2PR approach (Quantitative Structure-
Structure-Property Relationship, Shacham et al., 2004). The latter is a new method 
for prediction of constant properties of pure "target" compounds, as a function of 
several predictive compounds having a similar molecular structure. This method 
enables very accurate prediction of constant properties, like normal boiling point and 
critical temperature of the "target" compound, as a function of the respective 
properties in a small group of predictive compounds. This part of the research 
presents an original method RMM-QS2PM, which combines the uniformity, simplicity 
and stability of RMM models with the constant-properties prediction method, QS2PR. 
This extension of QS2PR to temperature-dependent property prediction has become 



feasible due to RMM unique advantages, especially the uniformity of the resulting 
models (which is at odds with the wide variety of model structures prevalent in the 
chemical engineering literature). This new method was applied to hydrocarbons. 

In the first part of this research RMM was applied to more than 40 data sets 
associated with temperature-dependent properties of four pure compounds: Oxygen, 
Argon, Nitrogen and water. In the second part, 144 data sets were analyzed (all the 
combinations of target-compound/predictive-compounds/properties). Altogether, 184 
RMM fittings were performed in this research. Applying RMM to dozens of data sets 
(in both parts A and B) resulted in, for at least one version of RMM, excellent 
goodness-of fit with: AdjR2>0.99. Furthermore, the relative widths of the parameters’ 
confidence-intervals, in most cases indicated model stability. This fact in itself 
demonstrates that applying the new empirical modeling approach, RMM, to chemical 
engineering has great potential.   

Modeling dozens of data sets by RMM emphasized the unique advantages of 
this method, relative to conventional approaches of property modeling in chemical 
engineering. The most outstanding advantage of RMM seems to be its uniformity. 
Applying RMM for any data set is independent of the compound/property 
combination, and the method allows flexibility in choosing the most appropriate RMM 
version, according to the available empirical data. The uniformity of the RMM 
approach extends to its parameters’ values. As realized from the estimates of the 
RMM parameters, most values are confined to the {-2, 2} range. This stands in stark 
contrast to parameters’ estimates offered by the other approaches (TC and DIPPR). 
The practical advantage of this observation can hardly be overestimated. When a 
model is fit to the data, restricting the search routine to a uniform range for all 
parameters would almost surely guarantee an optimum global solution (that is, 
globally best estimates). Such an assertion can hardly be extended to platforms 
where either different models are used for each property or for each substance-
property combination. The RMM models, with their small number of parameters and 
their uniform models seem to provide an effective tool for empirical modeling of 
temperature-dependent chemical properties.  

Seeing that in 33 combinations of target-compound/predictive-compounds 
/property out of 36 examined in Part B, AdjR2 of the predicted RMM model was 
higher than 0.94, and in 73% of the cases it exceeded 0.99, one can say that 
extending S-S-C  to RMM-QS2PM is "working". Extending S-S-C to the prediction of 
the relational model between temperature and different properties by RMM-QS2PM 
is possible thanks to the simplicity, stability and accuracy of RMM. These outstanding 
results, which refer to varying properties  (due to temperature variation), are a 
breakthrough in the field of property prediction, which up to this point focused on 
constant properties. RMM-QS2PM demonstrated success in predicting temperature-
dependent properties for hydrocarbons open new venues for its application to other   
varying properties (apart from temperature-dependent properties) and to other 
groups of pure compounds.         

 
Keywords: Empirical Modeling, Models fitting, physical and thermodynamic properties, RMM, 
theoretical model, Goodness-Of-Fit Statistics, Stability Criteria, AIC, Property Prediction, S-S-
C, QS2PR, NL-LS.   

 



 באמצעות מספר סוכנים אסטרטגיות לכיסוי חזותי מקסימאלי של שטח   :נושא העבודה
 משה צופי :שם המגיש

 פרופסור משה כספי, פרופסור הלמן שטרן :שמות המנחים
 

 תקציר 
 

המטרה היא . )VACS ("שטחהחזותי של הכיסוי הבעיית תזמון "נקראת בעבודת המחקר הבעיה המוצגת 
. הנשלחים למשימת תצפית) סוכנים(עבור מספר מוגדר של תצפיתנים דינאמיים למצוא תוכנית עבודה 

לשנות את מיקומם בעקביות כדי לא לחרוג מזמן שהייה מקסימאלי מוגדר בכל נקודת חייבים התצפיתנים 
אילוץ המחייב לשמור על מרחק מינימאלי מוגדר בין כל שתי נקודות תצפית קיים , בנוסף. תצפית
את המסלול , ת עבודה אפשרית כוללת את נקודות התצפית בהן צריך כל תצפיתן להשתמשתוכני .עוקבות

כך שאילוצי מגבלת זמן השהייה והמרחק , נקודהזמן המוקדש לתצפית בכל הואת , המשלב ביניהן
 . המינימאלי לא יופרו

תזמן את (קבע תוכנית עבודה , שטח נתון תצפיתנים וQבהינתן :  הבאןמתוארת באופיכולה להיות הבעיה 
 תוך ניסיון לראות כל נקודה בשטח יהיה גדול ככל שניתןכך שהשטח המכוסה בתצפית ) התצפיתנים

 Set Covering (סט המכסהבעיה זו היא הרחבה מורכבת יותר של בעיית ה. מספר שווה של פעמים
Problem (מצוא סט של נקודות כיסוי אלא גם  המטרה בה היא לא רק לכאשר, הידועה כבעיה קשה

 .תצפיתן בכל מסלולולתזמן לשלב אותן לכדי מסלולים 
. מנסח אותה בצורה מתמטית ומציג מספר מתודולוגיות כמותיות לפתרונה, מחקר זה מגדיר את הבעיה

לחלוקת שטח ולפיזור , מתודולוגיות פתרון אלה כוללות מספר אלגוריתמים לבחירת מסלולי תנועה
 הראשונה פותרת גרסה מקורבת של גית הפתרוןמתודולו. נים שפותחו במיוחד עבור עבודה זותצפית

מתודולוגית הפתרון השנייה עושה שימוש באלגוריתם גנטי . הבעיה באמצעות תכנות ליניארי בשלמים
)GA (פתרונות התחלתיים אלה לבעיה יכולים . במטרה לשפר אוכלוסיה נתונה של פתרונות התחלתיים

באמצעות (תת קבוצה מחושבת מראש רק בלחילופין או ,  כנקודת תצפיתכל נקודה בשטחות שימוש בלעש
מתודולוגית הפתרון השלישית עושה שימוש . של נקודות תצפית טובות) אלגוריתם יוריסטי כלשהו

 :משלושה שלבים) כל אחת(בגישת הדקומפוזיציה ומציעה שתי אפשרויות המורכבות 
של נקודות תצפית טובות לכיסוי השטח באמצעות אחת קבוצה מציאת : כ"ח חלק א–כסה תחילה  .א

ל " את נקודות התצפית הנתנועה המחבריםמסלולי  בניית, )1שלב ( שיטות יוריסטיות 4מתוך 
 ).3שלב (בכל נקודת תצפית  זמן השהייה קביעת) 2שלב (

י המבוסס על  השטח לאזורים באמצעות אלגוריתם חמדנחלוקת: כ" כסה אח–חלק תחילה  .ב
 ובניית בכל אזור נבחרותשל נקודות תצפית  קבוצה מציאת, )1שלב (טריאנגולציה של השטח 

קביעת זמן השהייה בכל נקודת ) 2שלב  (בכל אזור המחבר נקודות התצפית הנבחרותמסלול 
 ).3שלב  (תצפית

 
  :המתודולוגיות המוצעות נבחנו בשני תרחישים שונים

צפית נשלחים לשטח אויב במטרה לאתר עצם שאבד ומשנים את מספר כוחות ת – 1תרחיש  .1
 .לסרוק כל נקודה ונקודה בשטחטרה מיקומם בצורה תכופה במ

כוחות .   מספר כוחות תצפית נשלחים לשטח אויב במטרה לאתר משגרי טילים– 2תרחיש  .2
 זיהוי התצפית צריכים להיות להתמקם בכל פעם בנקודות תצפית בעלות כיסוי גבוה כדי להבטיח

 . מהיר של נקודות השיגור
על התבססו המבחנים .  מפות הנבדלות זו מזו בגודלן ובמבנה הטופוגרפי שלהן3שני התרחישים נבחנו על 

בנוסף .  שפותחה כדי להעריך את איכות הפתרונות המתקבלים מכל מתודולוגיהביצועים הערכת תפונקצי
למקם  קציני צבא ממערך השדה שתפקידם הם שני,י שני מומחים"כל פתרון ע נבחן ,לפונקצית ההערכה

המבחנים הראו כי וריאציות מסוימות של כל אחת מהמתודולוגיות סיפקו . כוחות תצפית בשדה הקרב
מתודולוגיה לא נמצאה  ,ולמרות שואריאציות מסוימות היו טובות יותר מאחרות , לבעיהפתרונות טובים

, חים ציינו שחלק מהפתרונות שבחנו סיפקו נקודות תצפית ומסלולי תנועה מצויניםהמומ .עדיפהאחת 
המומחים ציינו כי שיטות ממוחשבות אלה . המספקים כיסוי חזותי טוב של השטח וצירי תנועה הגיוניים

 .יכולות להיות יעילות מאוד בתהליך קביעת תוכנית העבודה של כוחות תצפית



ביצענו ניתוח הבודק את אחוז השטח המכוסה בתצפית , ל" בתרחישים הנבנוסף לבדיקת המתודולוגיות
את המבנה כצפוי העקומה המתארת את הקשר הזה מציגה .  כתלות במספר נקודות התצפית האפשריות

 .פוחתתהולכת והקלאסי של תמורה שולית 
 

את הכיסוי החזותי עבודה זו מציגה שתי שיטות יוריסטיות למצי, בנוסף לבעיית תזמון הכיסוי החזותי
 . בפוליגונים פשוטים) Guardhouse problem(בעיית מיקום השומרים   - לבעיה תיאורטית יותר

 Back(בעיית חלוקה באמצעות אלכסונים חוזרים : בעבודה זו מוגדרות שתי בעיות חדשות הנקראות
Diagonal Partitioning ( ובעיית פוליגון הנראות המקסימאלי)Maxima Visual Area Polygon .(

-מחלקת פוליגון פשוט נתון לסט של תת) BDPאו בקיצור (בעיית החלוקה באמצעות אלכסונים חוזרים 
י הזויות "הנוצרים ע(האלכסונים החוזרים כל חלוקה זו נעשית באמצעות מתיחת . פוליגונים פשוטים

בעיית . ם פשוטים קמוריםפוליגוני-אשר חיתוכם יוצר קבוצה סופית של תת) ההפוכות בפוליגון הפשוט
ליגון פשוט נתון שממנה מחפשת נקודה בתוך פו) Max VAPאו בקיצור ( פוליגון הנראות המקסימאלי 

כדי למצוא פתרון לבעיה זו פותחה שיטת חיפוש המבוססת על . ניתן לכסות חזותית מקסימום משטחו
רה איטרטיבית מתקדמת מנקודת השיטה מתחילה מנקודה כלשהי בתוך הפוליגון ובצו. חישובי גרדיאנט

 . תצפית אחת לשנייה בתוך הפוליגון עד למציאת נקודת תצפית המהווה מקסימום מקומי
 בתוך שתי פרוצדורות כתכנית משנהכל אחד מהאלגוריתמים לפתרון שתי הבעיות לעיל משמש 

רים בפוליגונים דוגמאות לבעיית מיקום השוממספר . יוריסטיות שונות לפתרון בעיית מיקום השומרים
פשוטים נפתרו באמצעות שתי פרוצדורות יוריסטיות אלה והראו כי הן מספקות פתרונות טובים במספר 

 .צעדים קטן יחסית
) קודקודים ניתן לחלוקה באמצעות האלכסונים החוזרים בזמן חישוב של n-פוליגון המורכב מ )4nO ,

מבוססת על תכנות ) במטרה לפתור את בעיית מיקום השומרים(צדורה המשתמשת בחלוקה זו כאשר הפרו
מציאת פוליגון הנראות המקסימאלי באמצעות שיטת הגרדיאנט נעשית בזמן חישוב של . ליניארי בשלמים

( )3nO .שוב כולל של לפרוצדורה המשתמשת בשיטה זו לפתרון בעיית מיקום השומרים דרוש זמן חי
( )4nO. 

 
חלוקת , אלגוריתמים גנטיים, מציאת מסלולי תנועה, בעיות כיסוי חזותי, בעיות כיסוי    :מילות מפתח

 .בעיית מיקום השומרים, בעיות נראות בפוליגונים, שטח
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Abstract 

 
The problem presented in this work is called the Visual Area Coverage Scheduling 
problem (VACS). The objective is to find an efficient working plan for a predefined 
number of dynamic observers (agents) sent on an observation mission. The observers 
must constantly change their locations in order not to exceed a predefined limit of 
observation time at each observation point. In addition, there is a limit of minimal 
distance which must exist between every two consecutive locations. A feasible 
working plan includes the points of observation each observer must use, the path 
which combines them and the observation dwell time at each point, such that the 
dwell time and move distance constraints are satisfied. The VACS is described as: 
given Q  observers and a terrain, schedule the observers such that the visual area 
covered will be maximized while trying to view each point an equal amount of time. 
This problem is a much more complicated extension of the Set Covering Problem 
(SCP), which is known to be Np-Hard, in which the objective is not only to find the 
set of covering points, but also to connect them into routes and schedule an observer 
for each route. 
This research defines the problem, formulates it mathematically, and presents several 
quantitative solution methodologies for solving it. These solution methodologies 
include several algorithms for routing, partitioning, and scattering, which were 
developed specifically for this work. The first solution methodology solves a 
modification of the VACS problem using a special integer linear programming. The 
second solution methodology uses a Genetic Algorithm (GA) in order to improve a 
given population of several initial solutions. These initial solutions comprise every 
point in the terrain or a predetermined subset of good observation points (found 
heuristically). The third solution methodology uses a decomposition approach and 
presents two possibilities, each containing three stages:  

a. Cover first, partition second: finds a set of good observation points, using one 
out of four covering heuristics (stage 1), combines these points into routes 
(stage 2), and determines the observation dwell time in each (stage 3). 

b. Partition first, cover second: partitions the terrain into regions, using a greedy 
heuristic based on a triangulation of the terrain (stage 1), finds a set of good 
observation points within each region and combines them into routes (stage 2), 
and determines the observation dwell time in each point (stage 3). 

 
We tested the methodologies for two different scenarios: 

1. Scenario1:  a number of observation teams are sent to find a lost object, 
constantly changing their location in order to see every point.  

2. Scenario2: a number of observation teams are sent to locate rocket launchers. 
The teams must always locate to points with large coverage to assure a quick 
detection of the launchers. 

Both scenarios were tested on three types of maps differing in both their size and 
topographic structure. These tests were based on a performance measure function, 
developed for evaluating the solutions (achieved by each methodology). In addition to 



the evaluation function, each solution was assessed by two experts. Both are military 
officers which are responsible for placing observation teams in combat zones. The test 
showed that several variations of each of the tested methodologies provided good 
solutions, and although some were better than the others, no single methodology was 
preferred. The experts stated that some of the tested solutions included excellent 
observation points and routes, which provide good coverage and reasonable 
movement, and that they find the computerized methodologies very helpful in finding 
solutions.  
We also performed a trade off analysis between the number of observation points and 
the % of area coverage. This curve exhibits as expected the classical notion of 
decreasing returns to scale. 
 
In addition to the VACS problem, this work presents two heuristics for finding the 
best coverage for a more theoretical problem, that of solving the guardhouse problem 
for a simple polygon. We define two new problems called BDP and Max VAP.  The 
back diagonal partition (BDP) finds a partitioning of a simple polygon into a set of 
convex simple sub-polygons. This partition is done by stretching out all of the back 
diagonals (formed from the original and reflex vertices of the polygon), which 
together partition the polygon into a finite number of simple convex polygons. The 
Maximal Visual Area Polygon (Max VAP) problem has the objective of finding the 
point within a simple polygon that maximizes the viewable area. For solving this 
problem we used a gradient search method. This method starts with a given point 
inside the polygon and iteratively improves it until a local max is reached. Both of the 
algorithms for solving the two problems mentioned above, is used as a subroutine in 
two separate algorithmic versions to solve the guardhouse problem. Several examples 
were solved for the two versions of heuristic guardhouse procedures (each using BDP 
or Max VAP), which provided good solutions for the guardhouse problem in a 
relatively small number of steps. 
For a polygon comprising n  vertices, creating a BDP is done in a computation time 
of ( )4nO , whereas the procedure that uses BDP (in order to find a solution to the 
guardhouse problem) is based on integer linear programming. Finding the maximal 
visual area polygon using the gradient search method has a computation time 
of ( )3nO . The procedure that uses the gradient search method has a total computation 
time of ( )4nO .  
 
Key words:  Covering Problems, Visual Coverage Problems, Path Finding, Routing, 
Genetic Algorithms, Area Decomposition, Terrain Partitioning, Polygonal visibility, 
The Guardhouse problem 
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  :נושא העבודה
המבוססים על , מבנים תרמואלקטריים מדורגים בעלי נצילות גבוההחקר ופיתוח 

  . תוך שימוש במטלורגיית אבקות,Pb1-xSnxTeהמערכת 
  

  :מגיש
  .יניב גלבשטיין

  :מנחים
  .זינובי דשבסקי' משה דריאל ופרופ' פרופ

  :תקציר
  

-Pb1ממשפחת , ים תרמואלקטרייםייצור ואפיון של צמד, פיתוח, עבודה זו מסכמת מהלך מחקר

xSnxTe ,ליישומי התמרת אנרגיה, בעלי נצילות תרמואלקטרית משופרת, הומוגניים ומדורגים .

, בתהליכי מטלורגיית אבקות, העבודה כללה פיתוח של חומרים הומוגניים בהרכבים הדרושים

ות דוגמת יציקה בעלי ערכי נצילות תרמואלקטרית מסדר גודל של חומרים שיוצרו בשיטות אחר

 Functionally Graded)פיתוח חומרים מדורגי הרכב . כמדווח בספרות, וגידול גבישים

Materials-FGM) ,בגישה של מטלורגיית אבקות מציג שיפור נצילות בסדר גודל של , בעבודה זו

לשם תכנון החומרים המדורגים ובחינת ביצועיהם .  בהשוואה לחומרים הומוגניים10-23%

אלקטריים פותחו מודלים תיאורטיים להערכת המוליכות התרמית והנצילות התרמו

במסגרת העבודה פותחו תהליכי ייצור ומכשירי אפיון המותאמים במיוחד . התרמואלקטרית

פותחו תהליכי הלחמה ותהליכי , לשם קבלת צמדים תרמואלקטריים.  לחומרים המדורגים

  . אבקות ברזל לPb1-xSnxTeכבישה בשלב אחד לחיבור אבקות 

, n-PbTeהצמדים התרמואלקטריים אשר מדווחים בעבודה זו מבוססים על אלמנטים מטיפוס 

, .מקור ההפניה לא נמצא! שגיאהאשר פותחו במסגרת עבודת המחקר שלי לתואר שני, PbI2 -המאולחים ב

אשר פותחו במסגרת העבודה , p-Pb1-xSnxTeיפוס ואלמנטים מט, 2001אשר הוגשה באוקטובר 

 -תוך השוואה לאילוח ב,  באינדיוםn-PbTeבנוסף עבודה זו בוחנת השפעת אילוח נתכי . הנוכחית

PbI2 ,נצפתה תופעה של קיבוע רמת פרמי , בדגמים המאולחים באינדיום .22כשם שפורסם)Fermi 

Level Pinning (ען קבועים והפחתת מוביליות נושאי המטען  כלומר קבלת ערכי ריכוז נושאי מט

 קיבוע רמת פרמי בחומרים מטיפוס .PbI2 -בניגוד לדגמים המאולחים ב, עם עליית ריכוז המאלח

n ,מאפשר , ברמה אנרגטית קרובה לתחתית פס ההולכה, ידי אילוח באינדיום-כשם שהתקבלה על

ת תופעת הקיבוע של רמת פרמי עבודה זו מראה א. קבלת אופטימום בתכונות התרמואלקטריות

 והתנגדות חשמלית Seebeck מקדם transport-מתוך מדידת תכונות ה, n מטיפוס PbTeבחומרי 

  .Hallסגולית וכן מתוך ניסויי אפקט 

 עבודה זו עומדת על עקרונות ההכנה והאפיון של הצמדים התרמואלקטריים ההומוגניים 

  .והמדורגים

התנגדות חשמלית סגולית , Seebeckדוגמת מקדם , נות טרנספורטגישות האפיון כללו אפיון תכו

 Scanning Electron Microscopyומוליכות תרמית ואפיון תכונות מטלורגיות והרכב  באמצעות  

)SEM( ,Energy Dispersive Spectrometer) EDS( ,X-Ray Diffraction) XRD.(  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


Title: 
Research and Development of Thermoelectric Highly Efficient 

Graded Structures Based on Pb1-xSnxTe Using Powder Metallurgy. 
 

  

  

Author: 
Yaniv Gelbstein 

  

Advisors:  
Prof. M.P. Dariel and Prof. Z. Dashevsky 

 
Abstract: 
 
This work summarizes the research and development of highly efficient graded and 

homogeneous thermoelectric couples based on Pb1-xSnxTe for energy conversion 

applications. 

Homogeneous materials, prepared by a powder metallurgy approach, yielded 

efficiency values of the same order of magnitude as been reported for samples 

prepared by casting and single crystal growth. 

Functionally Graded Materials (FGMs), were prepared and lead to 10-23% 

improvement of the thermoelectric efficiency, as compared to homogeneous samples. 

The design procedures included development of theoretical models for estimation of 

the thermal conductivity and of the thermoelectric efficiency values of the prepared 

samples. 

Characterization and manufacturing equipments were developed for graded structures. 

The thermocouples bonding techniques included powder metallurgy as well as 

soldering methods. 

Transport properties i.e Seebeck coefficient, electrical resistivity and thermal 

conductivity, as well as metallurgical properties were determined.  

This work also examines the doping influence of indium compared to PbI2 in n- type 

PbTe based materials  In the indium doped samples, "Fermi Level Pinning" effect was 

observed. Pinning of Fermi level in n-type materials, as was observed upon indium 

doping, at an energetic level close to the bottom of the conduction band, is expected 

to lead to optimal thermoelectric properties. This work presents the concept of Fermi 

level pinning in n-type PbTe based materials from a combined measurement of both 

Seebeck coefficient and the electrical resistivity, as well as the potential for using it in 

practical thermoelectric applications. 
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 "אינטראקציות מימן עם נתכי טיטניום" – נושא העבודה

 גוטלמכר-ארווין טל – שם המגישה

 דן אליעזר' פרופ – שם המנחה

 

 תקציר

. נתכי טיטניום הינם הנתח המרכזי בחומרי המבנה של תעשיות התעופה והחלל, נכון להיום

עבודה רבה בנושא הוקדשו תשומת לב ו, 40-מאז תחילתה של תעשיית הטיטניום בשלהי שנות ה

לפקח על כמות המימן , כבר למין ההתחלה, נעשה מאמץ. אינטרקציות מימן עם נתכי הטיטניום

מאחר וריכוז , סביבת העבודה ותנאי השירות, הנקלטת בנתכי טיטניום במהלך תהלכי הייצור

רת מט .עלול להוביל לכשל הפריט ההנדסי, מבנה-אפילו מזערי אשר לכוד בפגמי מיקרו, מימן 

המחקר הנוכחי היא פיתוח בסיס מדעי להבנת אינטרקציות מימן עם נתכי טיטניום תעופתיים 

ציות בין אטומי המימן ואתרי קבמחקר זה נשאף להבנה טובה יותר של אופי האינטר. נבחרים

עם דגש ייחודי על חקירת ההשפעה של אינטרקציות אלו על , לכידה שונים בנתכי הטיטניום

קיימת חשיבות רבה להבנת מנגונוני לכידת המימן לצורך .  הנתכים הנחקריםמבנה של-המיקרו

של פריט בשל ריכוז מימן או אתר לכידה מתן כלים תומכי החלטה לגבי רמת הסבירות לכשלון 

בעיקר עבור תעשיות לקביעת תנאי עבודה בטוחים נתון שהוא קריטי ,  בסביבה נתונהמסוימים

ליישומם הטכנולוגי של נתחי טיטניום היא רגישותם לפריכות  מגבלה קריטית .התעופה והחלל

הרגישות , בשל השוני בדיפוזיביות ובמסיסות המימן בפאזות אלפא וביתא של טיטניום. מימנית

 השפעה של סוגיחקירת ה,  לפיכך.של כל אחד מפאזות אלו לפריכות מימנית שונה בצורה ניכרת

של תיצור תמונה טובה יותר , )ות של פאזה ביתאבייחוד הכמות והרציפ(שונים מבנה -מיקרו

 .בנתכים אלו) כולל לכידתו(המימן מעבר מבנה באופי הקינטי והתרמודינמי של -תפקיד המיקרו

אשר עברו , Beta-21S - וTi-6Al-4V, החומרים הנחקרים הם שני נתכי טיטניום תעופתיים

נבחרו להצגה הדרגתית עולה של הנתכים . מבנים שונים-מכניים לקבלת מיקרו-טיפולים תרמו

 .כאשר הנתכים נחשפו לסביבות מימן שונות, מבנה ואינטרקציות המימן בהם-מורכבות המיקרו

מאפשרת להעריך ה) TDS(ויושמה מערכת אנליטית לפליטה תרמית עוצבה , במחקר הנוכחי

מבנים -באופן כמותי את הפרמטרים השונים של תהליכי פליטה ולכידת מימן כתלות במיקרו

מבנה -מנת להסביר את הקורלציה בין מיקרו-ויושמה על, השונים של נתכי הטיטניום הנחקרים

הגישה  .אתרי לכידה פוטנציאליים ותגובת הנתך לפריכות מימנית, ריכוז מימן, ראשוני

 ,מגוון שיטות ניסיוניות שונותת שימוש בוהמטודולוגית והפרוצדורה הניסויית של המחקר כולל

ומאפשרות הפקת תובנות נוספות על  TDS - הנתונים המתקבלים מאנליזתבתומכות ה

מבנה נחקרה באמצעות -השפעת המימן על המיקרו. אינטקציות המימן עם הנתכים הנחקרים

התגובה ). SEM, TEM(ואלקטרונית ) OM(מיקרוסקופיה אופטית , )X) XRDדיפקציית קרני 

כמויות המימן הנקלטות . קושיות- מיקרוי בדיקות"המכאנית של הנתחים למימן נבחנה ע

). LECOאנליזת (וקינטיקת תהליך קליטת המימן נחקרו באמצעות מדידות מימן כמותיות 

פרופיל הפליטה והערכת אתרי לכידה פוטנציאליים נחקרו , מאפייני תהליך פליטת המימן

   :ניתן למנות העיקריות שהוסקו מהמחקר הנוכחיסקנות המבין  .TDSבאמצעות 



תלויות לא , כמות המימן הנקלטת וקינטיקת תהליך קליטת המימן בנתכי הטיטניום שנחקרו •

אלא תלויות באופן ניכר , )גזי או ושאריתי, אלקטרוליטי(רק באופן חשיפת הנתכים למימן 

 לרציפות ניתן לשייך את ריכוזי המימן הגבוהים יותר,  לדוגמה.מבנה של הנתך-יותר במיקרו

 של מימן בפאזה ההדיפוזיביות והמסיסות הגבוהלאור , מבנה הלמלארי-פאזה ביתא במיקרו

  .זו

השפעה זו תלויה . מבנה של נתכי הטיטניום שנחקרו-מימן משפיע בצורה ניכרת על המיקרו •

בינוניים אשר לרוב /בריכוזי מימן נמוכים .באופן חשיפת הנתך למימן וריכוז המימן הנקלט

בה מימן מסוגל לחדור רק , כימית-ם כתוצאה מחשיפת הנתכים לטעינת מימן אלקטרונוצרי

מאופיינת מבנה -השפעת המימן על המיקרו, לשכבות הראשוניות של פני השטח של הנתך

-היווצרות מיקרו, מעוות שריגי, התרחבות נפח תא היחידה, בגדילה של פרמטר השריג

 הציג התנגדות Beta-21Sנתך , בתנאים אלו ).םהידרידי(סדקים והתבדלות פאזות משניות 

בריכוזי מימן . Ti-6Al-4Vכימית בהשוואה לנתך -גבוהה יותר לסביבה מימנית אלקטרו

 .מתרחש סידוק משמעותי בכל הנתכים הנחקרים, גבוהים המתקבלים בעקבות טעינה גזית

 .פריך) פאזה דלתא(הסידוק מיוחס להתבדלות המרבית של טיטניום הידריד 

הוכחה נוספת לתופעת הפריכות המימנית בנתכי הטיטניום שנחקרו היא הירידה במשיכות  •

מימן גרם להקשיית מעוותים בנתחים אלו כפי שהובחן . הנתח כתוצאה לחשיפה למימן

  .קושיות של הדגמים-בעלייה של ערכי מיקרו

 לנתך אשר תהליך פליטת מימן מנתכי הטיטניום שנחקרו מושפע מהאופן שבו הוכנס מימן •

מעברי הפאזות שעשויים להתרחש במהלך האנליזה ,מבנית-קובע את המורפולוגיה המיקרו

- שנחשף גם למימן אלקטרוTi-6Al-4Vבנתך . התרמית ונוכחות אתרי לכידה פוטנציאליים

אותו ניתן לייחס , י פיק פליטה יחיד"פרופיל פליטת המימן מאופיין ע, כימי וגם למימן גזי

פרופיל  .גיית אקטיבציה גבוהה לשחרור מימןרעם אנ, מורמות' רידים בטמפלהתפרקות היד

. עיקרייםפיקי פליטה  למימן גזי מורכב משני שנחשף Beta-21S ךמימן מנתשל הפליטה 

י אנרגיית אקטיבציה נמוכה לשחרור "נמוכות יחסית ומאופיין ע' תרחש בטמפהמ, הראשון

 .נראה לפליטת מימן מאתרי חדירה בשריגכל הר כקשו,  וריכוז מימן נפלט גבוה יותרהמימן

הינו הפיק הדומיננטי בעל אנרגיית אקטיבציה גבוהה , גבוהות יותר' בטמפ, הפיק השני

פליטה זו ככל הנראה קשורה ,  הנחשף למימן גזיTi-6Al-4Vובדומה לנתך , לשחרור מימן

 .להתפרקות הפאזה ההידרידית

-Ar+5מעורבת של ירה וחקרים באמצעות ריתוך באוטיטניום הנהנתכי לכאשר מימן מוכנס  •

7.5%H2 ,הגבוה ביותר ואנרגיית האקטיבציה הדרושה לשחרורו ' הוא נפלט בטווח הטמפ

. עובדה זו מוכיחה כי פליטת המימן קשורה למלכודת בלתי הפיכה. היא הגבוהה ביותר

המימן לממשקי ניתן לייחס את פליטת , מבנה לאחר הריתוך-בהישענות על חקירת המיקרו

או מורפולוגיה , Beta-21Sלדוגמא המרווח הבין דנדריטי ב(ביתא במורפולוגיות שונות -אלפא

מאחר ובמקרה של נתכי טיטניום מרותכים תהליכי פליטת , על כן ).Ti-6Al-4Vשזורה ב 

הסיבות לנוכחות מלכודות חזקות ובלתי הפיכות , המימן ולכידתו מושפעים ממספר גורמים

 . להיחקר בהמשךותצריכ, מריתוךכתוצאה 
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Abstract 

Up to date titanium alloys are backbone materials in the aircraft industry, 
employed in all advanced gas turbine engines and advanced airframes for jet fighters. 
However, based on titanium's affinity to hydrogen, since the beginning of the titanium 
industry in the late 1940s, much work has been done to control the hydrogen content 
of titanium products. Even small concentrations of hydrogen, located at different 
microstructural defects, may lead to failure. The objective of this research is to 
develop a platform for a fundamental study of hydrogen interactions with selected, 
advanced, aerospace-applicative titanium alloys. In this study we seek to better 
understand the nature of the interaction between different locations/trapping sites and 
hydrogen atoms in titanium alloys, with specific emphasis on the investigation of the 
impact of these interactions on the microstructure of the studied aerospace applicative 
titanium alloys. A comprehensive knowledge of hydrogen-trapping interactions is 
necessary to make any decision and/or judgment whether a trap site, or a particular 
trapped hydrogen content, is either useful or detrimental for safe service conditions in 
the aerospace industry. A critical limitation in the application of titanium alloys is 
their sensitivity to hydrogen embrittlement. Due to the differences in hydrogen 
solubility and diffusion in the alpha and beta phases of titanium, the susceptibility of 
each of these phases to the various forms and conditions of hydrogen degradation can 
vary markedly. Therefore, investigating the role of varying types of microstructures in 
different titanium alloys (particularly the amount and the continuity of the β phase) 
helps to better understand the role of microstructure in the kinetics and 
thermodynamics of hydrogen transport (including trapping) within these alloys. The 
studied materials are the two aerospace-applicative Ti-6Al-4V and Beta-21S titanium 
alloys, thermo-mechanically treated to different microstructural variations. Each alloy 
is chosen to represent a gradually increased microstructure complexity regarding 
hydrogen interactions when the alloys are exposed to different hydrogen-containing 
environments. In this research, a thermal desorption analytical system is developed 
and employed to assess the hydrogen evolution and trapping parameters within the 
context of the various microstructures of the studied titanium alloys, and to explain 
the correlation between prior microstructure, hydrogen concentration, potential 
trapping states and the alloy's response to hydrogen embrittlement. Besides the TDS 
analyses, the methodological approach and the experimental design of this study 
include a variety of other experimental techniques, which support the data attained 
from the TDS analyses and provide further insight into hydrogen interaction with the 
studied titanium alloys. Hydrogen's effects on the microstructure of the studied alloys 
are investigated by means of X-ray diffraction (XRD) and optic (OM) and electronic 
microscopy (SEM, TEM). Their mechanical response to hydrogen is evaluated by 
microhardness tests. The capacity and kinetics of hydrogen absorption are quantified 
using hydrogen content measurements (LECO analyses). The characteristics of 
hydrogen evolution, hydrogen desorption profile and assessment of potential trapping 
sites and their distinguishing parameters, are studied by means of thermal desorption 
spectroscopy (TDS). 

Among the main conclusions drawn from this study are the following: 
• The capacity and kinetics of hydrogen absorption within the studied titanium 

alloys depend not only on the way hydrogen was initially introduced to the alloys, 



but extensively on the alloys prior microstructure. For instance, due to the higher 
diffusivity and solubility of hydrogen in titanium β phase, the higher hydrogen 
uptake and the larger absorbed concentrations in the beta-annealed alloy, are 
attributed to its fully lamellar microstructure, in which the continuous β phase 
offers not only a "short circuit" path for hydrogen diffusion, but also a less closed 
interstitial space for the accommodation of hydrogen atoms. 

• Hydrogen affects significantly the microstructure of the studied titanium alloys 
and these effects are implicitly dependant on the way hydrogen was initially 
introduced to the alloys and the absorbed hydrogen concentration. At low-to-
moderate absorbed hydrogen concentrations, usually following the alloys 
exposure to electrochemical hydrogen, the effect of hydrogen on the alloys 
microstructure is manifested by lattice parameter increase, cell volume expansion, 
strain, microcracks and second-phases (hydrides) formation. In this case, Beta-21S 
titanium alloy is found to be superior than Ti-6Al-4V. However, at high hydrogen 
concentrations following gaseous-phase hydrogenation, severe hydrogen-induced 
cracking takes place in both alloys. The cracking is attributed to the extensive 
precipitation of titanium hydride and its brittle rupture. 

• Another evidence of the hydrogen embrittlement phenomena in the studied 
titanium alloys is the deterioration of the materials ductility following 
hydrogenation. As observed by the increase in the microhardness values, 
hydrogen induces strain-hardening in the studied alloys.  

• Hydrogen desorption from the studied titanium alloys is affected by the way 
hydrogen is initially introduced to the alloy, which determines the microstructural 
morphology, the phase transitions that may occur during the thermal analyses and 
the presence of potential trapping states. In Ti-6Al-4V alloy exposed to either 
electrochemical or gaseous-phase hydrogen, the hydrogen evolution profile is 
characterized by one distinct desorption peak, and is correlated to hydrides 
dissociation at elevated temperatures, with high activation energy for hydrogen 
release. In Beta-21S alloy, exposed to electrochemical hydrogenation, the 
hydrogen evolution profile exhibits also one distinct desorption peak. However, 
hydrogen desorption is believed to be related to hydrogen occupying interstitial 
lattice sites, based on the relatively low activation energy for hydrogen release. 
The desorption profile of gaseous-phase hydrogenated mill-annealed Beta-21S 
reveal two main trapping states. The first one, at relatively low temperature and 
consequently, low activation energy for hydrogen release, is probably related to 
hydrogen evolution from interstitial sites. The second one, at higher temperatures, 
is the predominant trapping state, with high activation energy for hydrogen 
release, and similar to gaseous-phase Ti-6Al-4V alloy, it is probably connected to 
hydrides dissociation. 

• When hydrogen is introduced to the studied titanium alloys by welding in a mixed 
Ar + 5-7.5%H2 gas shield, it desorbs at the highest temperature range and 
consequently with the highest desorption energy, which corresponds definitely to 
an irreversible trapping site. Supported by microstructural investigations, 
hydrogen evolution is probably related either to the α-β interfaces in the 
microstructural morphology (i.e., interdendritic spacing in the Beta-21S alloy, 
basket-wave morphology in the Ti-6Al-4V alloy) and residual stresses developed 
by the welding process. Nevertheless, since in the case of welded alloys hydrogen 
evolution and trapping can be affected by several factors, the reasons for such 
strong trapping associated with welding have to be investigated further. 
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  :תקציר
  

 ,נכון להיום. Al-Fe-U פאזות טרנריות המופיעות במערכת מטרת המחקר הנוכחי לאפיין

בטמפרטורות שונות לא אופיינו  Al-Fe-U דיאגרמות פאזות טרנריות המתארות את המערכת

  . כמוכן אין הבנה של כל המנגנונים של מעברי פאזות המתרחשים במערכת זו, במלואן

ה תפינ ב בטמפרטורת חדרAl-Fe-Uדיאגרמת פאזות טרנרית של מערכת  בעבודה זו נחקרה 

פאזה : מתכתיות חדשות-במהלך המחקר התגלו וזוהו שתי פאזות בין. העשירה באלומיניום

של שתי מבנה ואטומים  תקואורדינאטו.  U2FeAl20 ופאזה טטרגונלית UFe2Al10אורטורומבית 

.  מאבקה וקריסטלוגרפיית אלקטרוניםXשיטות דיפרקציית קרני  באמצעות ל אופיינו"נהפאזות ה

מודלים של מבנה הפאזות אומתו בעזרת מיקרוסקופיית אלקטרונים ברזולוציה גבוהה בשילוב עם 

  .עיבוד תמונהל ותקריסטלוגרפית ושיט

YbFe2Al -מסוג הינה  UFe2Al10פאזה אורטורומבית    חבורה מרחביתל אשר שייך, 10

Cmcm. 4 – אטומי ברזל ו 8,  אטומי אלומיניום40מכיל אורטורומבית הפאזה ה תא היחידה של 

 ,Rietveldיטת בשכפי שהתקבלו לאחר עידון ,  UFe2Al10פרמטרי סריג של פאזה . אטומי אורניום

 י אמינות המאפיינים את טיב ההתאמה שלמקדמ .a=8.919Å, b=10.208 Å, c=9.018 Å: הם

  .Rp=5.9%, Rwp=8.1%, Rb=2.9%: כדלקמןהיו  פרופיל דיפרקציה מחושב וניסיוני 

 ,זופאזה .  U2FeAl20 חדשהטטרגונלית  במחקר זה התגלתה ונחקרה גם פאזה, כאמור לעיל

על בסיס אנליזה . I42mחבורה מרחבית שייכת ל ,a=12.4 Å, b= 10.3 Åג בעלת פרמטרי סרי

בעל סימטריה ( BaAl4מבנה של קבוצה הוצע קשר בין ה- תת– קבוצהקריסטלוגרפית של יחסי 

I4/mmm ( פאזה מבנה של לבין  U2FeAl20 ) בעלת סימטריה נמוכה יותר(I42m . יחסים אלו הוצגו

 . Bärnighausenבעזרת העץ 

נוזל בתהליך מ ה שתי התרכובות החדשות מתגבשות דרך בנחקרה  הנוכחימחקרב ,מוכןכ

UFe2Alאורטורומבית הפאזה ה כי ,הוצע. תמצקותהה  C° 850-1157 נוצרת בטווח טמפרטורות  10

UAl3+Al13Fe4+Al ,: טרנריתפריטקטית  בתגובה (L)→UFe2Al Alכאשר 10 (L)אלומיניום סמן מ 

 :טרנריתפריטקטית בראקציה גם  639°Cנוצרת בטמפרטורה  U2FeAl20פאזה טטרגונלית . נוזלי

UAl4+UFe2Al10+Al (L)→U2FeAl20 . על בסיס הנתונים שהתקבלו נבנתה הטלה פוליטרמית של

 התגבשותהמסלולי נקבעו . פינה העשירה באלומיניוםב Al-Fe-Uטרנרית   עבור מערכתמשטחי נוזל

  .U2FeAl20 -ו  UFe2Al10של פאזות 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted to give structural characterization of the ternary phases 
appearing in the U-Fe-Al system. Up to now, the ternary diagrams describing this system 
at different temperatures were not completely determined, nor are all the mechanisms of 
phase transformations occurring in this system understood. 
In the present work we studied the Al-rich corner of the ternary U-Fe-Al phase 
diagram at room temperature. In the course of this study two new intermetallic 
compounds, orthorhombic UFe2Al 10 phase and tetragonal U2FeAl20 phase, were revealed 
and identified. Using a combination of X-ray powder diffraction and electron 
crystallography techniques, the atomic structure of these compounds was fully 
characterized. High-resolution electron microscopy combined with crystallographic 
image processing was used for verification of the proposed structural models. 
The orthorhombic UFe2Al10 belongs to the YbFe2Al 10 structure type described by the 
Cmcm space group; its unit cell contains 40 Al, 8 Fe, and 4 U atoms. The lattice 
parameters obtained after Rietveld refinement are: a=8.919Å, b=10.208Å, and c=9.018Å. 
The reliability factors characterizing the Rietveld refinement procedure were: Rp=5.9%, 
Rwp=8.1%, and Rb=2.9%. 
The tetragonal U2FeAl20 phase has a unit cell with the parameters a=12.4Å and 
c=10.3Å, and belongs to the space group I42m. On the basis of crystallographic analysis 
of group-subgroup relations, it was shown that a close relationship exists between the 
aristotype structure of BaAl4 possessing higher symmetry (I4/mmm) and the tetragonal 
U2FeAl20 phase with lower symmetry ( I42m), which is a subgroup of I4/mmm 
symmetry. This relationship was presented with the aid of the Bärnighausen tree. 
How these new phases are formed from liquid in the course of crystallization process 
was also investigated. It was proposed that the orthorhombic phase UFe2Al10 is formed 
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within the temperature range of 850–1157°C through a ternary peritectic reaction: 

UAl 3+Al13Fe4+Al (L)→UFe2Al10 (Al (L) is the liquid aluminum phase), while the tetragonal 

phase U2FeAl20 is formed at a temperature of about 639°C by ternary peritectic reaction: 

UAl 4+UFe2Al10+Al (L)→U2FeAl20. On the basis of the obtained data, a polythermal 

projection of the liquidus surfaces of the Al-rich part of the U-Fe-Al system was 
2 

constructed and analyzed. The crystallization paths of the UFe2Al10 and U2FeAl20 phases 
were determined. 
Keywords: Ternary aluminides, U-Fe-Al system, Structure determination, X-ray 
powder diffraction, Electron crystallography, Electron microdiffraction, High Resolution 
Transmission Electron Microscopy, Crystallographic Image Processing. 
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 Mg של קונפיגורציות אטומיות בנתכים על בסיס  Ab initioחישובי 
 

 לריסה קוצנקו
 

 מנחה פרופסור דויד פוקס
 

 Plasma Immersion Ion Implantation  שיטה חדשה ניסיונית וטכנולוגית

לקבל את החומרים עם תכונות המאפשרות לשפר את הפרמטרים של נתכי מגנזיום ו

 .חדשות

 של המבנה אלקטרוני של נתכי מגנזיום כדי  ab initio חישובי  לבצעמטרת המחקר הייתה

יוצרות פאזות חדשות בחומרים אלה כתוצאה מאימפלנטצית יסודות  הלהבהיר את

 .PIIIמסוגסגות על ידי 

לפי קונצפציה מוצע . החישובים היו מבוססים על התיאוריה הפונקציינלית של צפיפות
המודל  מבוסס על הערכה אדיאבטית . PIIIצרה על ידי שלבי של מעבר פאזה שנו-מודל דו

סריג - של תת"ימייד"מובילה לעירור היונים למבנה התחלתי ה רתהחדפירושה ש
 .בעוד ששינוים בקונפיגורציות האטומיות מתרחשים מאוחר יותר, האלקטרונית שלה

 (IS)בשלב ראשון המערכת המוחדרת היא במצב שיכול להיות מוגדר כמצב הביניים 
 .משקל של המבנה התחלתי-שמקביל למצב לא שיווי

הסידור מחדש של האטומים מתרחש בשלב השני המעבר בהתאם השינויים במצבים 

 . לפאזה חדשהמתאיםסידור אטומי כזה . האלקטרוניים

רמציות פאזות וטרנספחקרנו שני מקרים על ידי שימוש בגישה מתוארת למלה עבור 

 : PIII משימוש בשיטתשנובעות 

 .ונים של כסף במטריצה של מגנזיוםיה רתחדה )א

 . Mg-Alיונים של כסף במערכת ה תחדרה )ב

התוצאות שלנו הראו שתלות בין תכונות אלקטרוניות מחושבות של החומר , בשני המקרים
יונים המוחדרים יכולה לשמש עבור חיזוי של תנאים ה  תהמוחדר כפונקציה של מנ

 .ליוצרות מבנה חדש
 איך מצב לא שיווי משקלי התחלתי של מערכת  מרוחק מראהה ∆Eרמטר ו פנאנחנו הצג
 .רלקסציה של מערכת-ממצב קווזי

 ריכוזים שונים של היונים עבורהמחושב ∆Eהנחנו שקיימת קורלציה בין הערך 

 . היוצרות של פאזה חדשהםהמוחדרים ותנאי

 הוקם Mg54Al28Ag18  של  בפאזה חדשה עם הרכב Mg17Al12  מנגנון של היווצרות
היווצרות של פאזה חדשה כננו . Mg17Al12במורכב  של יוני כסף PIIIבמקרה של 

 thermal spike.חלקיקים מוסברת על ידי קונצפציה של 
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 Plasma Immersion Ion Implantation (PIII) is one of the new experimental and 

technological methods that allow modifying Mg-based alloys and obtaining materials 

with novel characteristics. The goal of our research was to perform ab initio 

calculations of the electronic structure of implanted Mg-based alloys in order to 

elucidate the mechanisms of phase formation in these materials as a result of 

implantation of alloying elements by PIII.   

 The calculations were based on the density functional theory. According to the 

suggested concept, a two-stage model of the ion-induced phase transition is proposed. 

The model is based on the adiabatic approximation that means that the penetration of 

the implanted ions into the host lattice leads to "immediate" excitation of its electronic 

subsystem, while the changes in atomic configurations occur later.  

At the first stage, the implanted system is in a condition that can be defined as 

the intermediate state (IS) that corresponds to the strongly non-equilibrium state of the 

parent phase. The rearrangement of the atoms occurs at the second stage of the 

transition due to the changes in the electronic states. Such atomic rearrangement 

corresponds to formation of a new phase. 

 The approach described above was used for a study of PIII-induced phase 

transformations in two cases: (a) A Mg matrix implanted with the ions of Ag and (b) 

A Mg-Al system implanted with the ions of Ag. In both cases, our results have shown 

that dependence of calculated electronic characteristics of the implanted material as a 

function of the dose of implanted ions can be used for prediction of conditions 

favoring the formation of new structure.  
 A parameter E∆ was introduced that shows how far the initial non-equilibrium 

state is from the quasi-relaxed state of the system. We have shown that the correlation 

between the value E∆ calculated for different concentrations of implanted ions and 

the conditions of formation of the phases linked to ion implantation exists.   

 In the case of PIII of Ag ions into the Mg17Al12 compound it was found the 

mechanism of the transformation of Mg17Al12 into a new phase with a composition of 

Mg54Al28Ag18. Formation of the new phase in the form of nanoparticles is explained 

using the concept of thermal spikes.  
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  תקציר

 של חלקיקים קטנים הנתונים בשדות זרימה הרו תנועתם והדינאמיקבעבודה הבאה נחק

חשיבות הנושא היא בהבנת מערכות פיסיקליות רבות . לרבות זרימות לא איזותרמיות, שונים

דוגמאות למערכות כדלקמן . טכנולוגיים ותעשייתיים, מתחומים מגוונים כגון תהליכים טבעיים

שיטות מדידה , דודים, מצע מרחף, כימיה וביולוגיה, ניתן למצוא בתחומים כגון מטאורולוגיה

פן נוסף הוא העניין התיאורטי שהבעיה מושכת . והמחשה של זרימות על ידי חלקיקים עוקבים

 לעתים קרובות מראים התנהגות כאוטית למרות שהזורם סביבם םהיות וחלקיקים אינרציאליי

  .ואף יציב" מסודר"נע באופן 

ישנו הבדל בסיסי בין בעיות ,  מבט של התקדמות המחקרבהקשר הנוכחי ומנקודת 

לזרימות איזותרמיות קיים מודל המתאר את , לאמור. איזותרמיות לאלה הלא איזותרמיות

בזמן שלמקרה הלא איזותרמי אין בנמצא מודל המכיל , תנועת החלקיק בשדה זרימה שרירותי

-Navierיא כמובן משוואת נקודת המוצא של שתי הזרימות ה. את אפקט ההסעה החופשית

Stokes ותנאי השפה על החלקיק כאשר במקרה הלא איזותרמי מתווספת משוואת האנרגיה 

  .לבעיה

 פרק היכרות המתפתח מנקודת המוצא לעיל ובהמשך מתפצל לשתי -בראשית הדברים 

בבעיה האיזותרמית נחקרת משוואת החלקיק . בעיות עם שאלות שונות ושיטות מחקר נבדלות

 הכוחות -בעוד במקרה הלא איזותרמי ישנה חתירה לעבר משוואת חלקיק , ונות הפיתרון שלהותכ

  .הפועלים על החלקיק

בבעיה האיזותרמית בוצע מחקר הדן באפיון תנועת החלקיק בתנאי זרימה שרירותיים על 

-Boussinesq-Basset או Maxey-Rileyדוגמת (בסיס מודלים מקובלים של משוואת חלקיק 

Oseen .( המוטיבציה הבסיסית הייתה לחקור את התנאים בהם חלקיקים מסוגלים או שאינם

ההשלכות המידיות . ולחתור לעבר תשובה חובקת ככול הניתן; מסוגלים לדמות את תנועת הזורם

  .הן בהקשר של מדידות זרימה על ידי חלקיקים עוקבים

ים ובסביבת נקודות במובן של זמנים קצר(באחת העבודות נחקרה התנהגות מקומית  

של חלקיק עבור תנאים בהם האינרציה של החלקיק בסדר גודל של כוחות החיכוך ) סינגולאריות

נמצא שמשוואת החלקיק ". חריגות"במטרה לתור אחר תופעות ) מספר סטוקס בסדר גודל אחד(

, כאשר גרדיאנט הזרימה מתפקד ככוח המשמר, דומה למשוואת מטוטלת עם איבר ריסון

מכאן שבתנאים אילו .  למספר סטוקס ואילו כוח הריסון הוא קבוע וערכו אחדיפרופורציונאל

, כמו כן. ניתייתכן והחלקיק ינוע בתנועה מחזורית דועכת בזמן שתנועת הזורם בסביבתו מונוטו

  .באותם תנאים נצפתה רגישות לתנאי התחלה במהירות

 המשוואה -)Maxey-Riley) 1983בעיה נוספת שהועלתה היא פתרונה הכללי של משוואת 

 ללא התייחסות לזרימה -הסטנדרטית השולטת בתנועת חלקיק קטן בתנאיי זרימה שרירותיים 

תוצאה זו . יים בתנאי שהחלקיק קטן מספיקבמחקר זה אנו מראים שפתרון כזה אכן ק. ספציפית

הניתוח הראה את ). Fenichel) 1979 של תנשענת על תיאוריית פרטורבציה סינגולארית גיאומטרי

קרוב לזה של הזורם ובכך למעשה מוכיח את חוסנו " שדה זרימה של חלקיק"קיומו של 

)robustness (החלקיק במרחב הפיסיקלי תנועתו של, עם זאת ולהבדיל. של שדה מהירות החלקיק 

ותלוי בחוסנו , )כלומר מאינרציית החלקיק עצמו(מהפרעות קטנות , באופן גורף, אינו מחוסן



ה 

ובהתבסס על , למעשה על ידי כך. של שדה הזרימה של הזורם עצמו) במובן של מערכות דינאמיות(

פורמאלית ואיכותית  -התקבלה תמונה מקיפה , )structural stability(תיאוריית יציבות מבנית 

)qualitative (-של תנועת החלקיק .  

איזותרמיות המחקר פותח בלימוד הכוחות הפועלים על חלקיק חם -במעבר לבעיות לא

המטרה היא ללמוד על ). הסעה מאולצת בשילוב עם חופשית(הנתון בזרימה יציבה ומעורבת 

המחקר מתבסס על מדידות . תרומת הכוחות הנובעים מההסעה החופשית לכוח סטוקס הקלאסי

הבעיות שנחקרו . בשילוב עם סימולציות נומריות) EDC(ניסוייות באמצעות תא אלקטרודינאמי 

הזרימה (במסגרת עבודה זו כוללות זרימות בעלות סימטריה צירית בתצורות של זרימה מסייעת 

  ).נגד כיוון הזרימה החופשית(ומנוגדת ) המאולצת נעה בכיוון הזרימה החופשית

בשלבים . בהמשך נחקרה בעיית הסעה חופשית בתחילת תהליך ההתפתחות של הזרימה

כלומר איברי , בצורה ליניארית, בקירוב טוב, הראשונים ניתן להראות שהזרימה מתפתחת

מכאן מתקבל שבטווח זמן סופי פתרון הבעיה . ההסעה זניחים באופן אחיד בכל המרחב

  . הפתרון מתבדר בצורה אחידה בזמן, צפויבאופן , עם זאת. הליניארית הוא עקבי
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Abstract 

The dissertation concerns the dynamics of small particles in flow fields exhibiting 

isothermal and non-isothermal-buoyancy-induced flows. The subject matter is 

important for the understanding of diverse physical systems spanned by natural, 

technological, and industrial processes, including meteorology, chemistry, and 

biology, fluidized beds, boilers, flow measurements, and visualization by tracers. It 

also possesses intriguing theoretical interest as motion of inertial particles often 

exhibits chaotic dynamics although the carrying flow is ordered and even steady. 

The research of particle dynamics in isothermal and non-isothermal flows 

differs in one particular aspect. Namely, there exists a particle equation of motion in 

the arbitrary host flow field only in the isothermal case. In the non-isothermal case, 

there is no available model that incorporates the effects of natural convection. The 

two problems, though, have a common point of departure which is, of course, the 

Navier-Stokes equation subjected to boundary conditions on the particle surface. In 

the non-isothermal case, the energy equation supplements the formulation of the 

problem. 

The dissertation begins with an Introduction that evolves from the common 

point of departure mentioned above to split (like a pitchfork bifurcation) into two 

quite diverse problems involving different questions and different research methods. 

In the isothermal case we investigate the solution of the particle equation of motion 

and its properties, while in the non-isothermal case we strive towards such an 

equation.  

The dissertation is constructed in the format of a collection of published 

journal articles. Chapter 1 introduces the mathematical formulation of the general 

non-isothermal problem, then isothermal and non-isothermal cases are treated 

separately and the objectives are defined for each. Chapter 2 reviews the research 

methods, including linear and non-linear methods for ordinary differential equations, 

linear partial differential equation, experimental methods, and numerical simulations. 

The published articles are included in chapter 3, starting from the isothermal problems 

and then turning to the non-isothermal cases. Chapter 4 is the discussion and summary 

of the major results in each of the papers. 

In the isothermal case the objective was to characterize particle motion in 

arbitrary isothermal flow fields based on known models of particle equations of 
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motion such as the Boussinesq-Basset-Oseen or the more general Maxey-Riley 

(Maxey and Riley, 1983) equations. The aim was to elaborate on the conditions in 

which small aerosol particles may reliably mimic fluid motion; a question which has 

ramifications on fluid velocity measurements using small particles (e.g., particle 

image velocimetry, PIV). 

In considering the aerosol limit of the above equations, local effects were 

investigated for Stokes numbers of order unity on particle behavior. The solution 

shows that the particle equation of motion has the form of the equation for a damped 

pendulum where the flow gradient has the role of the restoring force proportional to 

the Stokes number and a damping force of unit strength. This suggested that for a 

sufficiently strong gradient (large Stokes), the particle may perform oscillations which 

have no counterpart in the fluid motion. It was also been demonstrated that when 

Stokes is of the order of unity, the motion of the particle is highly sensitive to initial 

velocities. 

 Another problem that we have addressed was the general solution to the 

Maxey-Riley equation (1983) that governs the motion of small spheres in arbitrary 

flow fields. Fenichel's geometrical singular perturbation theory (1979) was employed 

to tackle questions relating to tracer closeness and stability relative to fluid. The fluid 

velocity field and the "tracer velocity field" were identified as the abstract entities 

"slow manifold" and "invariant manifold", respectively, of Fenichel's theory; this was 

the key to the solution for a asymptotically small Stokes number. In this study, the 

stability of the tracer flow field is proven and a recursive asymptotic scheme is 

constructed for the computation of the tracer's perturbed field up to any order of 

accuracy. Using structural stability theory and the "tracer's velocity field", we were 

able to give an embracing qualitative picture of particle motion in physical space. 

Specifically, particle paths are trivial (qualitatively similar to fluid paths) provided the 

fluid velocity field is structurally stable (in the dynamical system sense). On the other 

hand, in structurally unstable flows, particle paths differ completely from fluid paths. 

Turning to the non-isothermal case, we considered the forces acting on a small 

particle in steady mixed convection flow fields for small Reynolds and Grashof 

numbers. The aim was to elaborate on the significance of the natural convection 

contribution to the classical Stokes drag law and to quantify this effect. This study 

was based on experimental investigation (using an electro-dynamic chamber device) 
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supported by numerical simulations. Specific steady axis-symmetric flow 

configurations were investigated including co-flow and opposed flow regimes. 

We have further considered the classical problem of natural convection over a 

sphere at the initial stages after the hot particle is introduced. It is well known that no 

steady analytic solution exists for this problem. However, it is shown that initially 

convective inertia may be neglected throughout space and thus, at any given moment 

within this initial time, the linear solution gives consistent physical results. Based on 

the solution, the flow is analyzed for time scales of the transient development of the 

field and the resultant evolution of the drag force. We have also analyzed the 

condition of validity of the linear solution which must be given in both space and 

time. 



 
 היווצרות תבניות בסקאלות גדולות בצפיפות מספרית של חלקיקים ובשדות מהירות בהסעה טורבולנטית

 

אנדריי' מרקוביץ  

 

טוב אלפרין' פרופ: מנחה  

 

אחד המתרות העיקריות של מחקר זה היא חקירה ניסויית של התופעה של דיפוזיה טורבולנטית תרמית 

אפקט הדיפוזיה ). Elperin et al. 1996(זתה תיאורטית אשר נח,  קטנות בהסעה טורבולנטיתתבסקאלו

אינרטיים הטורבולנטית תרמית גרום להיווצרות מבנים בסקלות גדולות בתפוצה המרחבית של חלקיקים 

החקירה הניסויית של אפקט זה נערכה בסטרטיפיקציה שאינה יציבה בזרימה . בזרימות טורבולנטיות

יאנט טמפרטורה ממוצע הופעל אנכית על דגרא. תנודדות בתא סגורטורבולנטית הנוצרת על ידי רשתות מ

בניסויים אלה . זאת בעזרת מחליפי חום אשר הותקנו בתחתית ובתקרת תא הניסוי, הזרימה הטורבולנטית

ולשם , לשם מדידת שדות זרימה טורבולנטית, הפעלנו שיטות מדידה חדשניות לא חודרניות בשימוש בלייזר

וכן , )PIV) Particle Image Velocimetryלמשל שיטות , ת של חלקיקים מוצקיםמדידת תפוצה מרחבי

IPT) Image Processing Techniques .( מדדנו תפוצה מרחבית של חלקיקים ושדות טמפרטורה בזורם

. בעלת רמות שונות של ערעור חיצוני, )קטנות תבסקאלוהסעה טורבולנטית (בסתרטיפיקציה שאינה יציבה 

התוצאות הניסויים אשר התקבלו אישרו את . הניסוייות אשר התקבלו השוו עם תחזיות תיאורטיותהתוצאות 

 .קיום התופעה של דיפוזיה טורבולנטית תרמית בסתרטיפיקציה שאינה יציבה ובעלת ערעור חיצוני

יר במהלך מחקר זה חקרנו ניסויים סירקולציה עקבית בסקאלות גדולות של הסעה טורבולנטית בזרימת או

בניסויים אלה גילינו תופעת . PIVתוך שימוש בשיטת , בתיבה מלבנית עם חימום בתחתית וקירור בתקרה

. לי טמפרטורה בין תחתית לתקרת תא הניסוידבהסעה טורבולנטית על ידי שינוי הב) hysteresis(היסטרזיס 

של תא יחיד בניות זרימה מעגל ההיסטרזיס מורכב מת. 107-108שונו בתווך של ) Rayleigh(מספרי ריילי 

המבנים העקביים הנצפים מוספים להסעה ). A = 2-2.23(כאשר יחס מרחבי נשאר קבוע , ושני תאים

נלווה בשינוי של , ציהנמצא שלשינוי בסימן של דרגת אנאיזוטרופית הטורבולנ. טורבולנטית בסקאלות קטנות

נמצאת ) Elperin et al. 2002, 2006(לנטית התיאוריה בנושא מבנים עקביים בהסעה טורבו. תבנית הזרימה

מהווה תפקיד חשוב בהיווצרות מבנים ,  התפוצה מחדש של שטף חום טורבולנטי.בהתאמה עם תצפיות ניסוייות

 . גדולות בהסעה טורבולנטיתתבסקאלוסירקולריים עקביים 
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One of the main goals of this research is experimental investigation of the phenomenon of 

turbulent thermal diffusion in small-scale turbulent convection that has been predicted theoretically 

(Elperin et al. 1996). The effect of turbulent thermal diffusion results in formation of large-scale 

structures in spatial distribution of inertial particles in turbulent flows. The experimental 

investigation of this effect was conducted in unstably stratified turbulent flow produced by two 

oscillating grids in a chamber. The vertical mean temperature gradient was imposed on the 

turbulent flow using two heat exchangers installed at the bottom wall and at the upper wall of the 

chamber. In the experiments we employed state-of-the-art non-intrusive laser diagnostic techniques 

for probing turbulent flows and measuring the concentration distribution of solid particles, namely, 

Particle Image Velocimetry and Image Processing Techniques. We measured spatial distribution of 

particles and temperature fields in unstably stratified fluid flow (small-scale turbulent convection) 

with different levels of external forcing. The obtained experimental results were compared with the 

theoretical predictions. The obtained results confirmed the existence of the phenomenon of 

turbulent thermal diffusion in unstably stratified turbulent flows with external forcing. 

In the course of this research we investigated experimentally coherent large-scale circulations in 

turbulent thermal convection in an air flow in a rectangular box with a heated bottom and cooled 

top wall using Particle Image Velocimetry. In these experiments we discovered the hysteresis 

phenomenon in turbulent convection by varying the temperature difference between the bottom and 

the top walls of the chamber (the Rayleigh number was changed within the range of 107-108). The 

hysteresis loop comprises the one-cell and two-cell flow patterns while the aspect ratio is kept 

constant (A = 2-2.23). The observed coherent structures are superimposed on a small-scale 

turbulent convection. It was found that the change of the sign of the degree of the anisotropy of 

turbulence was accompanied by the change of the flow pattern. The developed theory of coherent 

structures in turbulent convection (Elperin et al. 2002, 2006) is in agreement with the experimental 

observations. The redistribution of the turbulent heat flux plays a crucial role in the formation of 

coherent large-scale circulations in turbulent convection. 
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  תקציר

  

. גידולים או התפתחות לא תקינה הינם שכיחים, ליקויים ברקמות קשות אשר יכולים לנבוע מטראומה

וד המכאי והתצורה של  בשיקום התפקהמסייעים, ות ניתוחית מלוות שתליםעל כן דרושים התערב

 הסיכון המלווה ,אף על פי שהטיפול הרווח היום לפגמים שלדיים מצליח ברוב המקרים. האזור הפגוע

אך קיימת הגבלה במקור , הטיפול המועדף בליקויים אלה הינו שתל עצמי של המטופל. אליו הוא גבוה

ף לשתל עצמי קיימים גם שתלים בנוס. פגיעה קוסמטית ועצבית וסיכון לפגיעה עתידית בתפקוד, העצם

, חומרים אלה הינם בעלי תכונות. חומרים סינתטיים או ביולוגיים, כגון מתכות, רבים מחומרים שונים

  . חלוקה והתמיינות תאים, היצמדות, הגירה, מבנה ופני שטח המותאמים לזיהוי

  

ת ממדיים ממקור ימי מחקר זה מתמקד באינטראקציה בין תאי גזע ממקור מזנכימלי וביוחומרים תל

הינם בעלי פוטנציאל , שמקורם במוח העצמות, התאים הללו. גופית של רקמות קשות-ובהנדסת חוץ

התמיינות של תאי גזע אנו מציעים כי  .שומן ועצם, סחוס, תאי שריר: כגון, התמיינות למספר כיוונים

 שלהם עם ביוחומרים תלת ממקור מזנכימלי לכיוון של תאים בוני עצם תהיה מושפעת מהאסוציאציה

  .   ממדיים ממקור ימי

  

 כאשר תאים אלה נבחנה) אוסטאובלסטים(התמיינותם של תאים פראדיפוציטים  לתאים בוני עצם 

, ביוכימיות, אנליזות היסטולוגיות). Porites lutea(הוצגו למטריצות תלת ממדיות ממקור ימי 

תפים לחלק מתהליך ההתמיינות המוקדם של השו, ומולקולריות חשפו כי התאים הפראדיפוציטים

הומרו לאוסטאובלסטים כאשר הוצגו למטריצות התלת , תאי הגזע המזנכימליים עם תאים בוני עצם

 לפנוטיפ של עצם הודגמו בשלב מוקדם של יומיים םתהליכי בניית העצם האופייניי, בנוסף. ממדיות

  .לאחר זריעת התאים

 Millepora(אף הן ממקור ימי , פעתן של מטריצות תלת ממדיות חדשניות ניסוי נוסף בחן את הש

dichotoma( ,ביוכימיות , בבדיקות היסטולוגיות. על התחלקות והתמיינות של תאי גזע מזנכימליים

ואימונוציטוכימיות נמצא כי המטריצות החדשניות מגבירות את תהליך התמיינות תאי הגזע 

כך שמטריצות אלה הינן בעלות פוטנציאל רב לשימוש .  בוני עצםהמזנכימליים לכיוון של תאי ם

  . כשתלים להנדסת רקמות קשות

  

י שימוש במערכת משולבת של מטריצות תלת "שינוי פנוטיפי נוסף של תאי גזע מזנכימליים נבחן ע

ותם של התמיינ.) low level laser irradiation- LLLI(וקרינת לייזר ברמה נמוכה ) P. lutea(ממדיות  

נמצא כי רמות יצירת העצם היו . י  בדיקות היסטולוגיות וביוכימיות"תאי הגזע המזנכימליים נבדקה ע

  . גבוהות יותר במערכות משולבת של מטריצות והקרנת לייזר

  

) P. lutea/ M. dichotoma(עבודת מחקר זו מראה כי מטריצות תלת ממדיות ממקור ימי , לסיכום

בכל המערכות הניסוייות לא הוספו . של תאי גזע מזנכימליים לתאים בוני עצםהגבירו את התמיינותם 

כך שבהעדר פקטורים מעודדים יצירת עצם הודגם בעבודה זו שהמטריצות התלת . משרני יצירת עצם

ממדיות בעצמן או בשילוב עם מערכת הקרנה בלייזר הינן בעלות השפעה חזקה על יצירת עצם חוץ 
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של ביוחומרים אלה תומך ) CaCO3(י המבנה הגבישי הייחודי וההרכב הביוכימי אנו מציעים כ. גופית

  .התחלקותם והתמיינותם של תאי הגזע לאוסטאובלסטים, את היצמדותם

     

ידע על שיקום והנדסת רקמות קשות תרומתו המדעית של המחקר עשויה לבוא לידי ביטוי בהעמקת ה

  .כימליים בתאי גזע מזנתתהליכי השראת ההתמיינוועל 
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Abstract 
Skeletal deficiencies resulted from trauma, tumors or abnormal developments are common. 

Surgical intervention and grafting to restore mechanical function and reconstruct the 

morphology of the damaged area is needed. Even though current surgical treatments for 

skeletal defects are often successful, in many cases, such as vertebral defects the stake is 

still very high. The preferred treatment known today to bone defects is autologous bone 

grafting even though the supply of tautologies bone tissue is limited and its collection is 

painful, with the risk of infection, hemorrhage, cosmetic disability, nerve damage and loss 

of bone function. In addition to this treatment there are many grafts made of different 

materials, such as metals, synthetic or biological materials. These materials hold the 

characteristics, structure and surface area suitable for cells recognition, migration, adhesion, 

proliferation and differentiation.  

This study focuses on the interaction between mesenchymal stem cells (MSCs) and 

three dimension (3D) biomatrices of marine origin and ex-vivo bioengineering of hard 

tissue. Bone marrow derived MSCs are pluripotent and can differentiate into several cell 

lineages such as myoblasts, chondrocytes adipocytes and bone. We hypothesized that 

differentiation of MSCs into osteogenic lineage can be affected by their association with 

three dimensional (3D) biomatrices of marine origin.  

Differentiation of preadiocytes to oteoblasts was examined when introduced to 3D 

biomatrices of marine origin (Porites lutea). Histological, biochemical and molecular 

analyses revealed that preadipocytes, that share part of the early differentiation cascade of 

MSCs with osteogenic cells, were converted into osteoblasts when introduced to these 

biomatrices of marine origin (Porites lutea). Moreover, the ossification processes typically 

to osteogenic phenotype was demonstrated as early as two days after seeding. 

Another experiment examined the effect of novel 3D biofabricated matrices of marine 

origin (Millepora dichotoma) on MSCs proliferation and differentiation. Histological, 

biochemical and immunocytochemical analyses revealed that these 3D biomatrices 

enhanced MSCs differentiation to osteoblasts and hence have excellent potential as 

bioscaffold for hard tissue engineering.  

Further phenotypic modulation of MSCs was studied in a combined biomatrix (P. 

lutea)/ Low level laser irradiation (LLLI) system. Histological and biochemical analyses 

were used in order to examine the effect of this combined system on MSCs differentiation 
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toward osteoblastic phenotype. Higher ossification levels were demonstrated in irradiated 

samples.  

 

 Overall, this thesis shows that 3D biomatrices of marine origin (P. lutea or M. dichotoma) 

enhanced MSCs differentiation into osteoblast. In all experimental set-ups, no osteogenic 

inducers were added to culture media. Thus, in the absence of osteo-stimulatory factors it 

was demonstated here that the biomatrices solely or with LLLI irradiation has a stronger 

effect on ex-vivo ossification. We suggest that these crystalline biomatrices having a 

particular 3D architecture along with its biochemical composition (CaCO3) supports fast 

cellular adhesion, proliferation and differentiation of MSCs to osteoblasts. This study 

endows a better insight on remodeling and hard tissue engineering and the induction of 

MSCs differentiation using 3D scaffolds.    

 

Keywords: Bone tissue engineering, Mesenchymal stem cells (MSCs), preadipocyes, 

osteoblasts, 3D biomatrices of marine origin, Hydrozoa, Coral, Low-level laser irradiation 

(LLLI). 
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  קצירת                                                        

 מטרות המחקר

תוך ,  הפניקיתשאיפיינו את התרבותן  שלטומוסדותמטרת עבודת מחקר זו להתחקות אחר ארבעה 

  .מקבילים בעמי הסביבהאל מוסדות ותוך התבוננות , איסוף וניתוח מחודש של העדויות הקיימות

מוכרים , אספת העם ואספה מצומצמת יותר המייצגת את האצולה, השופט, לומוסדות אשלושה מ

הקימו ש במושבותם בערי פניקיה והמופיעי, כוח-מראשית המחקר כתפקידים שלטוניים רבי

, מתקיימים לצד המלכיםשהם בערי פניקיה מוכרים מוסדות אלה כ. לחופי הים התיכוןהפניקים 

 השלטון  פירמידת העומדים בראשבלעדיים כמוסדות שלטון ויופיע, בעוד שבמושבות המערב

  .קרתגומו כ ,ואף בראש השלטון העצמאי במושבות שהפכו לעצמאיות לחלוטין, האוטונומי

, והגיוון הרב של המקורות על תפקידי שלטון אלה,  של ערים אלההפיזור הנרחב בזמן ובמרחבבשל 

 מינוח העדרקיימת בעיה קשה של מקורות הספרותיים הקלאסיים ב.  קטעי מידערקרו בידינו נות

ים יולטינים יי סופרים יוונחוברו בידהעובדה שמקורות אלה . מתאים לתפקידי השלטון הפניקיים

הולידה התאמות , ממושגי השלטון והתרבות הפניקיים יםרחוקשהיו  ,םיהתו בשפיםלמען הקורא

  .מאולצות של מושגים אלה

ואשר , בכתובות הפניקיות והפוניות" ממלכת"הוא המכונה , התפקיד השלטוני הרביעי הנחקר

  .משמעו לא  הוברר עד תומו עד עכשיו

  

   והמסקנותהמחקר

היא מובאה , "שופט"תואר בהנושא פניקית על שליט מדינה  ביותר  הקדומההעדות המפורשת

,   מננדרהלניסטי- המצטט מדברי הסופר הפניקי)' וכו154א "כ', נגד אפיון א (מתתיהו-דברי יוסף בןמ

ללא ,  שופטיםדיי- צור במשך שבע שנים ושלושה חודשים עלבתקופה הבבלית  נשלטהובה נמסר ש

  . מלכים

המצב  נובע מ, מאות שניםעל פניהופעות פתאומיות של פיסות מידע על שופטים ואספות מצב זה של 

ורק במקרים חריגים של העדר , פעלו תחת מלכים המזוהים כראשי המדינותהמוסדות הללו שבו 

  . האחרונים להיזכרזכו , ין המלך לרשויות האחרותהמלך או סכסוכים פנימיים ב

התלמיים השליטים  .ירעה התפתחות דרמטית בערי פניקיהנ א"לפסה' ברבע האחרון של המאה הג

 לנו אשנבפתח שב ו אירוע זה .היומין בערים אלה-בזה אחר זה את שלטון המלכים עתיקביטלו 

השופטים : םי זוהרם של המלכיל ידעם מרושעומעם  ןהצצה אל המוסדות השלטוניים שקודם לכל

   .ואספות העם של הערים

פניקיות ה הכתובות :אספותהוסף סוג חדש של עדויות על השופטים ועל בתקופה ההלניסטית נ

  . דוע וסרדיניה,  וממושבותיהן בקפריסין עצמןמהערים הפניקיות

החל אספות ושופטים בידי ת ה המונהגו פניקיעריש,  במחקרהשהועלתאפשרות במחקרנו התיחסנו ל

לדעתנו אין .  של מונחים פניקייםטהבמעיוונית " פוליס"סוג של אינן אלא , מהתקופה ההלניסטית

  . הוא הנכוןאלא דווקא ההפך, זה כך
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היא האם עמדו , הסוגיות הקשות בחקר הפניקיםמקום נרחב הוקדש בעבודה זו לבירור אחת 

יה שנותרה שנוי,  סוגיה זו שלמקורה.  בתולדותיהכלשהוקרתגו בפרק ב ןשלטוהמלכים בראש 

  .ביוונית ובלטינית לתאר את משרת השופטמתאים מינוח בבעית העדר , במחלוקת עד היום

 פוניות-ואני, פוניות,  כתובות פניקיות200מעל נאספו . מקום מיוחד יועד בעבודתנו לתיעוד האפיגרפי

 הממצא ניתוח.  בהן הוזכרו מוסדות שלטון קולקטיביים100מעל ו, םולטיניות בהן הוזכרו שופטי

 מעודכנת של נושאי עלה תמונהה, ההיסטורי והתרבותי, רונולוגיתוך עמידה על ההיבט הכהאפיגרפי 

השילוב בין . אפריקה-סיציליה וצפון, סרדיניה, האם ובערים הפניקיות שבקפריסין- בארץותהמשר

ל ש לקבל תמונה נאמנה ומלאה יותר הממצא האפיגרפי לבין המקורות הספרותיים מאפשר לנו

   .טיבייםותפקידם של המוסדות הקולק משרת השופט

מסורת בעלות  ערים 41-ב, לטיניות-לשוניות פוניות-ודו, לטיניות, פי עדויות אפיגרפיות פוניותל ע

 נפילת לאחר  גםסרדיניה וסיציליה התקיים משטר ובראשו שני שופטים, בצפון אפריקהפניקית 

  . נ והפיכת האזור לפרובינקיות רומיות" לפסה146-קרתגו ב

וההתאמה בין המקורות הקלאסיים לממצא , גרפי העצום של העדויותההקף הכרונולוגי והגיאו

אינם מותירים עוד מקום להצעות שהועלו בדבר מקור המוסד בהתפתחות נפרדת , האפיגרפי

  .בקרתגו

את כלל מייצג ככל הנראה האחד ,  התפתחו בערים הפניקיות קולקטיבייםןשלטושני מוסדות 

, מייצג ככל הנראה את השכבה השלטת,  יותרצומצםמה והשני ;האזרחים החופשיים של העיר

  .או בעלת זכויות מיוחדות, המיוחסת

, שני אירועים היסטוריים רבי משמעות שהתרחשו בתקופה הפרסית באזור ושזכו לתיעוד נרחב

בעלי שלטון  ם אינמלכיםהבהן , חושפים את המערכת השלטונית המורכבת של ערי פניקיה

גופים שלטוניים קולקטיביים בעלי כוח הכרעה מדיני עצום עד כדי העזה  עומדים לצידם .אבסולוטי

  . וניהול מדיניות חוץ עצמאית ההפוכה ממדיניותו,לחלוק מחלוקת גמורה עם המלך

הערים במהלכו ) 45-41ז "ט(דיודורוס מסיציליה המתועד אצל " מרד תנת"האירוע הראשון הוא 

   .נ " לפסה351הפרסי בשנה צידון וצור חברו למרד נגד השלטון , ארוד

נ זכה לתיאור רב ומפורט בספרות " לפסה332-333-באלכסנדר   על ידיכיבוש ערי פניקיהגם 

 מלכים ולצידם על ידיבה הערים הפניקיות לאורך החוף מונהגות  עולה תמונה ממנו .הקלאסית

   .עצמה החדשהעליהם לנקוט כלפי המשבעין את המדיניות - עיןותאשר לא תמיד רוא, עם-אספות

החל מהרודוטוס .  מוסדות השלטון הקולקטיביים של קרתגו הם אלה שזכו לתיעוד הרב ביותר

אף -על. אורו המפורט של חוקת קרתגוינ בת"לפסה' נ ובעיקר אריסטו במאה הד"לפסה' במאה הה

על דעת הכל היו בעיר שתי , המינוח במקורות הקלאסייםהתאמת -איהבעיות הטקסטואליות בשל 

והאחרת , "הקרתגנים"או , )δ�µος ,πλ�θος ,populus" (עם"קרויה בפיהם האחת , אספות

  .והמושווית במקורות לסנאט של רומא, המייצגת את עשירי העיר, מצומצמת
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Abstract 
The Aims   
The purpose of this dissertation is to understand four governmental offices, which characterized 

Phoenician culture. This end is achieved by collection and fresh analysis of the extant evidence 

combined with the examination of the parallel institutions among the surrounding peoples. 

Three of these offices -the šōphēṭ, the popular assembly, and a smaller assembly, which represents the 

nobility, have been recognized since the beginning of the scientific investigation as governmental 

offices of great power, which appear both in the cities of Phoenicia and in the colonies, which these 

cities established along the coasts of the Mediterranean Sea. In the cities of Phoenicia these 

institutions are known to exist alongside of the kings while in the Western colonies these institutions 

exist alone and are at the head of the pyramid of autonomous rule. Indeed, they are at the head of the 

self-government in the colonies, which became totally independent as did Carthage. 

The wide distribution in time and space of these cities and the wide variety of sources concerning 

these governmental offices have left us with only partial knowledge. The literary sources in the 

Classical Languages -Latin and Greek- present a problem in that they do not possess a proper 

terminology for the Phoenician governmental offices. These sources were composed by Greek and 

Latin authors for people who read Greek and Latin. The gap between their terms of reference and the 

terminology of Phoenician government and culture led to the imposition of inappropriate Greek and 

Latin terms for the offices we discuss in this dissertation. 

The fourth governmental office that we examined is called mmlkt (ממלכת) in the Phoenician and Punic 

inscriptions. Its precise meaning was not previously established. 

 

The Research and Conclusions 
The earliest explicit evidence for the ruler of a state bearing the title of 'judge' (shophet) among the 

Phoenicians is quoted by Josephus, who quotes the Phoenician author Menander (Contra Apion I, 21, 

154 ff.). The latter authority indicates that during the Babylonian period Tyre was ruled for seven 

years and three months by 'judges' without any kings. 

As we said, this phenomenon of the sudden appearance of bits of evidence concerning the shophets 

and the assemblies after gaps of hundreds of years is the result of the fact that these institutions 

functioned subject to the rule of kings who were identified as the heads of states. Only in unusual 

cases of the absence of the king or internal struggles between the king and the other governmental 

institutions were these other institutions mentioned. 

In the last quarter of the 3d century C.E. a dramatic development occurred in the Phoenician cities 

when the Ptolemies abolished in one city after another the ancient rule of the kings in these cities. This 

event again made it possible to get a glimpse of the political institutions which previously were 

unnoticed because of the glamour of the kings.  

In the Hellenistic period a new form of evidence concerning the shophets and the assemblies appears 

on the scene. This new form of evidence consists of the Phoenician inscriptions from cities of 

Phoenicia itself and from the colonies in Cyprus, Sardinia, etc.  

In my study I have dealt with the possibility that has been suggested by previous researchers that the 

cities of Phoenicia, which were ruled by assemblies and shophets began in the Hellenistic period. 

According to this view, which I reject, the Phoenician cities are simply a type of Greek polis in the 

garb of Phoenician terminology. As I show in this dissertation, this claim is incorrect. 
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A considerable portion of this dissertation is devoted to one of the most difficult issues in the study of 

the Phoenicians: Did kings at any time rule over Carthage? The source of this debate, which has not 

yet been resolved, is the fact that there is no suitable term in Greek or Latin to describe the office of 

shophet.  

A special place is devoted in my dissertation to epigraphic testimony. I gathered together more than 

two hundred Phoenician, Punic, Neo-Punic, and Latin inscriptions, which mentioned shophets and 

more than one hundred which mentioned institutions of collective rule. Analysis of the epigraphic 

evidence along with attention to chronology, history, and cultural background provided an up-dated 

picture of the holders of this office in the Phoenician homeland and in the Phoenician cities in Cyprus, 

Sardinia, Sicily, and North Africa. The combination of epigraphic evidence and literary sources makes 

it possible to paint a fuller and more faithful picture of the office of shophet and the functions of the 

institutions of collective rule.  

According to Punic, Latin, and bilingual Punic-Latin epigraphic evidence, in forty-one cities with 

phoenician roots in North Africa, Sardinia, and Sicily there was a political system at the head of which 

were two shophets after the fall of Carthage to Rome in 146 C.E. and the area's becoming a Roman 

province. 

In my humble opinion the extensive chronological and geographical span of evidence and the 

correspondence between the classical sources and the epigraphic finds leave no room for taking 

seriously the suggestions that have been proposed to the effect that the shophet's form of government 

developed altogether independently in Carthage. 

Two collective governmental institutions developed in the Phoenician cities. One represents, it 

appears, the entire body of free citizens in the city. The second institution is smaller, and it represents 

the ruling class, the privileged, and those with additional special rights. 

Two historical events of great importance, which happened in the Persian period in the area and which 

were widely documented reveal the complex governmental system of the Phoenician cities, in which 

the rule of the kings is not absolute. On the contrary, alongside of the kings are found the collective 

governmental bodies of the Phoenician cities. These bodies wielded such considerable power to make 

decisions that they dared to dispute with the kings and to carry on international relations in opposition 

to the policies of the kings. 

The first of these two events is the revolt of Tanit, which is described by Diodorus Siculus (17:41-45). 

In the course of this revolt the cities of Arwad, Sidon and Tyre joined together in their revolt against 

the rule of the Persians in 351 B.C.E. 

Also Alexander the Great's conquest of the Phoenician cities in 333-332 B.C.E. was described in great 

detail in classical literature. From this literature we learn that the Phoenician cities along the coast 

were ruled by kings, who functioned alongside of popular assemblies, which did not always agree 

with the kings with respect to the policies which should be adopted with respect to the new world 

power.  

Because of the many references in written texts to the city, the institutions of collective rule at 

Carthage are the ones that were extensively documented. Beginning with Herodotus in the 5th century 

B.C.E. and especially with Aristotle in the 4th century B.C.E. in his detailed description of the laws of 

Carthage. Notwithstanding the textual problems arising from the inconsistency of the terminology in 

classical sources, all agree that there were in the city two assemblies. One of these was called "the 

people (demos, plethos, populus)" or "the Carthagenians". The other smaller assembly, which 

represents the rich people of the city, is compared in the sources to the Roman senate. 
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 תקציר

התרחש שינוי משמעותי במערך היישובי של  הספירה  לפניהשביעילקראת ראשית האלף 

 מתבטא בצמצום משמעותי שינויה. 'ה הניאוליתית הקדם קיראמית בתקופה שלהי

השינויים הללו הובילו מספר חוקרים . בגודל היישובים ושינוי בבסיס הכלכלי שלהם

 בין התקופה הניאוליתית הקדם קיראמית חדשתרבותי -כרונולוגישלב ל םלשייך את

 .'ית הקדם קיראמי גאותו כינה התקופה הניאוליתוהתקופה הניאוליתית הקיראמית 

טכנולוגיים של מכלולי צור -להגדיר את המאפיינים הטיפו מטרת מחקר זה היא 

תוך הדגשת , )ס" לפנה7400- 8500(קיראמית -של סוף התקופה הניאוליתית הקדם

 תהשוול ו,)ס" לפנה7000 -7400(' קיראמי ג-מאפייני המכלולים המכונים הניאולית הקדם

השוני לקבוע אם  וכן .א"ב וראשית התקופה הנק"נקקתקופה ההבינם לבין מכלולי סוף 

 למכלולים שקדמו להם או שהופיעו אחריהם כה ג"הנקקמהתקופה   הצורמכלוליבין 

 . מסורת ליתית עצמאיתכמייצגים  םריהגדלצדק ומניכר ש
' קיראמי ג-ניאולית הקדםטיפולוגי של מכלולי התקופה המכונה -הניתוח הטכנו

וי משמעותי בטכנולוגית סיתות הצור בתקופה הזו בהשוואה לתקופה מלמד שחל שינ

 פולרית-ת או בי נביפורמיבטכנולוגיה  התבטא במעבר מייצור להביםהשינוי. ב"הנקק

תוך  באתרהפקת הנתזים בתקופה הנדונה היא  . יוניפולריתה בטכנולוגילייצור נתזים

בעיצוב הגרעין לפני ניצולו הסיתות היה גמיש וההשקעה . ניצול חומרי גלם זמינים

גמישות התבטאה גם בניצולם של הגרעינים הנטושים להפקת ה. הייתה מינימאלית

לא נמצאו . היה ברצפים משניים ובטכנולוגיה יוניפולריתהלהבים סיתות  .להבונים

קיראמית -הניאוליתית קדםבמכלולי התקופה   שלהםנביפורמיים ותוצרי הלוואיגרעינים 

 . שלא נעשה שימוש בטכנולוגיה הנביפורמית בתקופה זוההנחה היא. ג

ראשי .  קצותיהם הפעיליםהשוני בדרך עיצוב הכלים והכנתהניתוח מדגיש את 

עמוק בשינון ו ננוללהבי המגל ש.  בשברור לחץ אינטנסיביו יותר והם עוצבוהחץ קטנ

 ןגדר כסכיהתקופה מופיע לראשונה טיפוס המו של במכלולי הכלים. וחלקם הגדול נקטם

טיפוס שהופעתו  ,של התקופה" מאובנים מנחים"כלי הין פני ב- דון וסכיתהקורטיקלי

ההנחה היא שהמעבר לטכנולוגית סיתות . הניאוליתית הקיראמיתנמשכת גם בתקופה 

 התקופה אנשי של  המשתנה לצורכי כלכלתהמתםאמהת ועיצוב כלים חדשים נבעה

  .ג"הנקק

תעשייה הליתית עולה שה אוליתית הקיראמיתהנימניתוח מכלולי התקופה  

להבים . שנועדו לצורך זהרצפי ההפחתה של הגרעינים מ ם נתזימבוססת על הפקת

סיתות הצור היה  . להםחוץמהופקו ברצפים משניים חלקם בתוך האתרים וחלקם האחר 

הדבר . כמות הפריטים בפסולת התעשייה גבוהה .אינטנסיבי וניצול הגרעינים היה מרבי

 , ניצולם ראשוני שלטשו בשלבינ מהגרעינים הרבה. סיתות הגרעינים בזבזנימצביע על 

 . טשוינקודם שובמקביל נוצלו אחרים באינטנסיביות 
 מלמד על יראמיתקיאוליתית הטיפולוגי של מכלולי התקופה הנ-הניתוח הטכנו

ה והכלים לטכנולוגי" מאובן מנחה"כלי הקבוצת דמיון רב בטכנולוגית הסיתות והרכב 



 לבין נם ומדגיש את השוני בי'יראמית גק-דקיאוליתית ההתקופה הנם למכלולי יניהאופי

 . 'ביראמית ק-דםקיאוליתית המכלולי התקופה הנ

תקופה שכונתה השוואת מאפייניהם הטכנולוגיים והטיפולוגיים של מכלולי ה

הניאוליתית  תקופהלאלו של מכלולי הקיראמית ג -בספרות  התקופה הניאוליתית קדם

 בהתארגנות  ביניהםבמחקר זה מלמד שקיימים הבדלים מהותיים 'קיראמית ב-קדם

הטכנולוגית שבאו לידי ביטוי במעבר חד מסיתות תעשייתי על ידי מומחים היוצרים 

 מגמת שינוי חדה .י שנועד לייצור נתזים וכלי נתזיםלהבים וכלי להבים לסיתות מקומ

. ס"ם והתאמתם לצרכי תושבי האלף השביעי לפנהנצפתה גם בשיטות עיצוב הכלי

 'קיראמית ג-התקופה הניאוליתית קדםמלמד ניתוח מכלולי הצור של אתרי , במקביל

 על דמיון רב בהתארגנות התקופה הניאוליתית הקיראמיתוהשוואתם למכלולי אתרי 

השוואת . אחריםתחומי תרבות ה גםהטכנולוגית וכן על מגמת המשכיות שהתבטאה 

טיפולוגיים של מכלולי הצור של שתי התקופות הבליטה את המשותף -אפיינים הטכנוהמ

מהתצפיות הללו ניתן להסיק שמקור תעשיות . ליתית ביניהםהתוך כדי הדגשת השונות 

הוא ) הניאוליתית הקיראמיתו 'קיראמית ג-הניאוליתית קדם(הצור של שתי התקופות 

 .קיראמית ב-וליתית קדםהתקופה הניא במסורת ליתית שהתגבשה לאחר

 :לו מספר מסקנות עמהמחקר 

פרק , ס"בהתארגנות הטכנולוגית נצפה בראשית האלף השביעי לפנההמהותי השינוי  .א

המסורות הליתיות וטכנולוגיות הסיתות . ב"זמן המציין את סוף התקופה הנקק

ססו  הופיעו מסורות ליתיות חדשות שהתבןשהתבססו על הפקת להבים נעלמו ובמקומ

 .על סיתות נתזים וכלי נתזים
- הקדםהטכנולוגיותג שונות באופיין מ"נקקתקופה הה  שלטכנולוגיות הסיתות . ב

-קדם" מכלולים םתואין מקום לכנות א, אי לכך. קיראמיות ואין ביניהם מן המשותף

מאד ם ימודהמכלולים אלה . רק בשל העדר קיראמיקה בתרבותם החומרית" קיראמיים

ומבחינה זו יש להתייחס אליהם כאל בני  הניאוליתית הקיראמיתקופה למכלולי הת

העדר , אולם. הבסיס הכלכלי הדומהובהקשר זה יש להזכיר את  ,"הקיראמית"התקופה 

מטרים הקדומים לא מאפשרים למנות -קיראמיקה בתרבותם החומרית והתאריכים הרדיו

 .יעה קיראמיקהבהם מופ הניאוליתית הקיראמיתאותם בין מכלולי התקופה 

-ניאולית קדםהצעתי לאגד את המכלולים שנקראו בספרות , בהתבסס על האמור לעיל .ג

ית תרבותס בישות "והמתוארכים למחצית הראשונה של האלף השביעי לפנה' קיראמי ג

את , זאלית'תרבותיים של התרבות העה מאפייניה הוגדרו ."זאלית' העהתרבות"שתקרא 

על . מיקומה בכרונולוגיה של התקופה הניאולית בדרום הלבנטתפוצתה הגיאוגרפית ואת 

זאלית למחצית הראשונה של האלף ' את התרבות העלתארך  ניתן14פי תאריכי פחמן 

 .ס" לפנה6500 לבין 6900בין , ס מכויל"השביעי לפנה
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ABSTRACT 
 
Ecological and anthropogenic transformations toward the beginning of the seventh 

millennium B.C., signifying the end of the PPNB period, caused widespread 

abandonment of major settlements and the establishment of small farming 

communities. These ecological and economic changes have led some scholars to 

assign the establishment of the new communities to a transitional phase, between the 

Pre-Pottery and Pottery Neolithic periods, a phase labeled Pre-Pottery Neolithic C. 

This research focuses on (1) defining lithic traditions throughout the eighth and 

seventh millennia B.C. (calibrated) in order to better understand cultural adaptation in 

the evolution of the Levantine Neolithic; (2) defining the techno-typological 

characteristics of the PPNC assemblages through a comprehensive comparison with 

preceding assemblages of the PPNB, and succeeding assemblages of the Pottery 

Neolithic, in order to evaluate the place of the PPNC lithic tradition within the 

Levantine Neolithic sequence; and (3) to examine the technological changes through 

the second half of the eighth and seventh millennia B.C., when a major economic shift 

occurred.  

 Techno-typological analysis of the PPNC assemblages indicates a significant 

change in technological behavior during this transitional stage, especially when 

compared to that of the PPNB period. The major change is the shift from blade to 

flake technology and the decline and disappearance of naviform technology and its 

products. The main lithic technology was geared for the production of flakes, as 

reflected both in the dominance of flakes, and flake cores. The mode of production 

was flexible; little effort was invested in shaping the cores, and many nodules 

knapped without any preparation. This flexibility is also reflected in the modes of 

shaping the tools. The majority of the tools were simple expedient ones, produced 

mostly on flakes, with knapping activities based on local household production. 

Arrowheads and sickle blades, nevertheless, continued to be shaped on standardized 

blades. The high investment involved in shaping these tools, evident from the sole use 

of pressure retouch, suggests a tendency toward craft specialization. 

A prominent difference is also apparent in the way formal tools of the PPNC 

period were shaped. This is expressed in retouching technique, and more specifically, 

in shaping their working edges. 



The lithic industries of the PNA are flake industries that resemble those of the PPNC. 

Most of the reduction sequences were aimed at producing flakes from unipolar or 

amorphous cores. Analysis has shown that the majority of the cores were abandoned 

after having been exploited to the maximum, despite the fact that sources of raw 

material are present in the immediate vicinity of the sites, indicating that the knapping 

activities were done by local, non-specialist knappers. This feature has much in 

common with those of the PPNC. 

This study argues that these technological and stylistic innovations emerged as a 

result of socio-economic re-adaptation during the PPNC. The comparative analysis 

emphasizes the fundamental distinction between the PPNB lithic traditions and those 

of the PPNC and EPN. There is little continuity in the lithic traditions between PPNB 

and PPNC Periods, and therefore little reason to name the lithic industries after the 

PPNB period "Pre-Pottery".  

The similarity in the lithic technology and tool types between the PPNC and PN 

assemblages on one hand, and the different dating and the lack of pottery on the other 

hand leads me to suggest that all the assemblages of the first half of the seventh 

millennium B.C. currently knows as “PPNC” are, in fact, an independent cultural 

entity, clearly related to the PN, that deserves its own cultural taxon "The Ghazalian 

culture". It is possible to define the nature of the Ghazalian culture, its distinct 

material culture, geographical distribution and placement in chronological sequence 

of the Levantine Neolithic.  

Based on the available C14, the "Ghazalian culture" should be dated to the 

first half of the seventh millennium B.C. It preceded the Yarmukian culture but some 

of the late dates are contemporaneous with the beginning of the Yarmukian culture. 

The number of the well-dated sites which can be ascribed to this culture is still low, 

thus its spatial distribution cannot be determined with certainty. However, sites 

ascribed to this culture found in Jordan as well as northern and coastal Israel suggest 

that the Ghazalian culture is a south Levantine entity.  
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 תקציר

 נושא העבודה ומטרתה

סו בספר ישעיה מיקדו את תשומת לב המפרשים והחוקרים וגררו -הלשון והסגנון בפרקים מ

ה באין ספור מחקרים ופרשנויות הן בשל אופיים וייחודם והן בשל היותם התייחסות מרוב

 . משמשים יסוד מבחין בחלוקה הפנימית של קובץ הנבואות ובתיחומן כיחידות ספרותיות

סו על ידי הנביא מן -בעבודה זו נעשה נסיון לעקוב אחר דרכי העברת המסרים בנבואות ישעיה מ

ההנחה העומדת בבסיס הבחינות האלה . גנוניים של הטקסטהרטוריים והס, ההיבטים הלשוניים

היא כי כל נאום או אמירה נבואית חייבים בתכנון מוקדם מצד הנושא אותם על מנת לתקשר עם 

כשצריכים להילקח בחשבון גם הזמן והמקום הנתונים על מנת לזהות את , קוראים-השומעים

הנביא העומד מאחרי . נביא משתמש בהןדרכי עיצוב המסר ולעקוב אחר התבניות הרטוריות שה

 הבונה את נאומיו במומחיות ונוקט טכניקות 1"אמן הגיוונים המילוליים"סו הוא -פרקים מ

 .מגוונות של מסירה מתוך מודעות לחשיבותה של המילה היוצאת מפיו או קולמוסו

- של נביאסו הן יצירה שירית אחת-מטרת העבודה היא לנסות להוכיח כי הנבואות שבפרקים מ

פיתח יחד עימם תקוות עם , נביא זה שהיה מעורב בחיי הגולים. אחד) poet and prophet(משורר 

הוא היה מודע למצבם הרגשי ולמעמדו בקרבם והשכיל ליצור עימם מערכת של . הופעתו של כורש

-בארץשר בתוך תכני הנבואות אותן נשא לפניהם בבבל וקודים מילוליים וסגנוניים שהיוו קו מַק

לתמוך בתפישה של פרקים אלה , להערכתי, בדיקת הרציפות הסגנונית יש בה, בשל אלה. ישראל

 .כיצירה מגובשת

 

 הקורפוס

ישעיה "המוכר במחקר בשם , סו-ישעיה פרקים מ, בבסיס העבודה עומד קובץ הנבואות השלם

ולא נעשתה כאן הגישה לפרקים אלה הייתה כאל מגבש יצירתי רציף ). Deutero-Isaiah" (השני

ההבחנה הרווחת אצל חלק מן החוקרים שאמצו את חלוקתו הפנימית של הקובץ כדרכו של דוהם 

  2").ישעיה השלישי("סו -נו; ")ישעיה השני("נה -לפרקים מ
 

 מהלך הדיון

בחלק השני נידונו שתי יחידות . בחלק הראשון נידונה החזרה לסוגיה השונים: בעבודה שני חלקים

 . אחת ארוכה והשנייה קצרהה, רטוריות

ליחידות ספרותיות ) סו-ישעיה מ(נפרט הטקסט " החזרה לסוגיה"בחלק הראשון של העבודה 

ארבעה פסוקים המהווים -ובין שלושה, ולעיתים אף חלק ממנו, קצרות שאורכן נע בין חרוז בודד

:  תחת הכותרות3,םהיחידות מויינו על פי הדגם הסגנוני הדומיננטי בה. יחידה קצרה נושאת תוכן

                                                 
פרקים , מחקר ספרותי והסטורי בחטיבת הנבואות שבספר ישעיהו: בין ראשונות לחדשות,  הרן1

 .14' עמ, ג"ירושלים תשכ, מח-מ
2   B. Duhm, Das Buch Jesaia, Göttingen 1944(4), pp. 15-16; 18-19. 
דיון יימצא  במקרה כזה. יותר מדגם סגנוני אחד מכיל לעיתים מן החרוזים  חשוב לציין כי חלק3

 .עבודה בהתאם לדגם הנדוןבעל חרוז או יחידה מסויימת יותר מפעם אחת 



צירוף העומד מול מרכיביו . 5שרשור . 4אפיפורה . 3אנאפורה . 2חזרה רצופה של מילים . 1

 4.מסגרות ביחידה קצרה. 7תפנית סיום . 6המתפרקים 

שכן נבחנו בו ההנחות לפיהן שומר הנביא , את אופיו של החלק השני בעבודה ניתן להגדיר כיישומי

החיוניות להעברת מסריו גם " מילים מניעות"אמצעים רטוריים ובעל עקביות בשימוש מכוון ב

 .בין בבל לארץ ישראל, פעילותו משתנות-כשזירות

הודגמה דרכו של הנביא , "מט כיחידה ספרותית אחת-פרקים מח", בפרק הראשון בחלק זה

 היותם על דעת .א: הסיבות לבחירה בפרקים אלה שתיים". מיעוט החומרים"המוציא מרובה מ

ונבואות , נבואות מח נאמרו בבבל(רוב החוקרים משקפים שתי תקופות שונות בחיי העם והנביא 

שנחשף לדברי הנביא שנאמרו בבבל כעידוד , תי היא שקהל השביםָחָנַה). מט בארץ ישראל

ובשל כך יעשה הנביא שימוש מכוון , יוכל להתחבר לדבריו גם בשובם לארץ ישראל, ליציאה

 שני פרקים אלה מרכזים בתוכם את .ב.  בזקים מילוליים ובתשתית לשונית מוכרת בנאומיובה

בישראל או ( רעיון הבחירה .2 )הכבוד, הבריאה(מעמדו של האל . 1: מכלול רעיונות הקובץ כולו

 יציאת מצרים כאנאלוגיה ליציאה מבבל .4) ציון והעם, אלוהים(קשרי משפחה . 3) בשליח

 . ת לבריאה ולגאולהוהשמחה הנילווי

ניתחתי חמישה פסוקים המהווים יחידה , " דיון ביחידה קצרה-20 -16ישעיה סה ", בפרק השני

 ביחידה זו באים המרכיבים 5.ספרותית סגורה שעניינה נחמה והבטחה אלוהית לעתיד טוב יותר

ל מקסימלי הלשוניים בצפיפות כשהם יצוקים לתוך דגמים רטוריים שונים באופן המעיד על ניצו

המסר בנוי ממשפטים קצרים והוא מאופיין במינימליזם מצד . של דרכי ההבעה הנתונות לדובר

, גוון רעיונות המשיקים לנבואות אחרות בקובץ השלםועם זאת מביע ִמ, המילים שהוא מכיל

 . סו-פרקים מ
 

 ממצאים ומסקנות

 לפנינו דובר אחד שניתן לזהות את ההנחה כי, שפורטו לעיל יכולות לבססשל הטקסט כפי בחינות 

דובר זה מתכנן במומחיות ובמיומנות את . את טביעות אצבעותיו בכל אחת מנבואות הקובץ

. טקסט-קהל-דובר: אמירותיו אותן ניתן לאפיין על פי מודל התקשורת המשולש שבקודקודיו

 על מודעותו מעידה, רווי החזרות ובאוצר המילים  המגוונותהבחירה שלו בתבניות הסגנוניות

,  הבודדותהחל מן המילים, לאפקט השמיעתי והריגושי שיש לכל אחד מהמרכיבים במסר שלו

וכלה ביחידה נבואית , האיבר בחרוז, יחידת המשמעות הקטנה בהקשרן בדרך אופן השתמעותן

 .רחבה המאגדת בתוכה מספר מוטיבים

כך שתורגש , יבים ואריגתם יחדביחידות הארוכות שנדונו בולטת ביותר המכוונות בבחירת המרכ

בטקסטים אלה ניתן לעמוד הן על הלך רוחו של . ההמשכיות הרעיונית והחיבור בין הנבואות

הדובר והן על דרך פיתוח המוטיבים החוזרים בתכנים המושפעים מן התמורות שחלו בחיי העם 

תה של היצירה והעקביות הסגנונית תומכת בהיו, חזרתם של אלה בכל חטיבות הקובץ. והנביא

  .הזאת שייכת ליוצר אחד

                                                 
או , פזמון חוזר, מצלולים, מבנים כיאסטיים: דוגמת,  אמצעים ספרותיים גלויים אחרים4

ביטוי במהלך לבאים או מבנה ציר , המשכה מטור לטור לסוגיה, משנה הוראה: דוגמת, סמויים

 .העבודה וניתנות הפניות ביבליוגרפיות
אך על פי התפישה המנחה עבודה , )Trito Isaiah" (ישעיה השלישי" יש המשייכים פסוקים אלה ל5

מבלי לוותר על הקוד , הקובץ כולו הוא יצירתו של נביא אחד המתאים אמירותיו לזמן ולמקום, זו

 .הרטורי המוסכם בינו לבין קהלו
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Abstract 
Aims of the Present Study 
The language and style in chapters 40-66 in the Book of Isaiah have captured the 
attention of numerous exegetes and they have inspired references in countless studies. 
Among the issues discussed with reference to the  nature and uniqueness of the style 
of Isaiah 40-66 are the employment of  elements, which mark internal divisions within 
the unit in question. 
This work traces the elaborate ways in which the messages in the prophecies of Isaiah 
have been conveyed by the prophet, from the aspects of language, rhetoric and style. 
My analysis has confirmed my working hypothesis that nearly every speech or 
prophetic address requires planning by the speaker, in order to communicate with the 
hearers-readers. In addition, both  the time and the location of the speech-act need to 
be considered, so that the formulation of the message may be recognized and the 
rhetorical patterns used by the Prophet can be captured. The prophet responsible for 
chapters 40-66 is a “Master of Lingual Diversification”.1 He composes his speeches 
with expertise, and he applies diverse techniques of delivery out of awareness of the 
written or uttered word. 
The goal of this work was to attempt to prove that the prophecies in Isaiah 40-66 
comprise a single poetic creation by a single poet-prophet.  Indeed, my research 
confirmed that the so-called Second Isaiah was thoroughly involved in the lives of the 
exiles, and shared their hopes upon the appearance of Cyrus. Our prophet was 
thoroughly aware of their emotional state and his high standing among them. He 
succeeded both in establishing a system of linguistic and stylistic codes, and 
providing a link between the contents of the prophecies he conveyed, first in Babylon 
and later in the land of Israel. Consequently the stylistic continuity supports the 
perception of these chapters as a unified   corpus. 
Corpus 
My working hypothesis treats Isaiah 40-66, also known in scholarly research as 
Deutero-Isaiah, as a crystallized, continuous creation. I did not adopt the distinction 
employed by some researchers, who accepted Duhm’s internal division of the 
collection into chapters: A: 40-55 and B: 56-66.2  
Discussion 
This work is comprised of two parts. The first part discusses the various types of 
repetition employed in the corpus. The second part treats two rhetorical units, one 
long and the other short. 
The first part, “Types of  Repetition”, breaks the text (Isaiah 40-66) into short literary 
units whose length varies from a single verse, or even just a fraction of a verse, to 
three or four verses constituting a short content-bearing unit. These units were sorted 
by their predominant stylistic patterns,3 under the following headings: 1. Immediate 
Repetition 2. Anaphora  3. Epipohra  4. Concatenation 5. The Split-up Pattern 6. The 
Concluding Deviation 7. Inclusio (Envelope Figure).4

                                                 
1 M. Haran, Between Ri’shonot (Former Prophecies) and Hadashôt (New Prophecies), p. 14. 
2 B. Duhm, Das Buch Jesaia, pp. 15-16; 18-19. The treatment of Isaiah 40-66 as a single 
corpus is adopted by most Israeli scholars; see, inter alia, Y. Kaufmann, Toldot Ha’muna (in 
Hebrew), pp. 63-76; M. Haran, Between Ri’shonot (Former Prophecies) and Hadashôt (in 
Hebrew), pp. 81-83; M. Z. Segal, Mevo Hamikra (in Hebrew), pp.327-329.  
3 It is important to note that some of the verses sometimes contain more than one stylistic 
pattern. In these cases, the verse or unit will be examined more than once according to the 
relevant pattern being discussed. 
4 Other visible literary devices, such as chiastic structures, paronomasia, refrain, or hidden 
devices, such as ‘accumulated intension’, ellipsis and pivot-pattern will be mentioned during 
the course of this study. Bibliographical references will be given as well. 



The second part of this work tests the assumptions according to which the Prophet 
maintains consistency in the dedicated use of rhetorical means and 
“driving/promoting words” which are essential for the delivery of his messages even 
as the theatre of his activity changes from Babylon to Israel. 
The first chapter of this part “Isaiah 48-49 as one Literary Unit”, demonstrates the 
prophet’s way of deriving the most from a “scarcity of materials”. There are two 
reasons for this choice of chapters: A. According to most researchers, these two 
chapters reflect two separate periods in the lives of the people and the prophet (The 
prophecies of chapter 48 were spoken in Babylon, while those of chapter 49 were 
uttered in the land of Israel). The assumption is that the returning exiles were 
addressed by the prophet in Babylon in order to encourage their journey. 
Consequently, they could relate to his words upon reaching the land of Israel. 
Therefore, the prophet made deliberate use of literary flashes and linguistic 
terminology with which they were already familiar. B. These two chapters embody 
the complete set of ideas of the entire collection: 1. The standing of God (creation, 
glory) 2. The notion of a chosen entity (the people of Israel, the messenger, or the 
servant of God). 3. Family relations (God, Zion and the people of Israel) 4. The 
Exodus as an analogy to the return from Babylon and the joy accompanying the 
creation and redemption. 
In the second chapter, “Isaiah 65: 16- 20: A Discussion in Short Literary Unit”, the 
five verses which are analyzed comprise a whole literary unit dealing with comfort 
and divine promise for a better future.5 This unit features a concentration of linguistic 
ingredients, which are molded in different rhetoric patterns in a way that attests to the 
maximum utilization of expressive techniques available to the speaker. The message 
is comprised of short sentences and it is characterized by a minimal vocabulary. 
Nevertheless, the unit expresses a diversity of ideas, which relate to other prophecies 
in the complete collection, Isaiah 40-66. 
Findings 
Appraisal of the text using the methods described above, enabled me to demonstrate 
that only one speaker may be identified in Isaiah 40-66. This speaker applies expertise 
and skill in the design of his addresses which may be characterized by the triple 
communication model: Speaker-Audience-Text. His choice of stylistic patterns and 
vocabulary attests to his awareness of the emotional impact of hearing his message. 
This impact was, by the prophet’s very design achieved by the combination of choice 
of words and their implied meanings and the stichs composed of these words.  
The longer units discussed herein are characterized by their distinctive, deliberate 
choice of elements and by weaving them together, so that the continuity of ideas and 
the linkage of the prophecies would be perceived. From these texts may be discerned 
the speaker’s state of mind, the way in which the recurring motifs are developed and 
incorporated in the contents, and the effect of the changes in the lives of the people 
and the prophet on the contents. The repetition of these motifs throughout the 
collection and the established stylistic consistency, support the assertion that this 
creation is the work of a single prophet. 

                                                 
5 This choice of verses which are attributed by some to Trito-Isaiah was deliberate and was 
meant to test the thesis examined in this dissertation, namely that Isaiah 40-66 is the creation 
of a single prophet who adjusted his statements to changes in time and place.  



  מאנית'משפחת כלי עזה השחורים מן בתקופה העות: נושא העבודה

  יגאל משה ישראל: מגיש

  סטיב רוזן ' פרופ : מנחה

 
 תקציר

אפור -המתאפיינת בצבע שחורעשויה באובניים משפחת כלי עזה השחורים היא קבוצה הומוגנית של כלי חרס 

ראשית  .ה' יוצרה גם בעיירה פלוגוע כיעד עתה ייד היה בעיר עזה וה מרכז ייצור.שהושג בצריפה מחזרת

 הייצור המשיך .1700שנת ממאנית 'ה במהלך התקופה העותתהופעתה והתפתחותה של משפחת כלי חרס זו הי

קמת מדינת ישראל הבימי המנדט הבריטי ו, מאנית' לאחר סיומה של התקופה העות שנה50-להתקיים עוד כ

מגוון טיפוסי כלי חרס  ייצרו את כל כל פלח שוק אפשריהתחרו על שקיה ויצרניה ומשו .1975עד לשנת 

ושווקו  םמוצריה היו זולים ואיכותיי.  בחיי היום יום ובבניההכפר והבדואים, נצרכו על ידי אוכלוסיות העירש

בתחילה הופצה במחוז עזה ובהמשך חדרה . בשווקים השבועיים ובידי רוכלים מבית לבית, קי הכדיםובשו

משפחת הכלים הבולטת תפוצתה ושכיחותה עשוה ל ,צבעה. ישראל ולחורן- לצפון ארץלסיני לעבר הירדן

   .נדטוריתמאנית המאוחרת והמ'ביותר השייכת לתקופה העות

  

עבודות . ג, סקרים. ב, חפירות ארכיאולוגיות.א: המידע על כלי משפחת עזה השחורים נאסף מארבעה מקורות

   .ורישומיםצילומים .ד, אתנוגראפיים וספרות נוסעים

אזורי ייבוש , עמדות האובניים, בריכות הפילום. בבתי היוצר היו ארבע יחידות בהם התבצעה שרשרת הייצור

בסמוך לכבשנים נערמו ערימות פסולת הכבשנים ומערומי הכלים . הכלים טרם צריפתם ואזור הכבשנים

חורים עגולים להולכת החום לתא כבשני עזה התאפיינו בתא שריפה שתקרתו קמרון ובו  .המיועדים למכירה

   .הכלים

טיפוסים שלא -בחלוקה הטיפולוגית מוצגים ארבעים ושישה טיפוסי כלים לאחדים מהם נספח המציג תתי

 אחת המטרות הייתה הגדרת שמותיהם ותפקידם של כלי משפחת עזה השחורים .ממשפחת כלי עזה השחורים

  .המשקפות את שימושם ותפקודם של הכלים, קבוצות 12-טיפוסי הכלים כונסו ל.  זההמרכזיות במחקר

  

לאכסון מים ,  עסלייה4א, רה'ג-3להובלת מים א, דלו-2א, אנטלי חרס-1 לשאיבת מים א:כלי מים. א

כוז -9להגשה א, קומקום-8להרתחת מים א, משפך-7למילואי נוזלים א, מורטאס-6לדלייה א, זיר-5א

  . כיורים-14לרחצה א, כוסות-13א, בריק-12א, כוראז-11א, שארבה-10לשתייה א, 

  .כופח-1כירות ב: חימום והבערת אשכלי . ב

-5להכנת הבצק ג, מסננות-4ג, מחבתות-3ג, סיר בישול -2ג, קדרה-1ג, :לבישול, כלי הכנת מזון. ג

  .כלי סוכר-7להכנת סוכר ג, מכתשים-6ג לכתישה, ערבות ומשארות
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  קערות-1ד :כלי הגשת מזון. ד

  . בורנייה-3ה, מחלבה-2ה, מחבצה-1ה : כלי חלב. ה

  .מכסים-2ו, חידרייה-1ו: כלי אכסון. ו

  . מנורות-2ז, נרות-1ז: כלי מאור. ז

 מתקן לגחלי 4ח,  אביזרי שאיפה בנרגילות3ח,  כוסיות לנרגילות2ח, מקטרות-1ח: כלי עישון. ח

  .נרגילה

  .דרבוקה-1ט: כלי מוזיקה. ט

  .מקטרים-3י, םצעצועי-2י, סירי לילה-1י: בית כלי. י

  .עציצים-1יא: כלי נוי. יא

  .מרזבים-4צינורות יב-3יב, גלילי חרס למעקות-2יב, כיזנים-1יב: כלי חרס בבנייה. יב

  

  : היה מועט וכשהופיע הצטמצם לארבעה מאפייניםר כלי משפחת עזה השחורים ועיט

ם ובעודם קשים עיטור בחריטה של הכלים טרם צריפת. ב.  רצועות בהונותשלעיטור פלסטי . א

עיטור . ג. חריטת כתובות ובמקרה אחד פרחים, סירוק גלי, סירוק קווי, דיקור נקודות: הדגמים כללו. כעור

כלי פני צביעה על . ד. טרם צריפתם של כלי החרס שהדגם השכיח הוא עץ החיים, בצביעה בפיגמנטים טבעיים

  . ווים ישרים או גלייםבדגמי עץ החיים וק, החרס לאחר צריפתם בצבעים תעשייתיים

להובלתם . החמור והפרד, הגמל: הפצת כלי החרס ממרכזי הייצור לשווקים נעשתה באמצעות בהמות המשא

כלים גם באמצעות סירות המעזה הובלו . פותחו מארזים מיוחדים מעץ וממקלעות סנסני תמרים וחבלים

ה הוחלף אט אט עם פיתוח מערכת הדרכים מערך הובלה ז. יפו וצפונה, וספינות שנעו לאורך החוף לאשקלון

  .רכבים ממונעים ורכבות, בכרכרות

מלאכת תיקון כלי החרס הייתה אומנות מקדמת דנא ועסקו בה מומחים . כלי חרס שנסדקו או שנשברו תוקנו

 , הכלים שתוקנו היו בשימושם של מעוטי יכולת.שנעו מישוב לישוב מרובע לרובע והכריזו על אומנותם

כלים ושברי כלים שימשו כחומר מילואי . לגידול דבורים וכדומה,מש ככלים להזנת בעלי חייםחלקם שי

שברי כלי חרס נאספו .  ושברי גוף של כלי חרס שולבו בטייח מבנים ובפוגות אבניםבאוטמים של כיפות בתים

  . בורות מיםונכתשו לאבקה ולכתיש חרסים ונמכרו כאחד ממרכבי חומרי המליטה ששימשו במיוחד באיטום 

  

יצורם ההמוני של כלי משפחת עזה השחורים ומחזורם דומה לייצור ההמוני ולדרך מחזור כלי החרס בתקופה 

  . הביזנטית בחבל עזה אשקלון
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The Black Gaza Ware from the Ottoman Period 
 

By:Yigal Moshe Israel 
 

Research Advisor: Prof. Steven A. Rosen 
 
ABSTRACT 
 
Black Gaza Ware is a homogenous group of pottery vessels characterized by its gray / 

black color achieved through reduction firing of the vessels. The primary production 

center of this ware was the city of Gaza, with a secondary center located at Faluja, in the 

southern coastal plain of Israel. The appearance and the development of this ware took 

place during the Ottoman Period, beginning ca. 1700, and it continued to be produced 

into the British Mandate period and following the establishment of the State of Israel as 

late as 1975. Its producers competed with one another for a share of the local ceramic 

market and produced every possible form of vessel that could be utilized by people in the 

city and villages, as well as by Bedouins, for their daily needs and also as building 

material. These wares were inexpensive, of a good quality, and were marketed in pottery 

shops and weekly markets and also by merchants going door-to-door. In the beginning 

they were distributed in the province of Gaza, but eventually penetrated into the Sinai, 

Transjordan, northern Israel and the Hauran. Their color, distribution and ubiquity made 

this ware particularly prominent in the Late Ottoman period and in modern times. 

 

Knowledge concerning Black Gaza Ware has been gathered from four sources: 1) 

archaeological excavations; 2) surveys; 3) ethnographic studies and literature by western 

travelers; 4) photographs and lithographs. The production center of Black Gaza Ware in 

Gaza is an illustration of four units in which a string of production activities were carried 

out: levigation tanks, pottery wheels, areas for drying vessels before firing and kilns. The 
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kilns in Gaza were characterized by having a firing cell with a domed roof that was 

perforated with round holes allowing heat to rise from the furnace to the firing chamber. 

Heaps of wasters would be located near the kilns, as well as stacked vessels waiting to be 

marketed and sold. 

 

The description of the names and functions of the Black Gaza Ware was one of the 

primary aims of this study. Forty-six functional types of vessels are presented, and a few 

of these have subtypes that do not belong to the Black Gaza Ware assemblage. These are 

categorized as follows:  

 1) Water Vessels: for drawing water A1 – ceramic antillia, A2 – dalu,  A3 – jarrah, A4 

– assiliyeh; for storing water, A5 – zir; for dipping water A6– mortas; for funneling 

liquids, A7 – funnel; for boiling water A8 – kettle; for serving water A9 – kuz; for 

drinking A10 – sharbeh, A11 – koraz, A12 – brik, A13 – glasses; for washing A14 – 

basins.   

2) Vessels used for heating and as braziers: brazier B1 – kophah. 
 
3) Vessels used for food preparation: for cooking C1 – mixing bowls; C2 – cooking 

pots; C3 – frying pans; C4 – strainers; for preparing dough: C5 – areva and misheret; C6 

– mortars, C7 – sugar jars. 

 
4) Vessels used for serving food: D1 – bowls. 
 
5) Milk vessels: E1 – churns, E2 – pails, E3 – bornia. 
 
6) Vessels used for storing food: F1– chedria, F2– lids. 
 
7) Vessels used for lighting: G1 – lamps, G2 – lanterns. 
 
 
8) Vessels used for smoking: H1 – pipes, H2 – nargilla (water pipe) cups, H3 – 

accessories, H4 – receptacles for coals 
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9) Vessels used for making music: I1 – daborka. 
 
10) Miscellaneous household vessels: J1 – chamber pots, J2 – toys, J3 – incense burners. 
 
11) Landscaping vessels: K1– flower pots. 
 
12) Construction material: L1 – kezan, L2– ceramic cylinders, L3 – ceramic pipes, L4 – 

drains.  

 

Decoration on the Black Gaza Ware is minimal and when it does appear it is confined to 

four characteristic styles:  

1) plastic rope decoration 2) combed decoration on the vessel before firing, i.e. incisions, 

pricks, line combing, wavy-band combing, incised letter and in one case flowers, 3) 

decoration is in natural pigments, the most common pattern is the “tree of life”, 4) 

painting on vessels carried out after firing using industrial paints, in the form of the “tree 

of life” or straight or wavy lines.  

 

The distribution of products took place using pack animals – camels, donkeys, and mules. 

Special wooden crates were developed using wood and ropes made from date trees. From 

Gaza, vessels were transported by boats and ships that sailed along the coast to Ashkelon, 

Jaffa, and to the north. This system of transportation eventually changed with the 

development of modern roads, wagons, motorized vehicles and trains. 

 

 Pottery vessels that were broken or cracked were fixed. Fixing broken pottery vessels 

was an art that was practiced by experts who traveled from village to village and from 

neighborhood to neighborhood proclaiming their skills. Sometimes it is possible to see 

traces of the repairs in the form of holes drilled into the walls of vessels and traces of 
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adhesives. Repaired vessels were used by the poor, some of them were used in order to 

feed livestock or for raising bees and the like.  

 

Pottery sherds were used as fill to seal holes in rooftops, and were used in plaster on 

buildings or in the spaces between stones of buildings. ground into powder, the powder 

being sold as a main adhesive material in waterproofing Pottery sherds were collected 

and cisterns.  

 

The mass production of Black Gaza Ware pottery is similar to the mass production of the 

pottery vessels in the Byzantine periods in the Gaza and Ashkelon regions. 
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העבודה דניאל:נושא לספר השבעים והעריכה,התרגום:תרגום המצע

עמארה:מגישה דליה

רופא:המנחים אלכסנדר ופרופסור טלשיר צפורה פרופסור

:תקציר

יווניים תרגומים לשני זכה דניאל עתיק:ספר מנוסח),ש"תה:להלן(תרגום מאוד ושונה יחסית חופשי

נה;לדניאל)מ"נה:להלן(המסורה אל וקרוב יחסית מילולי יותר מאוחר לתיאודוטיון,מ"ותרגום המיוחס

עצמו תיאודטיון של זמנו לפני הרבה נעשה הנראה ככל התוספות.אך את מכילים היווניים התרגומים שני

.לדניאל

לסה השלישית המאה תה"בסביבות נדחה הנוצרית"נ הכנסייה משימוש לדניאל סטיותיו,ש בגלל אולי

מנה הלכת ד"מרחיקות בפרקים במיוחד לדניאל לחלוטין-מ ושונה מקבילה גירסה כמשקפים שנראים ו

הסיפורים אותם לתיאודוטיון.של המיוחס התרגום תפש העתיק התרגום של מקומו המתועד,את זה והוא

דניאל לספר השבעים תרגום בתור היד .בכתבי

תה שלו"דחיית המסירה תהליך להפסקת הובילה יווניים,ש יד כתבי שני רק בידינו יש שהיום כך

אותו יד:המתעדים המאות"כ,88כתב מן הקסאפלרי המאה"לסה11-9י מן הקסאפלרי קדם יד וכתב נ

כ,השלישית המכונה בפאפירוס רבים.967י"המתועד בפרטים מזה זה נבדלים הללו העדים שני

בפפירוס,ומשמעותיים השונה הפרקים סדר הוא בהם החשוב .967אשר

בתה עוסקת שאלות"העבודה מספר על להשיב ומטרתה לדניאל :ש

התרגום.א לכל אחראי אחד מתרגם מתרגמים,האם מספר ד.או שפרקים בתה-מאחר כה"ו לדניאל ש

מנה תיאודיטיון"שונים ותרגום השערה,מ במחקר רבים,עלתה תומכים לה אלה,שקנתה פרקים כי

הספר פרקי שאר תרגום לפני ליוונית ותורגמו עצמאי כאוסף על.נמסרו זו השערה נבדקת הראשון בפרק

ד בפרקים התרגום טכניקת השוואת הספר-ידי פרקי בשאר התרגום לטכניקת שסביר.ו היא המסקנה

הספר פרקי לכל אחראי אחד מתרגם כי .יותר

התרגום.ב של החופשי באופיו לפרפראזות,בהתחשב המתרגם לסמוך,ונטיית ניתן כמה עד השאלה עולה

תה נוסח"על כעד לדניאל מן.ש במודע המתרגם סטה הנראה ככל שבהם המקרים הובאו השני בפרק

לסטיותיו הגורמים על לעמוד ניסיון ונעשה שלו המשוער המתרגם.המצע מוגדרים שמקרים היא המסקנה

כפרשן גם לספר,פעל נוסח כעד בתרגומו השימוש ועל שלו המצע שיחזור על מאוד המקשה עובדה

.דניאל

ההסתייגויות.ג כל ועם הקשיים טיב,למרות את כלליים בקווים לאפיין ניסיון השלישי בפרק נעשה

לפניו שעמד תה;המצע שבהם מקרים של ניכר מספר שקיים העובדה בשל מגילת"זאת ידי על נתמך ש

לדניאל תיאודוטיון ידי ועל מקומראן הראשונה ברוב.דניאל הוא לפניו שעמד שהמצע היא המסקנה

לנה יחסית משני להרמוניזציה"המקרים נטייה בו ובולטת .מ

כפולים"בתה.ד תרגומים של רב מספר יש לדניאל התרגומים;ש האם השאלה את מעלה זו עובדה

עצמו המתרגם של התרגום מטכניקת חלק הם מסירת,הכפולים בתהליך יווניים מעתיקים בידי שנוצרו או



מסירת.התרגום בשלב נוצר רובן הסתם שמן המסקנה את מעלה הללו הכפילויות של אופיים בדיקת

.התרגום

נתונים.ה בפאפירוס:כמו,מספר השונה הפרקים וקטעים,967סדר דניאל בספר התוספות שילוב

ד בפרקים שהושלם,ה-כפולים לאחר יווני במישור עריכה עבר שהתרגום החשד את זה.מעורר עניין

כזאת עריכה לשער מקום שיש היא והמסקנה האחרון בפרק .נבדק

הן לעבודה הקדמה בתור מאוד כללי באופן שנבחנו נוספות שאלות היד:שתי כתבי שני בין היחס שאלת

תה על"של המקרים ברוב עדיף המאוחר היד שכתב המעניינת המסקנה עלתה זו מבדיקה – לדניאל ש

הקדום היד תה;כתב ובין תיאודוטיון בין היחס במחקר"שאלת ההערכות אחת את שאישרה – לדניאל ,ש

תה של עיבוד איננו תלוי"שתיאודוטיון ובלתי חדש תרגום ואיננו השתמש,ש אשר חדש תרגום אלא

העברי"בתה המקור מן העתיק התרגום סטיות כאשר ממנו ונפרד האפשר ככל לכת-ש מרחיקות היו ארמי

.מדי



Subject of the dissertation: The Old Greek version of the book of Daniel: the
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Abstract

The book of Daniel has reached us in two different Greek translations: the oldest

version known as the Old Greek Daniel (OG-Daniel, or LXX-Daniel), relatively 'free'

translation and differs widely from the Massoretic text of Daniel (MT-Daniel); and a

younger version rather literal and close to the MT-Daniel, attributed to Theodotion

(TH-Daniel), but apparently was made before his time. Both version include the .

addition to Daniel.

At some point, during the third century C.E., OG-Daniel was rejected from the

Church usage; the reason could be its many deviations from the 'Textus receptus',

especially in chapters 4-6. these chapters contain entirely different accounts of the

same subject matter. The OG was usage by the younger version Th-Daniel.

The rejection of OG-Daniel led to a very awkward situation in which Th-Daniel

was transmitted as the Septuagint version of Daniel in all Septuagint manuscripts,

while the transmission process of OG-Daniel practically stopped. Hence, only two

witnesses to this version exist: the Hexaplaric Codex Chisianus (known as ms. 88)

dated to the ninth to eleventh centuries; and the pre-Hexaplaric Papyrus 967, dated to

the early third century C.E

The dissertation deals with the OG-Daniel and its objective is to examine several

problems.

1. It is obvious that ch. 4-6 in OG-Daniel form a different edition of the same stories,

that circulated independently and developed separately from the rest of the book.

Therefore, the first question is whether these chapters were also translated separately

by an earlier Greek translator, before their combination with the rest of the book, or is

the same translator responsible to the entire OG-Daniel. we show that ch. 4-6 were

translated by the same translator of the canonical book of Daniel. Our assumption is

1that if the same Translation Technique (TT) is employed in ch. 1-3, 7-12 and 4-6, and

the same equivalents are used in the same way, then the same person must be

responsible for the translation of the whole book.



2. The OG translator often operates as an interpreter of his Vorlage. In the

second part of this dissertation, I adduce examples for the different kinds of the

translator exegetical activity. It is obvious that our translator is a 'free' one, and that

fact renders his work almost worthless for Text-critical purposes.

3. Nevertheless, in many cases the OG supported by the Qumran scroll

(4QDan a ) and Th-Daniel over against the MT-Daniel. Therefore we must consider the

possibility that he had a different Vorlage. In the third part of our dissertation, we

attempt to identify the general character of the Vorlage. After evaluating the readings,

we could conclude that OG's Vorlage is secondary compared to MT in the great

majority of the cases, and contains many exegetical, and harmonistic expansions.

4. One of the most interesting features of OG are the numerous doublets,

most of them are 'double translations'. After collecting and evaluating the double

translations, in the forth part of our dissertation, we came to the conclusion that only

few of them can be attributed to the translator himself. In a majority of cases the

double translation most likely comes from the hand of a Greek scribe, or a Greek

redactor of the translated book, as a gloss or as an alternative for the original

translation.

5. . In the last part of my dissertation I try to show that the Old Greek

translator is not the one responsible for creation of the OG version up to its present

form, but that it also underwent redactional intervention by a Greek redactor who

added some literary units to the translated book of Daniel.



 :עבודת דוקטורט תקציר
 

  : נושא העבודה

 במערך ומקומו הרומי הצבא מחנה :ערביה פרובינקיה הקמת בתקופת עבדת

  האימפריה של המזרחיים בשוליים הבטחון

  
  פביאן פטר :שם המגיש

  
  אורי פוזננסקי' יצחק גלעד ופרופ' פרופ: מנחים

  
ידי -ערכו בעבדת עלתוצאות החפירות שנ מבוססת על עבודת הדוקטורט הזאת :תקציר

מיוחד חפירות מחנה הצבא וב, עמיתי ברשות העתיקות ואנוכי החל מתחילת שנות התשעים
נידונה גם הארכיאולוגיה , בנוסף למחקר הארכיאולוגי של עבדת ומחנה הצבא שלה .בעבדת

מחנה הצבא נדון . תקופות הרומית והביזנטיתבישראל -בדרום ארץ של הדרכים והמצודות
מחנה הצבא כחלק מהעיר עבדת ומחנה הצבא כחלק ממערך : ורי התייחסותשני מישב

   .ישראל-הדרכים והיישובים בדרום ארץ
  

 המרחבי היחס' ו-ו 'ג בפרקים נדונים) 'ב-ו' פרקים א (לאחר פרקי המבוא והרקע ההיסטורי
 ,למחנה הישנות בחפירות שנחשפו המבנים קשורים וכיצד האחרים היישוב למבני המחנה בין

 הצבא מחנה מתואר' ה-ו' ד בפרקים. הצבא מחנה ומיקום עבדת של העירוני המארגכמו גם 
 השוואתם תוך הצבא במחנה המבנים לתיאור מוקדש' ד פרק. השונות יושכבותמ והממצאים

 מוקדש' ה פרק. ארכיטקטוני בסיס על התיארוך באפשרויות ודיון אחרים צבא למחנות
, החרס כלי במיוחד, הממצאים גם כאן מתוארים. ובמבניו הבמחנ חתכים של מפורט לניתוח
 שמילא התפקיד נידון' ז בפרק. המוקדמת הרומית לתקופה המחנה מתוארך בסיסם שעל
 השתנה וכיצד המוקדמת הרומית התקופה של והביטחונית היישובית בהערכות הצבא מחנה
   .במחנה השימוש נפסק שבה עת, והביזנטית המאוחרת הרומית בתקופות זה מערך
  

 באזור לאחר סיפוח הממלכה הנבטית  וחקר המצודות והדרכיםחקר מחנה בצבא בעבדת
הדגם הראשון . מלמד שבאזור זה של האימפריה ניתן להבחין בשני דגמי הערכות עיקריים

זהו שלב קצר . סלילתן וביצורן,  הצבא הרומי לאורך הדרכים הנבטיותהתפרסותמבוסס על 
הבטיח ולבסס את הסיפוח והשליטה על דרכי המסחר המקומיות והדרך יחסית שנועד ל

 המבוססת על וערכות זימחנה הצבא בעבדת עומד במרכז ה". דרך הבשמים"הבינלאומית 
, התחנות הנבטיות העיקריות מואה. שליטה בדרך שחוצה את הנגב מפטרה לעבדת ולעזה

שו על ידי יחידות צבא שמפקדתם נקרות ועין סהרונים הפכו לנקודות שליטה רומיות שאוי
מחנה הצבא ובית הקברות הצבאי בממשית מעידים על מורכבות . ישבה במחנה עבדת

 במיוחד במהלך המאה השנייה וראשית ם התקייהפריסה זדגם .  של מערך זההתפרסותה
  .  השלישית לספירה

בתקופה . דיוקלטיאנוסבתקופת , הערכות זאת השתנתה לחלוטין בשלהי המאה השלישית
 מעלה  - חצבה – וטבתה י– אילה: ועליה הועדפה דרך אחרת ”דרך הבשמים” זו ננטשה
כנראה  שמקורה ,העדפה חדשה זו. מערבל ובהמשכה התפצלה לצפון ו,ממשית – עקרבים

 שהתרופף במהלך הביטחון וחיזוק מערך דיוקלטיאנוסשל  טיביותברפורמות האדמיניסטר
 של התקופה הרומית והביטחון של עבדת במערך הדרכים  לירידת חשיבותהה הביא,השנים

 לביצור ערי הספר ו הביא, שפעלו באזור וירידה בסדר גודל הכוחות,שינוי זה. המאוחרת
בבאר שבע בצפון , מחנות צבא גדולים נותרו רק בשולי המרחב. במרחב הנדון והקפתן בחומות

  .ובאילה בדרום שם ישבה מפקדת הלגין העשירי
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Abstract: The results of the excavations conducted in Avdat by my 
colleagues at the Israeli Antiquities Authority and by me since the beginning 
of the 1990s, and especially the excavations of the army camp, form the 
basis for this dissertation. In addition to the archaeological study of Avdat 
and its military camp, the archaeology of the roads and fortresses in southern 
Israel during the Roman and Byzantine periods is discussed in detail. The 
treatment of the military camp here is based on two perspectives: the 
military camp as part of the town of Avdat and the camp as part of the 
network of roads and settlements in southern Israel and Jordan.  

 
Following the introductory and background chapters (one and two), The 
urban fabric of Avdat and the military camp are discussed in chapters three and six 
of the present work. In chapters four and five the military camp and the finds that 
originate from the various levels are described. Chapter four contains a description 
of the structures in the military camp and their comparison to other military 
camps. The suggested dating based on architectural elements is discussed as well. 
Chapter five is dedicated to a detailed analysis of the cross-sections of the camp 
and its structures. The finds are also described here, mainly the pottery, providing 
the dating of the army camp to the Early Roman period. Chapter seven is devoted 
to an analysis of the settlement and defense system of the Early Roman period and 
to the changes in this network during the Late Roman and Byzantine periods, 
when the Avdat military camp was not active any more.  

 
The study of the military camp of Avdat and the Roman activities during the 
centuries following the annexation of the Nabataean Kingdom shows that in this 
part of the Roman Empire two main modes of military deployments are 
discernable. The first mode is based on the deployment of the Roman army along 
the Nabataean roads, as well as their pavement and fortification. This is a 
relatively short phase which was aimed toward ensuring and establishing the 



annexation as well as controlling the local trade routes and the international "Spice 
Route". The military camp at Avdat served as a center of this organizational 
scheme. It was based on control of the road which crosses the Negev from Petra to 
Avdat and Gaza. The main Nabataean stations: Moa, Nekarot, and Sha'ar Ramon 
were transformed into Roman strongholds that were manned by army units and the 
headquarters stationed at Avdat. The army camp and the military cemetery at 
Mampsis bear testimony of the complexity of this mode. It existed mainly during 
the second and the beginning of the third centuries AD. 

 
This deployment completely changed in the second half of the third century AD, 
in the reign of Diocletian. During this period the "Spice Route" was abandoned 
and the preferred route went through Aila, Yotvata, Hatzeva and Scorpion Pass to 
Mampsis, where it branched out westward and northward. This new mode 
originated as a result of administrative reforms carried out by Diocletian. It also 
involved the strengthening of the defense systems that started to falter over the 
years and caused the decline of Avdat in importance. The settlements at the edge 
of the empire were fortified and enclosed within walls. Large army camps were 
left only at the periphery of that area: at Beer-Sheva to the north and at Eilat to the 
south, where the headquarters of the Tenth Legion was situated.  
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 תקציר

יונתן בנו בכורו של שאול מופיע מדי פעם במהלך תיאור מלכות שאול ובאופן לא רציף 

 ).18-15 כג ;1כא -1  כ;7 יט-30יח  ;5 יח-55יז  ;יד-א יג"שמ(

 מה טיבו של יונתן ומה –בתחום הספרותי : שאלות המחקר שהועלו בעבודה זאת הן

 האם הסיפורים בהם יונתן מופיע עשויים –בתחום הביקורתי . מעמדו במסכת סיפורי שאול

 במכלול בהצגת יונתןשל כל רובד  ותמטרמקשה אחת או שמא יש בהם כמה רבדים ואם כך מהן ה

 .שאולסיפורי 

יונתן אינו דמות מופת אידיאלית אלא הוא דמות . זו מציגה את יונתן באור אחר עבודה

.    יונתן היא דמות ריאליסטית שיש בה צדדים חיוביים וצדדים שליליים, כלומר. שיש בה גם צללים

דמותו של יונתן עומדת . היחידות שהוא מופיע בהן כדמות ראשית בתחוםמוצג יונתן 

מבנית , הוא עומד במרכז מבחינה כמותית: ם של דמות ראשית בהקשרים מוגדריםבקריטריוני

 עם זאת אציין שאין לשלול את העובדה שיונתן הוא גם דמות משנית במעגלים רחבים .ותימטית

 . במחזור סיפורי שאול, יותר בספר שמואל

י    האחד הוא הרובד המקור. ביחידות שיונתן מופיע בהן יש לפחות שלושה רבדים

היוצר הוא בעל היצירה . המשויך ליוצר )בעבודה זו הרובד המקורי נקרא הסיפור הראשוני(

כבר בשלב מוקדם של . מהמלכתו ועד מותו, המקורית שכתב מכלול ארוך של סיפורים על ימי שאול

. בסצנות אלו מככב יונתן. היצירה ולאורך סצנות רבות התרכז היוצר בשאלת ירושת כסא שאול

הם חלק מן הסיפור כנתינתו , היסודות המשניים(  השני כולל את היסודות המשנייםהרובד

העורך הוא -המחבר. העורך- שנוספו על היצירה המקורית על ידי המחבר,)ועומדים לדיון במסגרתו

הרובד השלישי הוא חלק . עובד עם מקורות כתובים ופועל על גבי יצירה קיימת הוא .ישות ריאלית

 . מואלמבניין ספר ש

 )א( :מטרות היוצר היו?  במכלול סיפורי שאולבהצגת יונתןשל כל רובד  ותמטרמהן ה

להציג ) ג. (ליצור לגיטימיות למלכות דוד כיורשו של שאול) ב. (להציג את יורש העצר הפוטנציאלי

מטרתו להראות . העורך נותן מפנה דתי לסיפורים- המחבר.את יונתן כדמות ניגודית לשאול

לעלייתו של דוד ולקיום , לוויתור שעושה יונתן לטובת דוד,  אחראי לירידתו של שאולשאלוהים

 . הברית שנכרתה בין יונתן לדוד

בין הגישה  בחרתי להשתמש במתודה לקריאת טקסט המשלבת דרכי העבודה

ואחר כך . שלפני ריבודו והעלתו על הכתב, העוסקת בתולדות הטקסט, )תולדית(הדיאכרונית 

בדרך זו . המתבוננת בטקסט כפי שהוא מונח לפנינו כיום, )בו זמנית(ישה הסינכורונית לעבור לג

 הניתוח ניתן ללמוד מגישה אחת על השנייה ולראות עד כמה משתלבות יחד הבעיות העולות מן

 .הספרותי והביקורתי

הסיפור . ב ניתוח ביקורתי .א :יישום המתודה יבוא לידי ביטוי בדיון בשלבים הבאים 

עיצוב דמותו של יונתן  )3( ;מבנה הסיפור הראשוני )2( ;תיחום הסיפור הראשוני )1 (:ראשוניה

תיחום הסיפור  )1(: הסיפור כנתינתו. ג ;הסיפור הראשוני בהקשרו המקורי )4( ;בסיפור הראשוני

הסיפור  )4 (;עיצוב דמותו של יונתן בסיפור כנתינתו )3 (;מבנה הסיפור כנתינתו )2( ;כנתינתו

דמותו של יונתן כפי שהיא מצטיירת בסיפור הראשוני לעומת דמותו בסיפור . ד. כנתינתו בהקשר
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על פי דגם זה ניתחתי . זה הוא השלב שבו מיושם השילוב בין הניתוח הביקורתי לספרותי. כנתינתו

 . כל אחת מהיחידות שיונתן מופיע בהן

 ,פרק לכל יחידה שיונתן מופיע בה, העבודה כוללת חמישה פרקים. מבנה העבודה

 ,)5יח -55יז (?  המפגש הראשון–יונתן ודוד , )יד-יג( יונתן גיבור מלחמה –מלחמת מכמש : כדלקמן

יונתן מוותר על , )1כא -1כ (הקרע : דוד-יונתן-יחסי שאול, )7יט -30יח יונתן בין שאול לדוד 

 . )18-15כג ( המלוכה

החלק הראשון מתאר את המתח בין רובדי :  חלקיםהמחקר בנויות שני מסקנות. סיכום

כפי שהיא עולה מן , החלק השני מצייר את תמונת דמותו של יונתן על כל גווניה. הסיפור

 . הסיפורים הראשוניים ומן הסיפורים כנתינתם

כבר בשלב מוקדם . מהמלכתו ועד מותו, היוצר כתב מכלול של סיפורים על ימי שאול. א

.  יחידות רבות התרכז היוצר בשאלת ירושת כסא שאול ובהן מככב יונתןשל היצירה ולאורך

ואחיה בן ", 2יד -4-2a ,7-5a ,15b יג )א: (היחידות בצורתן המקורית כללו את הכתובים הבאים

, 10-1כ ) ד (3a γ-4 ,5b-7יט -30יח ) ג( 1a β-b ,4-3 יח) ב( 3a ,3b-31, 46-36-ב" אחיטוב נשא אפוד

ביחידות אלו טווה היוצר עלילה מתפתחת על דמותו של . 18-15 כג) ו (8כב ) ה (1א כ ,39-24, 22-18

ביחידות אלה מצטיירת דמותו של .  ועל חלקו בהעברת השלטון משאול לדוד,יונתן היורש המיועד

 . יחסיו עם שאול ויחסיו עם דוד–על שני המעגלים שבהם הוא פועל , יונתן

יונתן מוותר על המלוכה , מחד. ת כיורשו של שאולהיוצר מציג את יונתן כדמות ראשי

מתגלים צדדיו השליליים של יונתן שמנעו ממנו לשמש כיורש ולכן , מאידך. בשל אהבתו את דוד

 . דוד, נדרש להחליפו ביורש אחר

הוא אחראי . במגמות שונות מאלו של היוצר העורך צבע את הסיפור המקורי-המחבר

 ,4bיג (יונתן  חשיבותו של ההיבט התיאולוגי לסיפורי  אתלשכבה ברורה המכניסה ומדגישה

7b-15a, "3 יד-ב" בשלו' אחי אי כבוד בן פינחס בן עלי כהן הa ,35-32, הוא ). 42-40, 17-11, 23 כ

לוויתור שעושה , מעמיד את ההיבט הדתי במרכז ומראה שאלוהים אחראי לירידתו של שאול

 . יום הברית שנכרתה בין יונתן לדודלעלייתו של דוד ולק, יונתן לטובת דוד

וכתוצאה מכך היה , סיפורי מלכות שאול הורחבו בפרשיות שלא היו בהם מלכתחילה

מדובר בניסיון ליצור רצף . צורך לחבר בין היחידות בהן הופיע יונתן ובין ההקשר החדש שלהן

הזה ניכרים היטב עקבותיו של השילוב  .סיפורי של יחידות שמלכתחילה לא היו שייכות זו לזו

 ). 5aיט , 1a α,2 ,5יח (בקישור בין היחידות בהן הופיע יונתן לסיפור דוד והפלשתי 

הוארה דמותו והתגלתה על צדדיה החיוביים אך בעיקר על , בסיכום על דמותו של יונתן. ב

ח העורך מוסיף נדבך שלילי לדמותו של יונתן כדי להוכי-המחבר, מן הצד האחד. צדדיה השליליים

. ולכן המלוכה חייבת לעבור בהסכמת האלוהים לאדם אחר, עד כמה הוא אינו מתאים למלוכה

כמו היוצר לפניו הוא מציג את דוד כמי . הוא מבליט את דמותו החיובית של דוד, ומן הצד השני

 .  אלא רק מקבל את מה שבן המלך נותן, שאינו חותר תחת השלטון

 
 :מילות מפתח

 .  דמותו של יונתן; מחזור סיפורי שאול;שמואל ספר ;הסיפור המקראי



 

Jonathan in the Book of Samuel 

A Diachronic-Synchronic Analysis 
 
 
 
 
 
 

by 
 
 

Orly Keren 
 
 
 
 
 

This work was carried out under the supervision of: 

 

Prof. Zipora Talshir   

Prof. Yaira Amit 



 1

Abstract 
Jonathan, Saul’s oldest son, appears sporadically and from time to time during the 

account of Saul’s reign (1 Samuel 13–14, 17:55–18:5, 18:30–19:7, 20:1–21:1; 

 23:15–18). 

The present dissertation poses the following research questions: (1) In the 

literary realm, what is the nature of Jonathan’s character and what is his status in the 

Saul cycle? (2) In the critical realm, are the stories in which Jonathan appears 

monolithic or do they consist of multiple layers? If so, what are the goals of each layer 

in the depiction of Jonathan within the Saul cycle as a whole? 

This work presents Jonathan in a different light. Jonathan is no blameless paragon, but 

a character with a dark side as well. That is, Jonathan is a realistic character who has 

both positive and negative aspects. The present work sees Jonathan as a main 

character in the narrative units in which he appears. Jonathan’s character satisfies the 

criteria for a main character within limited contexts, standing at the center 

quantitatively, structurally, and thematically. Nevertheless, we cannot deny that 

Jonathan is a supporting character in larger sections of the book of Samuel, in the Saul 

cycle. 

Are the units in which Jonathan appears monolithic or do they consist of 

multiple layers? The narrative units in which Jonathan appears consist of at least 

three layers. One is the original layer, (in this dissertation the original layer is referred 

to as the “primary story”), which we ascribe to the original author. The original 

author, who is responsible for the original work, wrote a long series of stories about 

Saul, covering the period from his anointing by Samuel until his death. Almost from 

the beginning of this corpus, and continuing thereafter through many scenes, the 

original author focused on the question of Saul’s successor. In these scenes Jonathan 

plays a starring role. The second layer comprises the secondary elements, (the 

secondary elements are part of the story as transmitted and are discussed along with 

it) which were added to the original account by the redactor. The redactor is a real 

person. He works with written sources and modifies an existing work. The third layer 

consists of the connecting tissue of the book of Samuel. 

If so, what are the goals of each layer in the depiction of Jonathan within the 

Saul cycle as a whole? The original author had several goals: (1) depicting the heir 

apparent to the throne; (2) legitimizing David as Saul’s successor; (3) presenting 

Jonathan as a foil for Saul. The redactor adds a religious bent to the stories. His goal is 
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to show that God is responsible for Saul’s decline and fall, for Jonathan’s renunciation 

of his rights in favor of David, for David’s ascension, and for David’s discharge of his 

pact with Jonathan. 

I have chosen to read the text in a way that combines two methods, the critical 

analysis and then continued with a literary analysis. In this way we can see how each 

method providing insights for the other, and to examine the extent to which the 

problems raised by the literary and critical analysis merge.  

The method will be applied in the following stages: A. Critical analysis B. The 

primary story: (1) The boundaries of the primary story; (2) The structure of the 

primary story; (3) The characterization of Jonathan in the primary story; (4) The 

primary story in its original context. C. The story as transmitted: (1) The boundaries 

of the story as transmitted; (2) The structure of the stories as transmitted; (3) The 

characterization of Jonathan in the stories as transmitted; (4) The story as transmitted 

in context. D. A comparison of Jonathan’s character as depicted in the primary story 

and the transmitted story. This is the stage where the critical and literary analyses are 

combined. Following this paradigm I analyzed each of the units in which Jonathan 

appears. 

Structure of the dissertation: This dissertation consists of five chapters, one for each 

unit in which Jonathan appears, as follows: (1) the battle at Michmas—Jonathan the 

war hero (chap. 13–14); (2) Jonathan and David, the first meeting? (17:55–18:5); 

(3) Jonathan between Saul and David (18:30–19:7); (4) the relations among Saul, 

Jonathan, and David: the rupture (20:1–21:1); (5) Jonathan renounces the throne 

(23:15–18). 

Conclusion: The conclusions of the study are divided into two parts. The first part 

describes the tension between the layers in the story, while the second offers the full 

picture of Jonathan that emerges from the original stories and the transmitted stories.  

1. The original author produced a series of stories about Saul, from his anointing 

until his death. From a very early stage in this work and through many units the 

original author focuses on the issue of the succession, and here Jonathan plays a 

central role. In their original form these units included the following passages: 

(1) 13:2–4a, 5–7a, 15b–14:2, the beginning and end of 14:3a (“Ahijah son of Ahitub 

… bearing an ephod”), 3b–31, 36–46; (2) 18:1aβ–b, 3–4; (3) 18:30–19:3aγ–4, 5b–7; 

(4) 20:1–10, 18–22, 24–39, 21:1; (5) 22:8; (6) 23:15–18. In them the original author 
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wove an evolving plot about the character of Jonathan, the designated heir, and his 

role in the transfer of power from Saul to David. Jonathan is characterized by the two 

spheres in which he is active—his relations with Saul and his relations with David. 

The original author presents Jonathan as a main character by virtue of the fact that he 

is Saul’s heir. On the one hand, Jonathan gives up the throne because of his love for 

David. On the other hand, Jonathan’s negative side, which makes him an unworthy 

successor and entails his supplanting by another, David, is revealed.  

The original author presents Jonathan as a main character by virtue of the fact 

that he is Saul’s heir. On the one hand, Jonathan gives up the throne because of his 

love for David. On the other hand, Jonathan’s negative side, which makes him an 

unworthy successor and entails his supplanting by another, David, is revealed.  

The redactor painted over the primary story with different ideas than the original 

author had entertained. He is responsible for a layer that adds and emphasizes the 

importance of the theological aspect to the stories of Jonathan (13:4b, 7b–15a, the 

middle of 14:3a [“… brother of Ichabod son of Phinehas son of Eli, the priest of the 

Lord at Shiloh …”], 32–35, 20:11–17, 23, 40–42). He places the theological aspect at 

the center and shows that God is responsible for Saul’s decline and fall, for Jonathan’s 

renunciation of the crown in favor David, for David’s rise, and for the fulfillment of 

the pact between Jonathan and David. 

The stories of the Saul’s reign were expanded by episodes that were not present 

in its original form. This created a need to link the units in which Jonathan appeared 

with their new context, in an attempt to produce a narrative continuity among units 

that did not originally exists side by side. The traces of this fusion are clearly visible 

in the links between the units in which Jonathan appears in the story David in the 

Philistine (18:1aα, 2,5, 19:5a). 

2. To sum up, Jonathan’s character is cast in a new light, in which we found 

positive traits but mainly negative ones. On the one hand, the redactor adds an 

unflattering layer to Jonathan’s character in order to demonstrate that he really is not 

suited to be king, and that the throne must pass, with God’s consent, to another 

person. On the other hand, he highlights the positive side of David’s character. Like 

the original author before him, he portrays David as someone who does not conspire 

against the crown but merely accepts what the king’s son concedes willingly. 

  Keywords:  

Biblical stories, books of Samuel, Saul cycle, Jonathan’s character. 



 1914-1952 ,כית ופוליטיקה יהודית'לאומנות צ :טיותאומה ומלחמות על אותנ טיהורי :נושא
מרטין ויין  : מאת  

)האוניברסיטה העברית( דן דינר ,ערד- גולי נאמן:המנחים  
 

  תקציר
  

שיפת לח בנוסף כוסלובקיה תורם'כית לפוליטיקה היהודית בצ'היחס בין הלאומיות הצעל המחקר הנוכחי 
עבודה זו מיישמת רעיונות של . של ההיסטוריוגרפיה הקיימת כולהמחדש -פרשנותגם , היסטוריים חדשיםמקורות 

הגמונית -מבט הלאכוסלובקית דרך קריאה מחדש מנקודת 'כית והצ'הצ, "כללית"תיאוריה קווירית על ההיסטוריה ה
 יחסי הגומלין התנגדות אלא את אוהניתוח לא חוקר כוח , יאנייםבמושגים פוקו. של יהודים ומיעוטים אחרים

העבודה נמנעת מלהגביל את עצמה להבחנות הלשוניות והדתיות . או את השיח של העצמה והחלשה, ביניהם
חמשת נושאי המפתח אליהם . בזמן-ויהודי בו" כללי"ומציעה ניתוח שהוא , אמיתיות או מדומינות, המקובלות

  :הם כדלהלן, המתייחס מחקר ז
  
כית לבין הפוליטיקה 'מה היה הרקע התיאורטי וההיסטורי של המפגש בין הלאומנות הצ  .)א

  ?יהודיתה
נוכחות יהודים בארצות בוהמיה לא הגיע לקיצה , הפופולאריות והאקדמיות, בניגוד להנחות המקובלות

הלאומיות , תאם לרוח התקופהבה. ידי הכוח העליון של השמדות העם הנאציות-באופן פתאומי ובלתי צפוי על
אבני הדרך החשובות . את העלמתם של מיעוטים מקומיים, לפחות החל במפנה המאה, כית עצמה תכננה ותרגלה'הצ

היו המשבר הגדול , לאום בהקמה-כלומר ההומוגניזציה של האוכלוסיה של מדינות, האומה-של תהליך טיהור
 וההדרדרות 1918-1920כוסלובקית בין 'העצמאות הצהתקפות בעקבות , 1897-1900בהבסבורג של שנות 

 1939-1948בשנים . 1938-1939כוסלובקית השנייה של 'שהובילה להסכם מינכן שלאחריו קמה הרפובליקה הצ
במיוחד בהשמדות העם הנאציות , כית'ידי גרמניה הנאצית והאומה הצ-אומה על-נרשמו שיאים דרמטיים של טיהור

כי לאומני 'ההיסטוריה של יהודים תחת שלטון צ ".בלבד-לסלאביים"חודשת למדינה כוסלובקיה המ'ובהפיכת צ
, "עלילות דם"האשמות ב, שהוצאה לפועל באמצעות התקפות, אומה-היא למעשה כרוניקה של טיהור, מודרני

 ויסותהחרמה של רכוש בבעלות יהודית ו, החלפת שפה כפויה, תכנון ערים דכאני, חרמות כלכליים, משפטי ראווה
  .של מספר היהודים במדינה באמצעות מניעת ושלילת אזרחות

  
  ?כיצד נשאו ונתנו היהודים בינם לבין עצמם על ייצוגם הפוליטי  .)ב

, כית הייתה מקרה מובהק של תחרות על ואותנטיות'יהודית תחת שלטון הלאומנות הצ-הפוליטיקה הפנים
משום , כוסלובקיים היה שולי'כוחם הפוליטי של היהודים הצ. יםיהודית המתבוללת לציונ-כו'תנועה הצהבעיקר בין 

אך בסופו , ניתן להתווכח על השאלה מי מהמחנות היה משכנע יותר. דתיות ומפלגתיות, לקבוצות לשוניותפיצולם 
. כית'הצכי אף קבוצה יהודית לא באמת זכתה להתקבל כשותפה בכינון האומה , של דבר לא הייתה לכך משמעות

: את המתח בין שני הגושים הגדולים, בזעיר אנפין, כוסלובקיה'חיקתה הפוליטיקה היהודית בצ, מנוטרלת פוליטית
האגררים שיתפו פעולה עם ". האדומים"כוסלובקיים 'דמוקרטיים הצ-והסוציאל" הירוקים"כוסלובקים 'האגררים הצ

-בעוד שהסוציאל, כוסלובקיים המזרחיים'ים בחבלים הצוכן עם היהודים האורתודוכסים והחסידי, יהודים-כו'הצ
  .שכללו יהודים רבים, הליברלים-דמוקרטים שיתפו פעולה עם הציונים והגרמנים

  
  ?מי היו בעלי הברית הפוליטיים העיקריים של הפלגים היהודיים השונים.) ג

קידמו יהודים לתוך ו, דמוקרטיות כללו דרישות יהודיות במצע הפוליטי שלהן-רק המפלגות הסוציאל
והיו מוכנים לקלוט יהודים , "יארגנו קודם כל את עצמם"דמוקרטים לא דרשו שיהודים -הסוציאל. עמדות מפתח
הדוגמא הטובה ביותר לגמישות זו הייתה . תוך לקיחה בחשבון של דרישות יהודיות מגזריות שונות, מפלגים שונים

דמוקרטית -למעשה של המפלגה הסוציאל-ג אוטונומיהציונית העצמאית לפל" המפלגה היהודית"הפיכת 
כוסלובקיה בין שתי מלחמות 'היהודית הזאות בצ-דמוקרטית-התקדים ההיסטורי לאחווה הסוציאל .כוסלובקית'הצ

. עם הברית האופיינית לו בין נוצרים ליהודים, 19-היה הליברליזם הגרמני של ארצות בוהמיה במאה ה, העולם
ידי -הובטחה רק על) הקונטיננטלית(ון והרווחה של יהודים ומיעוטים רבים אחרים באירופה הביטח, בסופו של דבר

-בעוד שהסוציאל, אבל הליברליזם הגרמני הפך לקורבן של עליית הלאומנות. דמוקרטיה-הליברליזם והסוציאל
 כוחות אלה בישרה את ההידרדרות של. ידי הקומוניזם-עלמבפנים הדרגתית כוסלובקית רוקנה 'דמוקרטיה הצ

מיעוטים פרוטסטנטים קטנים , בנוסף לכוחות הפוליטיים האלו. שקיעתם של הדמוקרטיה ושל זכויות המיעוטים
. עם היהודים במקרים רבים" יישרו קו"התעקשו על עיקרון חופש הדת ו ,שהיו בעלי השפעה גדולה, כוסלובקיה'בצ
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תומאש ושרלוט , הברית-כוסלובקיה הראשון ואשתו ילידת ארצות' של נשיא צכל בעלי הברית הללו גולמו בדמותם
דמוקרטיה דוברת -מסריק היו פרוטסטנטים ליברליים ששיתפו פעולה עם הסוציאל-הזוג גאריג. מסריק-גאריג

  .כית'הצ
  

  ? למיעוטים אחרים–קשר ה או ב–מה היה המעמד של מיעוטים יהודיים בהשוואה   .)ד
הרי שסימון , של מדינות לאום, כמו גם משימת תחזוקה, א תנאי מקדים אוניברסליאומה הו-בעוד שטיהור

-היסטורי, משקפים צביון מקומי, והצורות הספציפיות של הומוגניזציה, הקבוצות המיועדות להעלמה
היו דוברי , אומה-כית כמועמדות לטיהור'ידי הלאומנות הצ-קבוצות היעד העיקריות שזוהו על". פולקלוריסטי"

) גרים ומתנצרים, "מעורבות"כלומר משפחות , נוצרים-וכן יהודים(יהודים , )כך גם דוברי הונגרית-ואחר(הגרמנית 
, כי בזמן כזה או אחר'האומה הצ-כל הקבוצות הללו היו קורבן לטיהור). כולל חסרי בית לא צוענים(וצוענים 

רוב , בתקופה זו. 1938-1945 –שמעות רבה אך תקופה אחת היא יוצאת דופן ובעלת מ. בעת- בה–ופעמים רבות 
, נוצרים-יהודים, בזמן שיהודים, "גזע עליון"כוסלובקיה הפכו לזמן קצר ל'הנוצרים דוברי הגרמנית וההונגרית של צ

  .בית ואחרים נרדפו והובלו לתאי הגזים-חסרי, צוענים
  
  ?כי'כוסלובקית לסיום החיים היהודיים תחת שלטון צ'כיצד תרמה המדיניות הצ  .)ה

והם הסיבה העיקרית , אומה-השמדות העם הנאציות היו הצורה השיטתית והקיצונית ביותר של טיהור
כית קידמה תוכנית ' גם הלאומנות הצ,עם זאת. מוחלט של יהודים ממרכז ומזרח אירופה כיום-להיעדר הכמעט

כפי שהמעורבות הנאצית ". ם בלבדלסלאבי"כוסלובקיה למדינה 'הפיכתה של צו, אומה משלה-של טיהור" צנועה"
האומה של דוברי -הסובייטי האיץ את טיהור" שחרור"ה, האומה של היהודים והצוענים-זירזה פתאום את טיהור

 המשיך אף הוא ברמה מסוימת את הרדיפה 1945-1948של " כי הגדול'האומה הצ-טיהור"אך . הגרמנית וההונגרית
ההמשכיות בולטת ביותר במקרה . צוענים וחסרי בית, נוצרים-יהודים, דיםהנאצית הגרמנית והפאשיסטית של יהו

 ועד לשנות 1938שהיו כלואים בהמוניהם ונרדפו באלימות תחת כל המשטרים בין , של הצוענים וחסרי הבית
, כוסלובקיה אחרי מלחמת העולם השנייה'נוצרים בצ-ובעיקר ניצולים יהודים, אך גם רדיפת היהודים. החמישים

כוסלובקיה 'את מכירת הנשק של צ. הומוגנית ככל האפשרכי הלאומני של מדינה 'יקפה ישירות את הרעיון הצש
חלקים משמעותיים של . בצילה של עובדה זו, אם כן, יש לבחון, 1948-למדינת ישראל שזה עתה נולדה ב

רבות זרה כדי לקדם את וקיוו להשתמש במעו, כית היו כך לשותף אילם במשטרים טוטליטאריים'הלאומנות הצ
  .האומה שלהם-תוכנית טיהור
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Abstract  

 
The present study provides significant amounts of new historical material, but it also 

offers a synthesis and a re-interpretation of the extant historiography. This study attempts to 
queer Czech and Czechoslovak “general” history, by re-reading it from the non-hegemonic 
point of view of Jewish and other minorities. In Foucaultian terminology, it does not 
investigate power or resistances, but rather the interplay between the two, or the discourse of 
(dis-) empowerment. The focus thereby shifts freely across linguistic, religious and other real 
or imagined divisions, providing an analysis that is “general” and Jewish at once. The five key 
issues addressed in this study are as follows: 

 
• What was the theoretical and historical background of the encounter between 

Czech nationalism and Jewish politics? 
In contrast to popular and academic preconceptions, the presence of Jews in the 

Bohemian Lands did not end suddenly and unexpectedly by force majeure of the Nazi 
genocides. Rather, in line with the Zeitgeist, Czech nationalism itself planned, prepared and 
rehearsed the elimination of local minorities at least since the rise of mass nationalism at the 
fin-de-siècle. The major milestones of the Czech version of (proto-) nation-cleansing, i.e. the 
homogenization of the population in the name of nationalism, were the great Habsburg crisis 
of 1897-1900, the waves of riots in the wake of Czechoslovak independence in 1918-1920 and 
the buildup to the Munich Agreement followed by the Second Czechoslovak Republic in 
1938-1939. The years 1939-1948 featured dramatic peaks of Nazi German and Czech nation-
cleansing, most notably in the Nazi genocide of Jews and the transformation of reconstituted 
Czechoslovakia into a “Slavic-only” state. The history of Jews under Czech nationalist rule is 
thus basically a chronicle of nation-cleansing, which took the forms of riots, “Ritual Murder” 
accusations, show trials, boycotts, oppressive urban planning, forced re-lingualization, 
confiscation of Jewish-owned property and the regulation of the number of Jews in the 
country via the denial or the cancellation of citizenship.  
 

• How did Jews negotiate among themselves Jewish political representation? 
On an inner-Jewish level, the history of Jews under Czech nationalist rule was a war of 

authenticity par excellence, mainly between the assimilationist Czecho-Jews and Zionists. But 
Czechoslovakia’s Jews had only very modest political clout as they were split along linguistic, 
religious and party lines. The Zionists might have outmaneuvered the Czecho-Jews or vice 
versa, but in the end it did not really matter, because neither was truly welcome as a partner in 
a Czech-led state. Czechoslovak Jewish politics were thus politically neutralized and mimicked 
to a large extent the tension between the two major parties and their blocs: “green” 
Czechoslovak Agrarians versus “red” Czechoslovak Social Democrats. The Agrarians 
cooperated mainly with the Czecho-Jews, as well as with the Orthodox and Hasidic Jews in 
Czechoslovakia’s Eastern provinces, while the Social Democrats aligned themselves with the 
Zionists and German-liberal Jews. 

 
• Who were the principle political allies of Jewish interest groups? 

Only the Social Democratic parties included core Jewish demands in its political 
platforms and advanced Jews into representative positions. The Social Democrats did not 
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demand that Jews “organize themselves first” and were quite ready to absorb Jews of different 
affiliations through adaptations that took into consideration various Jewish sectional demands. 
The best example for this flexibility was the transformation of the Zionist Jewish Party into a 
de facto autonomous subsidiary of the Czechoslovak Social Democratic Party. The historical 
precedent for this Social Democratic-Jewish partnership in interwar Czechoslovakia was 
nineteenth century Bohemian Lands’ German-liberalism with its characteristic Christian-
Jewish alliance. At the end of the day, the safety and well being of Jews and many other 
minorities in Continental Europe was guaranteed only by liberalism and Social Democracy. 
But German-liberalism fell victim to the rise of nationalism and Czechoslovak Social 
Democracy was gradually hollowed out by Communism. The decline of these forces also 
spelled the end of both democracy and minority rights. In addition to these political forces, 
Czechoslovakia’s various small but influential Protestant minorities insisted on the principle 
of religious liberty and often aligned themselves with Jews. All these allies were embodied in 
Czechoslovakia’s first president and the American-born first lady, Tomáš and Charlotte 
Garrigue-Masaryk. The Garrigue-Masaryks were Protestant liberals, who closely cooperated 
with Czech-speaking Social Democracy. 
 

• What was the status of Jewish minorities in comparison to – or in connection with 
– other minorities? 
While nation-cleansing is a universal pre-condition and maintenance task of nation-

states, the choice of target groups and the specific forms of homogenization take on a local, 
“folkloristic” coloring. The chief target groups identified by Czech nationalism as candidates 
for nation-cleansing were German-speakers (later also Hungarian-speakers), Jews (as well as 
Christian-Jews, i.e. members of “mixed” families and converts in both directions) and 
Romanies (including non-Romany vagrants). All these groups were victims of Czech nation-
cleansing at one time or another, and often together. Yet, there was one very significant 
exception: 1938-1945. In this period, most Czechoslovak (nominally) Christian German- and 
Hungarian-speakers became for a short while the “master races,” while Jews, Romanies and 
others were herded into gas chambers. 
 

• Which Czechoslovak policies contributed to bringing about an end to Jewish 
presence in the country? 
The Nazi genocides were the most systematic and drastic form of nation-cleansing 

imaginable, and they are the paramount reason for the nearly complete absence of Jews from 
Central and Eastern Europe today. However, Czech nationalism, too, had its own more 
“modest” project of nation-cleansing, namely transforming Czechoslovakia into a “Slavic-
only” state. Just as the Nazi German involvement suddenly radicalized the nation-cleansing of 
Jews and Romanies, the arrival of the Soviet “liberation” precipitated the nation-cleansing of 
German- and Hungarians-speakers. In fact, the “great Czech nation-cleansing” of 1945-1948 
also continued to some degree the fascist and Nazi German persecution of Jews, Christian-
Jews, Romanies and vagrants. This string of continuities is most evident in the case of 
Romanies and homeless people, who were imprisoned en masse and violently persecuted 
under all regimes between 1938 and the 1950s. Also the persecution of Jewish survivors in 
Czechoslovakia after World War II directly reflected the Czech nationalist idea of a highly 
homogenous state. Czechoslovakia’s sale of arms to the nascent State of Israel in 1948 has to 
be viewed in this light. Hoping to use Nazi Germany or Soviet Russia’s interventions to 
advance their own agendas of nation-cleansing, significant parts of Czech nationalism thus 
became a silent partner in both totalitarian regimes. 
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  תקציר

  

  .ביוגרפיה, ר יהודה ליב קנטור"דהרב   : נושא העבודה  . א
  .דוד טל  : שם המגיש  . ב
   .המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, ר מרדכי זלקין"ד  : שם המנחה  . ג
    :תקציר העבודה  .  ד

) 1916, ט"גליון ל" הצפירה(" "היסטוריון של המאורעות מיום ליום" :ל קנטור"נחום סוקולוב הגדיר את י
את דמותו ההיסטוריה  על אף זאת השמיטה  ."רכושה וכבודה, אנשים כקנטור הם קנין האומה" :והוסיף

    .  והצניעה את תרומתומהזכרון הקולקטיבישל קנטור 

חברה היהודית באימפריה הרוסית במחצית  של ת בדברי ימיהומשתלבל קנטור "יתולדות חייו של 
הדתי בתוך הבית היהודי  קנטור צמח . המאה העשריםעשרה ובראשית-השניה של המאה התשע

, בהשכלהקנטור כשהגיע לבגרות בחר . והוסמך לרבנותובישיבות וילנה " חדר"למד ב, שבתחום המושב
אוניברסיטת ברלין שקד על לימודי הרפואה ו , כדרך שמשלימה את המסורת,במובן הרחב של המונח

  . תואר דוקטור למדיצינההעניקה לו 

, יידיש, התקופה וכתב עברית-היהודית בת ללימודים פירסם קנטור מאמרים בעיתונות במקביל
קנטור ערך   1974-5 בשנים .וחתם עליהם לעיתים בשמו ולעיתים בשמות בדויים, רוסית וגרמנית

  .שיצא לאור בברלין באותן שנים" הצפירה"בפועל את עיתון 

 או כעורך ,עת שערכו אחרים-בכתבי כפובליציסט :תאת רוב שנות חייו הקדיש קנטור לעיתונות היהודי
 ערך קנטור את 1884 ועד לשנת 1879מסוף שנת . של ביטאונים שהוא קיבל על עצמו להיות עורכם

קנטור חולל מפנה בעיתונות העברית ובלשון התקשורת הלאומית . "רוסקיי יבריי"רוסי -השבועון היהודי
 וערך אותו במשך שנתיים ,היומון העברי הראשון "היום"ת א 80-במחצית השניה של שנות הכאשר יסד 

הייתה יצירה חלוצית שתרמה להתגבשות הלאומיות היהודית " היום"אין חולק על כך ש. ויותר
 ערך קנטור 80-בסוף שנות ה. ולביסוס השפה העברית כשפת תקשורת המונים, שהתחדשה באותם ימים

  ". די יודישע פולקסבלט"ואת השבועון " המליץ"את היומון 

,  כיהן קנטור כרב מטעם הממשלה1915ט ועד למותו בשנת "מראשית שנות התשעים של המאה הי
גם בימי הרבנות שלו פרסם קנטור מאמרים . תחילה בליבאו שבקורלנד ובהמשך בווילנה ובריגה

משמעית בענין היותה של הלשון -אך הקפיד לנקוט עמדה ברורה וחד, שלטרבים בשפות שבהן 
קנטור נמנה עם צוות העורכים של האנציקלופדיה היהודית בלשון הרוסית . העברית שפת הלאום

  . היסטוריים ובנוסף פרסם מחקרים 20-שיצאה לאור בתחילת המאה ה

לזרם  ,פובליציסט וכהיסטוריוןכ, של קנטורהענפה עבודה זאת נועדה להפנות מבט לתרומתו 
עבודה הם בראש וראשונה מסמכים ששמורים ההמקורות עליה מתבססת . ההשכלה ולדור התחיה

מהם כאלה שאותרו רק לאחרונה בארכיונים שונים , בארכיונים שונים בארץ ובמדינות אחרות
 שקנטור היה עת בשפות שונות-  נוסף להם נשענת העבודה על כתבי.שבערי ברית המועצות לשעבר
כדי להשלים את המלאכה נבדקו נקודות חיכוך שהיו לקנטור עם . קשור אליהם כסֹופר או כעורך

נסרקו פרסומים בהם נאמרו דברים על קנטור בפניו ושלא , ידידים ומתחרים במשך שנים רבות
יניהם לתוך מכתבים פרטיים שמשכילים החליפו ב" הציצה"והעין , בימי חייו ובנקרולוגים, בפניו

לעיתים העלה המחקר הערכות ועדויות סותרות והיה . כדי להלל את קנטור או כדי לדבר בו דופי
ואף להשלים נתונים חסרים בדרך של , צורך לבחור מביניהן את החלופה ההגיונית והמבוססת ביותר

  . הסקה והיקש
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A. Subject of the dissertation: Rabbi Dr. Judah Leib Kantor, a biography 

B. Submitted by:    David Tal 

C. Name of the supervisor:      Dr. Mordechai Zelkin, Department of the     
                                         History of the Jewish People 

D. Abstract summary of the dissertation: 

Nahum Sokolov described Judah Leib Kantor as "the historian of everyday events" (HaTzfira, edition 79, 
1916) and added "People like Kantor are the nation's property, part of its assets and belongings." 
History, nevertheless, has erased the figure of Kantor from the collective memory and minimized the 
significance of his contribution. The life-story of J.L. Kantor is interlinked with the chronicles of 
Jewish society under the Russian Empire, during the second half of the nineteenth and the early 
twentieth centuries. Kantor's roots lay in a religious Jewish home in the Pale of Settlement, he attended 
a cheder and yeshiva in Vilna, and was qualified for the rabbinate. On reaching adulthood, Kantor 
chose the path of haskala, in the broader sense of the term, in a manner that supplemented tradition; he 
immersed himself in medical textbooks and was awarded a doctorate in medicine by the University of 
Berlin. 

In tandem with his studies, Kantor published articles in the contemporary Jewish press. He wrote in 
Hebrew, Yiddish, Russian and German, sometimes signing his name to his offerings and occasionally 
using pseudonyms. In 1874-75, Kantor served as acting editor of HaTzfira, a newspaper published in 
Berlin at that time. 

Kantor devoted most of his working life to the Jewish press, both as an essayist in periodicals edited by 
others, or as the editor of journals. From the end of 1879 until 1884, Kantor edited the Ruskei Yevrei 
weekly. When he founded Hayom in the second half of the 1880s, Kantor caused a turning-point in the 
Hebrew-language press and in the national language of communication. It was the first Hebrew daily 
newspaper, and Kantor was its editor for over two years. There can be no disagreement that Hayom 
was a pioneering endeavor which contributed to the crystallizing of Jewish nationalism that was 
undergoing a renaissance at that time, and to the establishment of Hebrew as the language of mass 
communication. In the late 1880s, Kantor edited both the HaMelitz newspaper and the weekly Die 
Yiddishe Folskblatt.  

From the start of the 1890s until his death in 1915, Kantor served as a rabbi on behalf of the 
government, initially in the town of Liebau in Kornland and later in Vilna and Riga. During his term of 
service as a rabbi, Kantor also published many articles in the languages in which he was fluent, but 
always emphasized his unequivocal position that that Hebrew was the language of the Jewish people. 
Kantor was a member of the editorial board of the Russian-language Jewish Encyclopedia which was 
published in the early twentieth century, and he also pursued and published historical research-work.  

This work is intended to draw attention to Kantor's wide-ranging contribution - as an essayist and 
historian - to the haskala cultural movement and the generation of rebirth. For the most part, the 
sources on which this work draws are documents stored in various archives in Israel and elsewhere; 
some have only recently come to light in archives in the Former Soviet Union. In addition, the work is 
grounded on the periodicals published in various languages, where Kantor had a connection either as an 
author or an editor. In order to obtain a complete picture, the friction-points between Kantor and his 
friends and rivals over the years were examined, as well as publications where things were written 
about Kantor to his face or behind his back, during his lifetime and in obituaries. Private letters that 
intellectuals exchanged with each other, praising or finding fault with Kantor, were also examined. 
Occasionally the research elicited contradictory assessments and testimonies, and here the most logical 
and established options were chosen, and missing details were rounded out by deduction and inference. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


  

  תודעה עצמית בספר מי השלוח

  ככלי לקיום הזיקה שבין האל והאדם

  כהן אביעזר

  

  תקציר

  

 ,'שלוחה-מי'המופיעה בספר הדרושים ) 1800-1854(מרדכי יוסף ליינער מאיזביצה ' הגותו של ר

, עניין זה עולה אם בשל פירושיו הנועזים לחטאים מקראיים בולטים. ין רביעוררה ומעוררת ענ

או בשל הנימה הדטרמיניסטית ; לה כי החטא והחוטא חשפו אמת דתית עמוקהאשר מהם עו

או דבריו הנועזים ; כולל החטאים, המלווה את הספר ולפיה כל מעשה האדם נעשה ברצון האל

טענה לפיה תיתכן עשייה דתית , " הפרו תורתך–' עת לעשות לה"בדבר עשייה שהיא בבחינת 

אלא שהיא חושפת רצון אלוהי ,  שעשייה זו לגיטימיתולא רק, הנוגדת את המערכת ההלכתית

  . עמוק יותר מהעשייה ההלכתית

ר חסידי מופיעים רעיונות לא שיגרתים שלא לומר "העובדה כי בספר דרושים של אדמו

היו ) 1860(גרמו שכבר עם פרסומו , במיוחד כאשר הם מובאים באופן גלוי ובמינון גבוה, רדיקליים

לאופי התורות בספר הייתה גם . ואפילו נטען שהיו מי ששרפו את הספר, נותשייחסו לו כוונות מי

שלא לומר כי , )1922(ושנים רבות עברו עד שהודפס חלקו השני ,  פרסומו נמנע–השפעה על גורלו 

תופעה זו כנראה גרמה גם ). 1956(כמעט מאה שנים עברו עד שהודפסה מהדורה שניה לחלק א 

, להרחיק עצמם מהספר) צדוק הכהן מלובלין' יהודה לייבלה איגר ור' ר(לשני תלמידיו הגדולים 

אנו מוצאים שדווקא בשל רעיונות אלה הספר , מאידך. והללו כמעט ולא התייחסו כלל לקיומו

ומדרבנת , מהווה אבן שואבת כיום ללומדים וחוקרים שהגות יוצאת דופן זו מושכת את ליבם

כשם שיש מביניהם החשים שהגות זו ,  מאחורי הגות זואותם להבין את העולם הרעיוני העומד

  . פותחת לפניהם אופקים דתיים משמעותיים

 מה ביקש בעל תורות אלו לחולל אצל -יחס אמביוולנטי זה לספר מבקש למצוא את ביאורו 

ומאידך נוגעת עמוק בלב , מהי האופציה הדתית העולה בספר שמחד מרתיעה כה רבים? שומעיו

  ? כי הספר מציע לפניהם דתיות כהוויה אותנטית ואותנטיות כהוויה דתיתהחשים, אחרים

  

  מטרת המחקר

בעקבותיו , י מכוונת להעביר את שומעיו תהליך פנימי משמעותי"במחקר הראיתי כי משנת רמ

כל זאת כדי שיעמדו מול הרצון האלוהי כגורם , (state of mind)יחול אצלם שינוי במצב התודעה 

-בבחינת אני(הוא עמידת האדם באופן אישי מול רצון האל , השיא הדתי במשנה זו. נוכח בחייהם

המתוארים ', אגו'מתוך רצון לזהות את מניעי ה, תהליך זה נעשה באמצעות הרפלקסיה). אתה

  .  כמחיצה המפרידה בין האדם ובין רצון האל המפעם בעולם

שהרי , בכך אין כל חידוש. יתכתיבה הטיפולוג מאופיין במי השלוחסגנון הכתיבה של ספר 

: ואף על פי כן יש כאן לסגנון כתיבה זה מאפיין ייחודי, מסורת זו רווחת בספרות הדרוש החסידית

הדרשנים את קיומם של טיפוסים דתיים במקורות ' חושפים, 'בספרות הדרוש החסידית הכללית
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ללו לאורך אותו ספר באופן שלא נוצר מכנה משותף החורז בין הדמויות ה, שבהם הם עוסקים

י פורש לאורך הספר "רמ, לעומת זאת. או לפחות אין הכותב מצביע על קשר מעין זה, דרושים

). פני-דו(והכתיבה הטיפולוגית שלו בעיקרה היא בעלת אופי בינארי , מספר מוגבל של דמויות

  .מבנה ניגודי זה הוא הפרדיגמה היסודית המלווה את הספר לכל אורכו

רמת הקיום הגבוהה המיוצגת . ולוגי מבטא למעשה שתי רמות של עשייה דתיתתיאורו הטיפ

אמצעית -מאופיינת בעמידה בלתי', לעתיד לבא'ובמקביל על ידי העידן ש, על ידי דמותו של יהודה

עולמו הדתי של טיפוס זה איננו מעוצב על יד המערכת הנורמטיבית של תורה . מול רצון האל

ואנו , אופן זה של קיום דתי מוביל לעשייה החורגת מעולם ההלכה, כך שמעצם הגדרתו, ומצוות

אותו מסמל , הטיפוס השני". 'עת לעשות לה"שומעים על מושגים דתיים רדיקליים כגון יישום 

עשייתו . מבטא את רמת הקיום הנמוכה יותר, ומאפיין את הקיום בעולם הזה, יוסף המקראי

וניתן לומר כי הוא הטיפוס בו מתמקדת על פי רוב , הדתית מאופיינת בקבלת הנורמה ההלכתית

  .הספרות הדתית בכלל וזו בעלת האופי המוסרי בפרט

אשר נועדה להציג טיפוסים דתיים , איננה צורה ספרותית, י"אופייה הטיפולוגי של כתיבת רמ

ו קוראיו לבחור לעצמו את הטיפוס הדתי שיהווה עבור-או באה לאפשר לכל אחד מחסידיו, שונים

ודוחף את תלמידיו לחיים , י מציע העדפה ערכית"לאורך המחקר הדגשתי כי רמ. דגם לאימוץ

אלא מציג דרישה למימוש אופי קיום דתי , י מסתפק בהכרת טיפוס זה"אין רמ. בהוויה של יהודה

  .   זה

מחקר זה מציע לראות בספר מי השלוח מורה דרך למסע פנימי , בניסוח תמציתי, אם כן

שינוי , שינוי עולמו הפנימי של האדםחשוב להדגיש שמדובר ב. ולמו הדתי של יהודהלגילוי ע

עיקר השינוי אמנם מתרחש .  לרצון האלמודעתחיים שיש בהם התאמה , שעיקרו חיים באופן אחר

אלא מדובר על האופן בו , בתודעה במשמעות של מחשבה או אפילו הבנה' רק'אבל לא , בתודעה

מדובר בשינוי ברמת ההוויה . ואופן תפיסתו את המציאות כמו גם את עצמו, האדם חווה את חייו

(being) .  
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Self-Consciousness in Mei Ha-Shiloah 

As the Nexus Between God and Man 

Aviezer Cohen 

 
Summary 

 

The philosophical work of Rabbi Mordechai Joseph Lainer of Izbica ( )1800-1854 , as found in 

his homiletic work Mei Hashiloach, has continuously been a source of great interest. This 

fascination may be the result of his radical commentaries on a range of well-known Biblical 

sins: He deduces that both the sinner and his act of sin are in reality actualizations of deep 

religious truth. Or, perhaps, it is the theme of radical determinism that runs through his book 

as he describes even sinners as fulfilling God's Will. His use of the expression, “Et laasot 

laShem, heferu toratecha” – “It is time to act for the Lord, they have made void Thy law”, as 

an explanation of acts which violate normative Halacha, yet are not merely legitimate, but 

also represent a deeper expression of Divine Will than may a Halachically normative act. 

The fact that this homiletic work, by a Chassidic Rebbe includes unconventional, perhaps 

even radical ideas, brought so explicitly and in such a frequency, caused the book to be 

considered from the time of its publication in 1860 a heretical work, and there were even 

those who claimed to have burned the book. The doctrines found in this book affected its fate 

- its publication was prevented, and many years passed until the printing of the second 

volume in 1922, and the second edition of the first volume in 1956. This phenomenon may be 

what caused R. Lainer's two great students, R. Yehuda Leib `Leibele` Eiger and R. Zadok 

HaCohen of Lublin to distance themselves from the book; they barely acknowledged its 

existence. Conversely, we find that these very unusual ideas turned this work into a magnet 

for contemporary students and researchers who are drawn to unusual thought. Many have 

attested to the way that this work's doctrines have opened for them religious horizons. 

This ambivalent approach to the Mei Hashiloach can be explained by asking the 

questions: “What did its author wish to impart to his adherents? What type of religious option 

did this book, which intimidates so many, and conversely deeply touches the hearts of others, 

who feel that the book presents to them religion as an authentic experience, and authenticity 

as a religious experience, wish to present to the world? 

 

Purpose of the study 

In this study I have shown how R. Lainer's thesis is designed to bring his adherents to 

significant internal change. This process is a change in their consciousness enabling them to 

stand before the Divine Will; to experience it as a present force in their lives. The religious 
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climax of this doctrine is the understanding of man's place as an individual standing before 

the Divine Will (I-Thou). This process is accomplished through self-reflection, stemming 

from a desire to identify the motives of the “ego” which is described as a partition dividing 

the individual from the Divine Will which surges throughout this world. This change is 

primarily a change in the individual's state of mind. 

Although the literary style of the Mei Hashiloach is characterized by typological writing, 

this is not novel, as this is traditional in Chassidic homiletic literature. Even so, while in itself 

not unique, this literary style is unique in one important way. In classic Chassidic homiletic 

works, the authors “reveal” the existence of religious characters in the sources they discuss, 

with no common denominator unifying these characters throughout the work, or at least the 

author does not point out such a connection. R. Lainer, however, uses mainly only two 

characters, giving his typological writing a binary style. This contrast laden structure is the 

fundamental paradigm throughout the book. 

 

The typological binary portrayal expresses the two levels of religious action. The lofty level 

represented by the character of Yehuda, as it characterizes the future period is characterized 

by an unmediated experience of Divine Will, so that the religious world of this archetype is 

not sculpted by the normative system of Torah and Mitzvot. By very definition this leads one 

to acts which run counter to Halachic system, bringing us to hear radical religious concepts 

such as the application of the principle “Et laasot laShem” – “It is time to act for the Lord”.   

The second prototype, represented by the Biblical character of Yosef characterizes 

worldly existence, the lowest level of existence. His religious action is based upon acceptance 

of Halachic norms. He is the type upon which most religious literature, particularly ethical 

writings, is based. 

R. Lainer's typological style is not a literary style designed to portray different religious 

types so that his adherents may chose for themselves which prototype to follow. Throughout 

this study, I have emphasized that R. Lainer suggests an ethical preference and pushes his 

students to follow the model of Yehuda. R. Lainer is not satisfied with recognition of this 

prototype, but demands actual implementation of this religious stance. 

 

In short, this study suggests seeing the book Mei Hashiloach as a guide to an inner journey of 

discovery of the religious world of Yehuda. It is important to emphasize here that this refers to 

a change in the inner world of man, a change which essentially is a different way of life; a life 

that is consciously attune to the Divine Will. The main change occurs in the consciousness, 

but not merely on the level of consciousness as thought or understanding. The change is in the 

way that the individual experiences his life, and the manner in which he grasps reality itself. 

This is a change in the realm of Being. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to uncover the world of German Jewish domestics in the 17th 

and 18th centuries – a period which is viewed by present-day historians as marking the 

beginning of Early Modern period in European Jewish history.  In view of the limited study 

on this topic, as opposed to the vast body of research that exists on European population, a 

comparative approach was employed. 

The dissertation examines four main issues: (1) Service and employment patterns; (2) Job 

requirements and working conditions; (3) Chances for marriage and for social mobility 

through marriage; and (4) Participation in crime and social deviation. 

The major findings are: 

(1) Based mostly on period census data from communities from Prussia, Swabia, the 

Palatinat, Vienna and Alsace, the study reveals that in most of these communities, except 

for Alsace, Jewish service and employment patterns resembled those of the general 

European population: Most Jewish domestics were single young adults and they constituted 

more than 10 percent of the Jewish population. Distinctive gender-related patterns for 

urban vs. rural employment were found. The findings question the presumption that 

employment patterns reflected unique Jewish-survival-strategies or that they are an 

expression of Jewish solidarity. 

(2) The study reveals that Jewish servants fulfilled a wide spectrum of chores and duties – 

ranging from unskilled to highly skilled servants. It finds a correlation between the size and 

wealth of households and the division of work and role definition of their employees: in 

wealthier and large households division of work and role definition were well defined 

whereas in small households they were fuzzy and vague. An important difference 



concerning gender has to do with socio-economical background, skills, proficiency, and 

social mobility. It appears that male domestics where a much more heterogeneous group, 

ranging from low status and inexperienced backgrounds to educated skilled professionals of 

higher ranks of society. In comparison to maids, male servants’ tasks were much more 

diverse and their chances for professional training and bettering their social status were 

much greater than those of female servants, who usually came from the lower classes and 

were often orphans. 

The study shows that the nature of the relationship between masters and servants tended to 

be a contractual rather than a paternalistic one, and that from the legal status point of view, 

servants enjoyed fair treatment and protection. 

(3) In regard to marriage, the study claims that service merely postponed servants’ marriage, 

but it didn’t impair their chances to find a spouse and raise a family. Maids were often 

offered assistance in raising their dowries by community and private funds. Servants’ 

spouses came mostly from the lower classes, although male servants had more 

opportunities than maids for upward mobility through marriage. 

(4) Based on the sources available, we can conclude that servants, as a whole, were law-

abiding members of the community, as long as they were employed, which suggest that 

domestic service was an efficient device to control teenage misbehavior and to help keep 

the public order. 

 



  י לגורם תרבותי" מקבלת האר–' תיקון': שם העבודה

  אסף נברו: שם המגיש

  בועז הוס' דר, זאב גריס' פרופ: שמות המנחים

  

  

  :תקציר

ובתמורות הדתיות , מחקר זה עוסק בפרסום מושגים ולשונות קבליים והנהגות קבליות

-יקה של היוםוהחברתיות שהובילו לכך שאלה נקלטו בתרבות העממית ונעשו לחלק מן הפרקט

המחקר מתמקד . ט"ז ועד המאה הי"מסגרת הזמן של המחקר היא מסוף המאה הט. יום

תפילות , הכוונה למנהגי תשובה. 'תיקון'בחיבורים שיצרו והפיצו מנהגים ותפילות המכונים 

ספרות 'אלו יכונו להלן . תיקון ליל שבועות ועוד, תיקון חצות: וכן סדרי תפילה כגון, קבליות

י "המאפיין המובהק של ספרות זו הוא הזיקה שלה לקבלה ולקבלת האר. 'תיקונים'או ' ניםהתיקו

זיקה זו באה לידי ביטוי בשימוש במושגים ולשונות קבליים ובמנהגים המבוססים על . בפרט

אלא ספרות , ספרות התיקונים אינה ספרות קבלית עיונית גבוהה, למרות זאת. תפיסות קבליות

, שכל אדם, הוא כזה' תיקון' ה.לצורך שימוש עבור קהל רחב ככל האפשר, קריםברוב המ, שנוצרה

ספרות התיקונים מבוססת על תפיסות קבליות , בנוסף לכך. ולא רק יחידי סגולה יכולים לבצעו

וגם אדם שאינו מצוי ברזי הקבלה יכול , לפיהן לאדם הפועל במציאות יש השפעה על העליונים

  .אמצעות תפילות ומנהגי תיקוניםלהביע רעיונות קבליים ב

ובמאות , ז"ז ובתחילת המאה הי"ספרות התיקונים הופיעה באיטליה ובפולין בסוף המאה הט

מאנית ובצפון 'במרחבי האימפריה העות, ט הגיעה לתפוצה עצומה במזרח ומערב אירופה"י-ח"י

  . ונודעה לה השפעה רבה, אפריקה

כפי שניתן ללמוד ממספרן הרב של ,  פופולריים מאודמנהגי התיקונים והתפילות הקבליות נעשו

באמצעותם . המהדורות של ספרי וקונטרסי התיקונים ומהכללתם בסידורים ובספרי הלכה ומנהג

הופעתה ושגשוגה של ספרות . 'תיקון'ובראשם , חדרו לשיח התרבותי מושגים קבליים רבים

אחד הגורמים . בזמנים שוניםהתיקונים קשורה גם בתמורות דתיות וחברתיות במקומות ו

, גורמים נוספים הם התרופפות החברה המסורתית. הבולטים בהקשר זה הוא השבתאות

וכן מה שכונה , כישוף: כגון, מאבק בגופי ידע מתחרים ואף חופפים, התרחבות ציבור הקוראים

רות במהלך העבודה נבחנת ספ. כלומר עניין גובר והולך ביחיד', עליית הסובייקט'במחקר 

התיקונים בהקשרים אלה מתוך מגמה להציג את ספרות התיקונים לא כשורה של תוצרים 

  . ספרותיים אלא כתהליכי יצירה והטמעה מתמידים

שהוזנחו בדרך , תרומתה העיקרית של עבודה זו היא בהצגת מקורות חשובים ומשפיעים ביותר

  .י כוח ומתח בחברות היהודיותמעשי קבלי לבין מוקד-ובהנהרת היחסים שבין ידע, כלל במחקר
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Title: ‘Tikkun’ – From Lurianic Kabbalah to Popular Culture 
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Abstract: 

 

The following work deals with the dissemination of Kabbalistic concepts, 

terminologies and rites, and with the religious and social changes that led to these 

being assimilated into  popular culture, to become part of day to day practices. The 

time frame will be from the end of the sixteenth century until the nineteenth century. 

This study looks at works that created and propagated customs and prayers known as 

“Tikkunim” (a concept that has many translations, including restitution, mending and 

prayer). These include repentance rites, Kabbalistic prayers and services such as the 

Tikkun Hatzot (Midnight Vigil), the Tikkun for the festival of Shavuot etc. These will 

henceforth be referred to as the Tikkunim literature. The primary characteristic of this 

literature is its affiliation to the Kabbalah, and particularly to Lurianic Kabbalah. This 

affiliation is noticeable in its use of Kabbalistic concepts and terminologies, and in 

customs based on Kabbalistic conceptions. Notwithstanding, the Tikkunim literature is 

not in fact high intellectual Kabbalistic literature, but rather a corpus that was formed, 

in the majority of cases, for the use of as broad a public as possible. Everyone, not 

only elevated individuals, can carryout Tikkunim. Moreover, the Tikkunim literature is 

based on Kabbalistic approaches that hold that a person’s actions in real life influence 

the upper worlds, and that even a person who is not fluent in Kabbalistic esoterics can 

express Kabbalistic ideas through the Tikkunim prayers and customs. 
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The Tikkunim literature first appeared in Italy and in Poland at the end of the 

sixteenth century and the beginning of the seventeenth century, and by the eighteenth 

and nineteenth centuries had achieved huge circulation in Eastern and Western 

Europe, across the Ottoman Empire and in North Africa, exerting great influence. 

The Tikkunim customs and Kabbalistic prayers became extremely popular, as may be 

deduced from the numerous editions of the books and treatises of this genre, and from 

their inclusion in prayerbooks and in literature dealing with Halakha and customs. 

Through these means, many Kabbalistic terms entered the cultural discourse; chief 

among them was the term “Tikkun”. The appearance and burgeoning of the Tikkunim 

literature is also related to religious and social changes in various locales and at 

various times, and notably the Sabbatean movement. Other contributing factors 

include the decline of traditional society, the expansion of the reading public, and the 

struggle with competing, even overlapping, bodies of knowledge such as magic, and 

what is known in the research literature as “the rise of the subject”, that is to say an 

increasing interest in the individual. In the course of the following study, the Tikkunim 

literature will be examined within these contexts, with the aim of presenting it not as a 

series of isolated literary products but rather as continuous process of creation and 

assimilation. 

The chief contribution of this study is in presenting some important, highly influential 
sources that have been thus far neglected in academic research, and in clarifying the 
relationships between practical-Kabbalistic knowledge and the loci of power, conflict 
and tension within various Jewish societies. 
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  לסיפור מגדל בבלהפרשנות הפילוסופית היהודית בימי הביניים : נושא העבודה

  מיכאל רני: שם המגיש

  חיים קרייסל: שם המנחה

  : תקציר העבודה

 ים יהודיםיי פילוסופיםשוריפמעמיקה והשוואתית של , המחקר הנוכחי מציג סקירה רחבה

בהיבטים מתמקדת ה, )9-1, א"ת יבראשי (דור הפלגה וסיפור מגדל בבללימי הביניים בולטים מ

 לאורך רצף כרונולוגי ומיקום םבוחן את הפירושימחקר ה.  אלהיםשוריפוליטיים וחברתיים של פ

בניסיון להבין את תפיסתו , זאת .של כל פירושוהתרבותי הרקע ההיסטורי ואת , גיאוגרפי

מתוך , כמו כן. פעלהפוליטית של כל מפרש והאם קיימת זיקה בינה לבין ההקשר ההיסטורי בו 

 מקורות יהודיים קדומים יותרראו עצמם כממשיכי דרכם של פרשי ימי הביניים משמודעות לכך 

על כל מפרש  ךהסתמ עד כמה ה השאלהבחננ, בתקופתםללא זיקה למציאות ועשו בהם שימוש גם 

ת המחקר נפתח בהצגת יסודות המסורת הפרשני, בהתאם לכך. ל" ועל מדרשי חזודברי קודמי

 המסורת המדרשית לסיפורתוך סקירת , הביניים לסיפור מגדל בבל-הפילוסופית היהודית בימי

, בהמשך. ם"ורמבעזרא -אברהם אבן' רבפירושיהם של ון יד ו,מגדל בבל בהקשר החברתי והמדיני

 יםשוריפן המחקר ולבסוף בוח, יפורסל פרובנסלית-היהודיתפרשנות הפילוסופית נבחנת ה

  .  ו"ט-ד"מאות הים לסיפור הפלגה מן הספרדיים בולטי

סיפור הפלגה ראו את פרשים היהודים בימי הביניים היו מי שמבין הכי ,        מן המחקר עולה

התפיסה הדתית הדומיננטית בה .  שונותחברתיות ופוליטיות, דתיותטומן בחובו תפיסות כ

שכלתנית מבית -פיסה הדתיתהייתה הת, מטבע העיסוק בפירושים פילוסופיים יהודיים, נתקלנו

, בהתאם לכך. מתונה-בין אם במתכונת רדיקלית ובין אם במתכונת שמרנית, ם"מדרשו של רמב

-של מסורת פרשנית מיימונית' ליבה'הבחנו ב, שוניםהפירושים המבעד להתפתחות הרעיונית בין 

תוך , אברהםום את דורם של נמרוד "המבוססת על תיאורו של רמב, ת"תיבונית מיסודו של רשב

  . מפרשים שונים את חידושיהםו וסיפזו ה' ליבה'על גבי . ע"שילוב רעיונות מתוך פירושי ראב

כי אף , נוכחנו .או פוליטיים/וכללו היבטים חברתיים , כמעט כל הפירושים בהם דנו       

נת הרי שמבחי, שהפירושים האלגוריים הם גם אלה שהיו בעלי תכנים מטאפיסיים עשירים יותר

שני סוגי , שכן. התכנים הפוליטיים לא ניתן לבצע חלוקה בינם לבין אלה הפשטנים יותר

דיונים אלה של המשותף  המכנה . ופוליטייםייםרעיונתכנים ת נחלשימשו לה, הפירושים כאחד

מתוך התנגדות , בפרט במתכונת של שלטון יחיד, יהודי- ההתנגדות לשלטון אוניברסאלי לאואה

  .או רוב הציבור מנסים לכפות תפיסת עולם שקרית על כל הנתינים/ בו השלטון ועקרונית למצב

הפוליטית והחברתית , התרבותיתמציאות בין ה ליםשוריפנוכחנו גם בזיקה בין ה,     בהקשר זה   

אף שלעתים לא עלה בידינו להצביע על קשר טקסטואלי ברור בין הפירושים לבין ,  שכן.ובה נכתב

. כלל אופי פולמוסי-שזיקה כזו קיימת ונושאת בדרך, י שביכולתנו לסכם ולקבועהר, מציאות זו

בהתאם להתמקדותם בשני , בצורה מכלילה, שניתן לחלק את הפירושים השונים, הכוונה לכך

, המאבק להענקת לגיטימציה ואף מעמד בכורה רעיוני לפילוסופיה היהודית) א: (מאבקים

התמודדות הפרשנות הספרדית עם תופעות של ) ב(; פרובנסליבמסגרת הפולמוסים במרחב היהודי 

שכלתנות קיצונית בחברה היהודית והנוצרית ועם האיום הפיזי והדתי מצד השלטונות והסביבה 

ן של תפשטותחינוכי המשותף לשני המאבקים הוא ההתנגדות לה-העיקרון הפוליטי. הנוצריים
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יש צורך בקיומה של שונות בין בני , ה שכזוכל עוד קיימת סכנ. בקרב הציבורתפיסות מוטעות 

  .פוליטית ודתית,  לשונית–האדם 

פרשנות הפילוסופית היהודית לסיפור שה, העולה ממחקר זה היאהמסקנה המרכזית ,        לפיכך

 היוותה אמצעי ,סוגה ספרותיתכ, כיצד הפרשנות הפילוסופית היהודית למקרא המיגדמגדל בבל מ

תוכנם של מסרים אלה השתנה בהתאם לזמן . חברתיים ופוליטיים,  דתייםחינוכי להנחלת מסרים

סיפור את ההתנגדות של ה המרכזי מסררובם ככולם רואים כ, אולם. ולמקום בו נכתבו הפירושים

הממד . או ההמון מנסים להשליט על הקולקטיב תפיסת עולם שקרית/למצב בו ההנהגה ו

חלק ממיעוט כמבטא את תודעתם , ים לרעיון זההפולמוסי האקטואלי אותו מעניקים המפרש

כמו במקרה של (שכלתני -רוב אנטי בין אם מדובר ב,מול רוב עויןלקבלת לגיטימיות שנאבק 

         .)ן ואברבנאל"פירושי ר(ובין אם מדובר בחברה הנוצרית )  הפרשנים הפרובנסליים
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 to the Story of the Tower of Medieval Jewish Philosophical Commentaries: bjectSu
Babel 

Rony Michael: Author 

Haim Kreisel . Prof: visorAd 

: Abstract 

The current dissertation explores the most important commentaries on the story of the 

Tower of Babel (Genesis 11: 1-9) written by medieval Jewish thinkers, while focusing 

on their social and political aspects. Discussion of the commentaries is organized both 

in terms of chronology – when the commentary was written – and geographical 

location of the author, and explores the commentaries' historical and cultural 

background.  This is done in an attempt to understand each commentator's political 

thought and how it is related to his historical context. Nevertheless, medieval 

commentators also regarded their work as the continuation of an unbroken Jewish 

heritage, and thus made free use of earlier sources that bore no relation to their 

contemporary reality. Thus, this research examines to what extent these commentators 

relied on their predecessors and on the homilies of the sages, in an attempt to trace 

conceptual developments and innovations.  

       Accordingly, the dissertation begins with an exposition of the foundations of the 

Jewish medieval philosophical tradition on the story of the Tower of Babel. Hence, it 

primarily reviews the political and social aspects of the homiletic tradition of the 

ancient Jewish sages on the story, as well as the commentaries of Abraham Ibn-Ezra 

and Maimonides. It goes on to examine the Jewish Provencal philosophical 

commentaries to the story, and concludes with a discussion of the three most 

important commentaries from Spanish Jewry of the 14th – 15th centuries.  

       The current study shows that Jewish medieval philosophical commentaries on the 

story of the Tower of Babel contain both general religious, social and political ideas 

as well as ones that are more relevant to the commentator’s social and political 

environment. Thus, the commentators employed the commentary on this scriptural 

story as the medium for subtly conveying to their coreligionists their attitude towards 

the contemporary situation. 
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The dominant religious concept we encountered was a rationalistic 

Maimonidean one. Thus, beyond the innovations of the various commentaries, we 

detected a core of a tradition established by Samuel Ibn-Tibbon, based upon 

Maimonides' description of the generation of Nimrod and Abraham and combining 

ideas from the commentaries of Abraham Ibn-Ezra.  

Almost all the commentaries explored in this research included social and/or 

political discussions, yet the allegorical commentaries included also a metaphysical 

dimension. The common denominator of the political discussions is the rejection of a 

universal non-Jewish regime, especially a monarchy. This rejection is accompanied 

by an objection to any situation in which the regime or the masses try to impose a 

false concept on society as a whole. 

While the commentaries may be appreciated independently of their social 

context, the research supports the view that the political and social events that took 

place during the period of their composition may well have had an impact on the 

views expressed in them – mostly in a polemic manner. Thus, one can generally 

distinguish between the commentaries according to their focus on one of two 

campaigns: (a) the struggle for legitimizing and attaining a status of ideological 

supremacy to Jewish philosophy, during the polemics in the Jewish-Provencal sphere, 

and (b) the confrontation of Hispano-Jewish commentaries with radical rationalism in 

both Jewish and Christian societies, as well as with the religious and physical threat 

that the Christian regime and environment posed to this Jewry. The political-

pedagogical consideration in both cases was to combat the spread of  false 

conceptions among the public. According to the commentators, as long as such danger 

exist, linguistic political and religious divergences are necessary. 
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In conclusion, this research finds that Jewish philosophical commentaries to 

the story of the Tower of Babel demonstrate how the genre of Biblical philosophical 

commentaries served as a pedagogical means for promoting religious, social and 

political ideas. While many of these ideas vary according to the time and place in 

which the commentaries were written, the commentaries posit an unequivocal 

objection to the imposition of a false ideology on the public as a whole. The 

commentators contribute a contemporary polemic dimension to the story of the 

Tower, which shows their self-awareness as members of a minority group confronted 

by a hostile majority, whether it be anti-rationalists (in the case of the Provencal 

commentators) or Christian society (in the case of R. Nissim and Abravanel).  
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‰ÚÓË‰†ÏÂÓ†˙ÂÈ˙Â·¯˙†·¯†∫ÌÈ¯‚‰Ó†˙Â¯·Á·†ÈÂ¯ÈÚ†ÔÂÎ˙Ï†˙Â˘È‚†∫‰„Â·Ú‰†‡˘Â

ıÈ·ÂÂ¯‰‡†®È˜È˜©†˜ÁˆÈ †∫˘È‚Ó
Ï‡Á˙ÙÈ†Ô¯Â‡†ßÙÂ¯Ù †∫‰ÁÓ

¯Èˆ˜˙

ÒÂ˙‡Â†‰¯È‚‰†˙ËÈÏ˜†˙ÂÈÈ„Ó†¨ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†ÔÈ·˘†¯˘˜·†˙˜ÒÂÚ†¨˙È˙¯Â˜È·Â†˙È˙‡ÂÂ˘‰†˙ÈÓÂÁ˙†·¯†‰˘È‚·†˙Ë˜Â†ÂÊ†Ë‡¯ÂË˜Â„†˙„Â·Ú

Â˙˘È‚†¨ÌÈÈÏ‡Ó¯ÂÙ‰†ÂÈ¯ˆÂ˙†˙˘‚„‰†ÍÂ˙†ÈÊÈÙ‰†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†‡ˆÓ†ÔÂÈ„‰†„˜ÂÓ·†ÆÌÈ¯‚‰Ó†˙Â¯·Á·†È·Á¯Ó†˜„ˆÏ†Ì‰ÈÈ·†¯˘˜·Â†ÈÓÂ‡Ï

ÆÌÈ¯‚‰Ó†˙Â¯·Á·†˙Á˙Ù˙Ó‰†˙È˙Â·¯˙≠·¯‰†˙Â‡ÈˆÓ‰Ó†ÌÈ¯Ê‚‰†¨·Á¯Ó·†˙ÂˆÂ·˜†ÔÈ·†ÌÈÈ˙Â·¯˙†ÔÈ·‰†ÌÈÏ„·‰‰†ÌÚ†Â˙Â„„ÂÓ˙‰†ÔÙÂ‡Â

‰¯È‚‰‰†˙ËÈÏ˜†˙ÂÈÈ„ÓÏÂ†ÌÈ¯‚‰ÓÏ†Ô˙ÂÒÁÈÈ˙‰·†ÂËÂ¯ÂË·Â†ÂÙÈ≠·È·‡≠Ï˙·†È·Á¯Ó‰†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙ÂÎ¯ÚÓ†Ï˘†Ô˙˘È‚†‰Á·†ÂÊ†˙¯‚ÒÓ·

˙È˙‡ÂÂ˘‰‰†‰˘È‚‰†ÆÔÓÂÁ˙Ï†ÌÈ¯‚‰Ó‰†ÈÙÏÎ†¨‰Â˘†˙ÂÈÈ„Ó·†Ì‚†ÍÎ†ÍÂ˙ÓÂ†‰Â˘†ÒÂ˙‡·†˙Â˜ÈÊÁÓ‰†¨‰Ó‡˙‰·†‰„˜Â†Ï‡¯˘È†˙ÂÈ„Ó†È˙˘·

‰Ê†¯‚˙‡Ï†‰ÚÓ†˙˙Ï†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†Ï˘†Â˙ÏÂÎÈ·†¨·Á¯Ó‰†ÏÚ†Ì‰È˙ÂÎÏ˘‰·Â†ÔÂÎ˙‰†˙ÂÎ¯ÚÓ†ÈÈÈÙ‡Ó·†ÔÈÁ·‰Ï†˙¯˘Ù‡Ó†¨‰Ë˜˘

Ï˘†ÈÊÎ¯Ó‰†ÔÈÈÚ‰†¨ÌÈ¯·„‰†Ú·ËÓ†Æ˙Â¯·Á‰†È˙˘·†ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰†ÌÈÈ˙Â·¯˙†¨ÌÈÈ˙¯·Á‰†ÌÈÈÂÈ˘‰†Ú˜¯†ÏÚ†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†Ï˘†Â„ÂÚÈÈ·Â

˙È„˜‰†˙ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙Î¯ÚÓ†˙·ˆÈ†Ú˜¯·†¯˘‡Î†¨È¯˜ÈÚ‰†„˜ÂÓ‰†‰ÙÂÓ†‰ÈÏ‡†˙ÈÏ‡¯˘È‰†˙ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙Î¯ÚÓ†‡Â‰†¨ÂÊ†‰„Â·Ú

ÔÈ·†ÌÈÒÁÈ‰†˙Î¯ÚÓ†·ÂˆÈÚ·†È·Á¯Ó‰†ÔÂÎ˙‰†Ï˘†ÂÈ˙ÂÏÂÎÈÂ†ÂÈ„È˜Ù˙†˙ÈÁ·†˙‡†‰¯˘Ù‡†˙È˙¯Â˜È·‰†‰˘È‚‰†Æ‰Â˘†‰˘È‚†˙ÏÚ·†‰ÙÂÏÁÎ

ÈÓÂ‡Ï†ÒÂ˙‡†¨È·Á¯Ó†˜„ˆ†ÂÓÎ†¯˙ÂÈ†‰·Á¯†˙ÂÚÓ˘Ó†ÈÏÚ·†ÌÈ‚˘ÂÓÂ†ÌÈÓÂÁ˙†˙ÈÁ·Ï†Í¯„‰†‰ÏÏÒ††‰˙ÂÚˆÓ‡·†Æ¯ÈÚ·†˙ÂÈ˙¯·Á†˙ÂˆÂ·˜

ÆÔ‰ÈÈ·†¯˘˜‰Â†˙È·Á¯Ó†˙È¯Â·Èˆ†˙ÂÈÈ„ÓÂ

˙‡†ÌÈÂÂ‰Ó†¯˘‡†ÌÈ‡˘Â‰†Ï˘†Ì·ÂÏÈ˘†ÍÂ˙Ó†˙ÂÏÂÚ˘†˙ÂÈÊÎ¯Ó‰†˙ÂÏ‡˘‰†ÏÚ†˙ÂÚÏ†ÌÈ‡·‰†ÌÈÈÊÎ¯Ó†¯˜ÁÓ†È¯Èˆ†‰˘ÂÏ˘†¨‰„Â·ÚÏ

˙Ú·Â‰†ÌÈ¯‚‰Ó‰†˙ËÈÏ˜†˙ÂÈ„Ó†ÔÈ·†¯˘˜†ÌÈÈ˜†Ì‡‰†∫ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙Ï†ÈÓÂ‡Ï‰†ÒÂ˙‡‰†ÔÈ·˘†ÌÈ¯˘˜‰†˙Î¯ÚÓ†˙ÈÁ·†¨˙È˘‡¯†Æ‰˙¯‚ÒÓ

ø˙ÓÂÈÒÓ†ÌÈ¯‚‰Ó†˙ËÈÏ˜†˙ÂÈÈ„Ó†Ï˘†˙ÂÈ·Á¯Ó‰†˙ÂÎÏ˘‰‰†Ô‰Ó†øÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†ÚÂˆ˜Ó†ÔÈ·Ï†˙ÓÈÂÒÓ†‰¯·Á†‰˜ÈÊÁÓ†Â·†ÒÂ˙‡†ÍÂ˙Ó

·ˆÈ˘†È˙Â·¯˙†·¯‰†¯‚˙‡Ï†‰ÚÓ†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˜ÙÒÓ†Ì‡‰†∫˙È˙Â·¯˙≠·¯‰†˙Â‡ÈˆÓ‰†Ú˜¯†ÏÚ†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†Ï˘†Â˙·Â‚˙†ÔÁ·È˙†¨˙È˘

˙˙Ï†˙ÈÁÎÂ‰†Â˙ÂÎ˙Ó·†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†Ï˘†˙ÏÂÎÈ‰†˙„ÈÓ†˙‡†Û‡†˙ÁÂ·†ÂÊ†‰Ï‡˘†ø˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰†‰¯È‚‰‰†ÈÓ¯Ê†¯Â‡Ï†˙Â·¯†ÌÈ¯Ú·†ÂÏÂÓ

È˙¯·Á‰†‰·Ó‰†ÔÈ·†ÌÈÓÈÈ˜‰†ÔÈÏÓÂ‚‰†È¯˘˜†˙‡†˙„„ÁÓÂ†˙È˙Â·¯˙†·¯†˙Â‡ÈˆÓ†Ï˘†‰˙¯ÈˆÈÂ†ÌÏÂÚ‰†È¯Ú·†¯·Â‚Â†ÍÏÂ‰‰†È˙Â·¯˙†ÔÂÂÈ‚Ï†‰ÚÓ

ÆÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰Â

ª¯˜ÁÓ‰†˜ÒÂÚ†Â·†ÔÂ¯Á‡‰†¯ÈˆÏ†Í¯„‰†˙‡†ÒÏÙÓ†¨¯·Â‚Â†ÍÏÂ‰‰†È˙Â·¯˙†·¯‰†ÔÂÂÈ‚Ï†‰ÚÓ†˙˙Ï†ÔÂÎ˙‰†Ï˘†Â˙ÏÂÎÈ†˙„ÈÓ·†ÔÂÈ„‰†ÌˆÚ

Ì‡‰†∫ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙Ï†È·Á¯Ó†˜„ˆ‰†ÔÈ·†ÌÈ¯˘˜‰†˙Î¯ÚÓ†È·‚Ï†˙ÂÏ‡˘†˙·ˆ‰†˙¯ÊÚ·†Æ˙È˙Â·¯˙†·¯‰†˙Â‡ÈˆÓ‰†Ú˜¯†ÏÚ†ÔÂÎ˙‰†˙È¯Â‡È˙

øÈ·Á¯Ó†˜„ˆ†‚È˘‰Ï†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙Î¯ÚÓ†‰ÏÂÎÈ†Ì‡Â†˙È˙Â·¯˙≠·¯‰†¯ÈÚ·†È·Á¯Ó†˜„ˆ†Â‰Ó†˙‡†¯È„‚‰Ï†Ô˙È

˙ÂÏÂÎÈ†„ÁÈ†¯˘‡†˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡Â†˙ÂÈ˙ÂÓÎ†˙ÂËÈ˘†ÏÏÂÎ‰†¨¯˜ÁÓ†ÈÏÎÂ†˙ÂËÈ˘†Ï˘†·Á¯†ÔÂÂ‚Ó†˙ÂÚˆÓ‡·†‰Úˆ·˙‰†ÂÏ‡†˙ÂÏ‡˘†Ï˘†Ô˙¯È˜Á

˙Â„„ÂÓ˙‰‰†ÈÎ¯„†Ï˘†‰‡ÏÓÂ†‰ÙÈ˜Ó†¨‰ÈÓ‡†‰ÂÓ˙†ËË¯˘Ï†¯˘Ù‡†¯˜ÁÓ‰†ÈÏÎÂ†˙ÂËÈ˘‰†ÔÂÂ‚Ó†Æ‰„Â·Ú·†˙ÂÏÂÚ‰†˙ÂÏ‡˘Ï†˙Â·Â˘˙†˜ÙÒÏ

Æ˙ÂÈ˙Â·¯˙≠·¯‰†¯‚˙‡†ÌÚ†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙Î¯ÚÓ†Ï˘

˙ÂÈ·Á¯Ó‰†ÔÂÎ˙‰†˙ÂÎ¯ÚÓ†Æ˙ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙Î¯ÚÓ†ÏÚ†˙È˜ÏÁ†‰ÚÙ˘‰†ÈÓÂ‡Ï‰†ÒÂ˙‡Ï†ÈÎ†ÌÈÚÈ·ˆÓ†¯˜ÁÓ·†Â‡·Â‰˘†ÌÈ‡ˆÓÓ‰

Ï˘†˙ÂÈ·˙†ÍÂ˙·†·ËÈ‰†ÌÈÚÂË†ÂÈ˙Â„ÂÒÈ˘†¯Â¯·Â†¯„‚ÂÓ†ÈË¯Â‡È˙†ÒÈÒ·†ÏÚ†˙ÂÚ˘‰†¨˙ÂÈË‡ËÒÂ†˙ÂÈË‡Ó‚Â„†˙ÂÎ¯ÚÓÎ†ÂÏ‚˙‰†˙ÂÈÂ¯ÈÚ‰

ÆÈÏ‡Ò¯·ÈÂ‡†Û˜Â˙†˙ÂÏÚ·†¨ÈËÒÈ¯„ÂÓ†¨ÈÏÏÂÎ†ÔÂÎ˙

¨ÈÂ¯ÈÚ‰†·Á¯Ó‰†Ï˘†Â·ÂˆÈÚÏ†Ì¯Â˙†¨ÈÂ¯ÈÚ‰†·Á¯Ó·†ÌÈÂ˘‰†ÌÈÈÁ‰†ÈÓÂÁ˙·†ÌÈÈÓÂ‡Ï†˙ÂÈÈ„Ó†ÈÏÎ·†ÂÈÂËÈ·†˙‡†‡ˆÂÓ†¯˘‡†ÈÓÂ‡Ï‰†ÒÂ˙‡‰

¨˙Â¯ÎÂÓ‰†˙ÂÈÏ‡Ò¯·ÈÂ‡‰†˙ÂÈ·˙·†ÏÂÚÙÏ†¨‡Ï‡†¨Â˘ÈÏÁ‰Ï†Â‡†Â˜ÊÁÏ†¨ÂÈÏ‡†ÒÁÈÈ˙‰Ï†‡Ï˘†‰ÙÈ„ÚÓ†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙Î¯ÚÓ†¨ÌÏÂ‡

˙ÂÈÈ„Ó†Ï˘†ÛÒÂÓ†Í¯ÚÂ†„ÂÁÈÈ†¯ÒÁ†¨ÛÒÂ†ÈÏÎÎ†È·Á¯Ó‰†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙Î¯ÚÓ†‰ÓˆÚ†˙‡†‰¯È„‚Ó†ÂÊ†‰ÏÂÚÙ·†Æ¢·ÂË†ÔÂÎ˙¢Î†˙Â¯„‚ÂÓ‰

Â¯„Ú‰†¯ÎÈ†Â·†‰¯˜Ó·†¨˙‡Ê†ÌÚ†ÆÈ·Á¯Ó†˜„ˆ†˙¯ÈˆÈÏ†Â˙Ó‡˙‰Â†·Á¯Ó·†˘Á¯˙Ó‰†ÏÚ†˙Â‰Ó†˙ÏÚ·†‰¯ÈÓ‡†˙¯„Ú†¨˙ÈÓÂ‡ÏÂ†˙ÈÓÂ˜Ó

ÌÈ„ÓÂÚ‰†ÌÈÏÎ‰†„Â„ÈÁ†ÍÂ˙†¨ÂÙÈ≠·È·‡≠Ï˙·†‰„Â·Ú‰†È¯‚‰ÓÏ†ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†Ï˘†˙È„ÂÁÈÈ‰†‰·Â‚˙†‰˘¯„†¨¯Â¯·†ÈÓÂ‡Ï†ÒÂ˙‡†Ï˘

Æ·Á¯Ó·†˙ÂÈ˙‡†˙ÂˆÂ·˜Ï†ÒÁÈ·†ÈÂÎÈ„Â†‰ËÈÏ˘†ÈÓÓÒ†˙¯Ò‰Â†¨Â˙Â˘¯Ï

ÌÈ¯‚‰Ó†ÈÙÏÎ†˙ÂÈÈ„Ó†¨ÈÓÂ‡Ï†ÒÂ˙‡†¨ÈÂ¯ÈÚ†ÔÂÎ˙†∫¯˜ÁÓ‰†È˙˘Ó†ÔÈ·†˙ÓÈÈ˜‰†‰˜Â„‰‰†ÌÈ¯˘˜‰†˙Î¯ÚÓ†ÏÚ†ÌÈÚÈ·ˆÓ†¯˜ÁÓ‰†È‡ˆÓÓ

Æ˙È˙Â·¯˙≠·¯‰†˙Â‡ÈˆÓÏ†˙ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙Î¯ÚÓ†Ï˘†˙ÂÈ¯˘Ù‡‰†˙Â·Â‚˙‰†˙˘˜·†‰˘„Á†‰Á·‰Ï†ÌÈÏÈ·ÂÓ†¨ÛÒÂ·†Æ˙ÂÈ˙Â·¯˙≠·¯Â

ÆÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†ÍÈÏ‰˙·†È˙Â·¯˙‰†ÔÂÂÈ‚Ï†˙ÂÈ¯˘Ù‡‰†˙Â·Â‚˙‰†„ÚÓ†˙‡†˙ÂÂ‰Ó†ÂÏ‡†˙Â·Â‚˙

‰¯È˜ÁÏ†Á˙Ù†˙ÂÂ‰Ó†¨Ô‰Ó†˙ÂÚ·Â‰†˙Â·Â˙Â†˙Â˜ÒÓ‰†Ï˘†Ô˙·ˆ‰Â†ÂÊ†‰„Â·Ú·†ÂÏÏÎ˘†ÌÈ˙˘Ó‰†ÔÈ·†ÌÈ¯˘˜‰†˙Î¯ÚÓ†Ï˘†‰˙ÙÈ˘Á

ÌÏÂ‰†‰ÚÓ†˙˙Ï†ÂÏÎÂÈ†¯˘‡†¨˙ÂÈÓÂ˘ÈÈ†ÌÈÎ¯„†Ï˘†ÔÁÂ˙ÈÙ·†Í¯Âˆ‰†ÏÚ†˙Â˜ÒÓ‰†˙ÂÚÈ·ˆÓ†ÛÒÂ·†Æ˙ÂÈ¯ÈÙÓ‡†¨˙ÂÈË¯Â‡È˙†˙Â¯‚ÒÓ·†˙ÙÒÂ

Æ¯ÈÚ·†˙È˙Â·¯˙≠·¯‰†˙Â‡ÈˆÓÏ†˙ÈÂ¯ÈÚ‰†ÔÂÎ˙‰†˙Î¯ÚÓ†„ˆÓ
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  הערכה מרחבית ועיתית של מאזן האנרגיה והמים הקרקעי בעזרת חישה מרחוק

  ארגמן אלי י"מוגש ע

  בלומברג. פרופסור דן ג ואשר-פרופסור יפתח בן עבודה זו התבצעה בהנחייתם של

  

  תקציר

חקלאיים , ניתוח מרחבי של מאזן האנרגיה והמים מהווה כלי חשוב להבנת תהליכים קרקעיים

הגישה המקובלת כוללת שימוש בנתונים מתחנות מטאורולוגיות . ל קנה מידהבכ, וסביבתיים

עבודה זו בוחנת את השילוב של הדמאות לוויין להערכת מאזן האנרגיה . ומדידות קרקעיות

אנו מצאנו כי שיטה זו מתאימה לניתוח מרחבי . והמים הקרקעי ומציגה שיטה חדשה למטרה זו

  .ועיתי של פני השטח

: כגון(המספקות מידע קרקעי , בעזרת חישה מרחוק,  ניתוח כמותיות לניתוח מרחביפיתוח שיטות

-חיוני להבנת תהליכים רב, )אלבדו ואמיסיביות, פני השטח' טמפ, אוופוטרנספירציה, קרינה נטו

מגבלה , בדרך כלל, פער הזמנים בין איסוף המידע המטאורולוגי ועת מעבר הלוויין הוא. ממדיים

מודל , על כן.  רכיבי מאזן האנרגיה מתוך הדמאות לווייניםתוח שיטות להערכמשמעותית בפית

יכול לסייע בגישור הפערים הנוצרים בין , בעזרת נתוני חישה מרחוק בלבד, המסוגל לחזות

  .הנתונים המתקבלים מן הלוויין ובין אלה מן התחנות המטאורולוגיות ומדידות הקרקע

  :יותבמחקר זה הגדרנו שלוש מטרות עיקר

ההתאדות , יישום טכניקות של חישה מרחוק להערכת מאזן האנרגיה הקרקעי .1

 .האקטואלית וצפיפות כסות הצומח בקנה מידה אזורי ושל השדה הבודד

פיתוח מודל כלאיים הקושר בין נתונים מטאורולוגיים ונתוני חישה מרחוק לחישוב  .2

ואלית ובין נתונים הקרינה נטו וההתאדות האקט, כמותי של רכיבי מאזן האנרגיה

של צפיפות כסות הצומח על ידי מדדים , הניתנים גם הם להערכה כמותית, איכותיים

 .מודל זה משמש לאימות הנתונים של המטרה השלישית בעבודה. צמחיים

המתבססות על נתוני חישה , )ANN(שימוש בטכניקות של רשתות עצביות מלאכותיות  .3

,  וצפיפות כסות הצומח מעל פני שטחים מגווניםמרחוק בלבד לחיזוי התאדות אקטואלית

  .החל מקרקע חשופה ויבשה ועד לכסות צומח מלאה בתנאי לחות שונים

הניתנים ) VI(המחושבת מתוך מימדים צמחיים , מודל הכלאיים משלב את צפיפות כסות הצומח

וב של י שיל"המחושבת ע) ETa(ובין התאדות אקטואלית ,  להערכה מתוך נתוני חישה מרחוק

הערכת ההתאדות ). VIETaמעתה ואילך (נתונים מטאורולוגיים ונתוני חישה מרחוק 

 Brutsaert & Strickerי "שהוצג ע, AA, צחיחות-האקטואלית מתבססת על מודל האדווקציה

 ETa לחישוב ערכי AAבעבודה זו השתמשנו במודל .  לחישוב ההתאדות האקטואלית)1979(

, היתרון הגדול בשימוש במשוואות ההתאדות הפוטנציאלית.  הבודדבקנה מידה אזורי ושל השדה

שילוב , מצד שני. ספקטראליים-הוא התאמתם לנתונים המתקבלים מלוויינים מולטי, AAבמודל 

החלת . מהווה גורם מגביל לבניית מודל כמותי, ETaהנדרשים לחישוב , נתונים מטאורולוגיים

יחד עם נתונים מטאורולוגיים לחישוב רכיבי , ני השטחשל פ, מדידות המבוססות על חישה מרחוק



חיוני להבנת תהליכים קרקעיים בעזרתם ניתן להפיק מידע ) ETaבעזרתם מחושב (מאזן האנרגיה 

  .מרחבי ברזולוציה גבוהה

י הרצה של נתונים סינתטיים המאפיינים תנאי אקלים שונים "התנהגות המודל נבחנה ע

ושדה בעל כסות צומח , קנה מידה אזורי ועבור קרקע חשופהב, המתאימים לאקלים לח ויבש

אזור המחקר להדגמת המודל היה עמק החולה המהוהה חלק מאגן הניקוז הצפוני של נהר . מלאה

  . הירדן

 Landsat 7היחס בין התאדות אקטואלית וצפיפות כסות הצומח נרכש בעזרת הדמאות לוויין של 

ETM+ שיעור . 2000 ונתונים מטאורולוגיים מתחנות אזוריות עבור תקופת החורף והאביב בשנת

טמפרטורת פני . Landsatלמחצה המותאם לחיישני לוויין - האלבדו חושב מתוך מודל אמפירי

  .י המרת הטמפרטורה הקינטית לקרינתית"השטח חושבה ע

. מעל פני שדה חקלאי במרכז העמקהוצגה , בקנה מידה של השדה הבודד, VIETaהתנהגות מודל 

מודלים אלה . RBF - וBP מטיפוסים ANNתוצרי המודל שמשו אותנו לאימון של אלגוריתם 

על בסיס נתוני חישה מרחוק , שמשו אותנו לחיזוי ההתאדות האקטואלית וצפיפות כסות הצומח

 אשר חושב VIETaתוצרי האימון אומתו בהשוואה למודל . בלבד ללא נתונים מטאורולוגיים

  .בעזרת נתונים מטאורולוגיים ולווייניים

 בהשוואה לתקופת האביב בה שיעור הערכים נע 0.16-0.24 בתקופת החורף נע שיעור האלבדו בין 

הערכים הגבוהים חושבו עבור קרקע הרנדזינה והנמוכים עבור . עבור קרקע חשופה, 0.20-0.38בין 

שחושבה עבור קרקעות ,  של הקרקע החשופהשיעור הטמפרטורה. האורגאנית, קרקע הכבול

ערכים גבוהים . 16.30c בעוד שעבור הכבול חושב ערך של 12.60cהייתה , האלוביום והרנדזינה

 עבור קרקע הכבול והערך המרבי 31.00cכאשר הערך המינימאלי שחושב היה , יותר חושבו באביב

החורף לאביב לקרקע הרנדזינה הפרש הטמפרטורות שחושב בין .  לקרקע הרנדזינה41.20cהיה 

ערכי . ל" בעוד שהפרש הטמפרטורות עבור קרקע הכבול היה מחצית מן הנ28.60cהיה 

והשינויים בין החורף ) בהשוואה לרנדזינה(הטמפרטורה הנמוכים אשר חושבו לקרקע הכבול 

יבול ושיעור ק)  בתנאי קיבול שדה85%(לאביב נובעים כתוצאה מתכולת המים הזמינים הגבוהה 

  ). תכולת מים בתנאי קיבול שדה25%(החום שלה בהשוואה לקרקע הרנדזינה 

 5.4 - עבור הדמאת החורף ו mm day-1 2.1הערכים הממוצעים של ההתאדות האקטואלית היו

mm day-1 150נעו בין , בחורף, ערכי הקרינה נטו.  לתקופת האביב W m-2 לכסות צומח מלאה 

במהלך האביב שיעור הקרינה נטו הממוצעת לכסות . רקע חשופה מעל פני קW m-2 300 -ועד ל

 והיה מותנה בטיפוס W m-2 300-550 ועבור קרקע חשופה נע בין W m-2 420צומח מלאה היה 

  .הקרקע ובתכולת המים

 היה  עבור RBF ,0.93 - וBP,  אשר נבחרוANNהמתאם אשר התקבל עבור אימון שתי טיפוסי 

 בעזרת ETaחיזוי . במהלך האביב,  ההתאדות האקטואלית מפני השטח עבור0.99 - כסות הצומח ו

ANN 2.7 נע בין mm day-14.3 - עבור קרקע חשופה יבשה ועד ל mm day-1 לקרקע חשופה 

 אפשר גם חיזוי התאדות מעל פני שדה בעל כסות צומח ANN -שימוש ב. בתנאי קיבול שדה

 ועבור רשת מטיפוס  mm day-1 3.9-4.4ן  נע שיעור ההתאדות האקטואלית ביBPעבור , מלאה



RBF 4.0-4.5 שיעור ההתאדות האקטואלית נע בין mm day-1 .בין , מקדם המתאם שהתקבל

. 1.0 ושיפוע קו המגמה היה בקירוב 0.95היה ) VIETaמודל (הערכים החזויים והמחושבים 

וע קו המגמה היה  ושיפ0.87ההשוואה בין המודל המחושב והחזוי הראה כי מקדם המתאם הוא 

  .0.8בקירוב 

ניתן לסכם כי המודל מסוגל  לתאר שינויים אקלימיים ברמת האזור והשדה הבודד וכן את מצב 

  .המים תוך התייחסות למצב כסות הצומח
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Abstract 

Spatial evaluation of surface energy balance is important in the process of 

understanding the water relations within the agricultural and the natural environments 

at all scales. The standard approach includes using data from meteorological stations 

and ground measurements. This thesis studies the ability to use remotely sensed 

imagery to evaluate the surface energy balance and development of a new reliable 

methodology for this purpose. We find this method suitable for spatial and temporal 

surface analysis.  

The development of quantitative analysis of remote sensing (RS) information, which 

provides surface data (i.e. net radiation, evapotranspiration, surface temperature, 

albedo and emissivity), is vital for multiscale processes. The lag time between 

meteorological data collection and satellite overpass time is often the main problem in 

developing methods for extraction of surface energy balance parameters from 

imagery. Therefore, a predictive model that exclusively uses remotely sensed data 

(without the support of surface information) can help to overcome the gaps between 

ground data and satellite overpass timing.  

In this research we have defined three main objectives: 

1. Application of remote sensing to estimate the surface energy balance, actual 

evapotranspiration and vegetation density at the field and regional scale.  

2. Developing a "hybrid model" that uses and merges surface and remote sensing 

data in order to provide the linkage between potential evapotranspiration, 

vegetation water stress and actual ET (This model will be used for validation of 

the following objective). 

3. Using ANN algorithm exclusively based on remote sensing data for prediction of 

actual ET and vegetation density over a variety of environments from uncovered 

arid soils to humid vegetated lands.  



The "hybrid model" combines vegetation density that is estimated from Vegetation 

Indices (VI) and actual evapotranspiration (ET), henceforward VIETa, using 

meteorological and remotely sensed data. We have used the model for small scale 

fields and regional evaluation of actual ET. Its suitability for remote sensing data is 

one of the advantages, while for our objectives, the need to combine it with ground 

meteorological data is a limiting component in its application.  

The study area included the Hula Valley which is part of the upper Jordan River Basin 

in Israel.  This region has undergone major land-use changes during the 1950's, 

transitioning it from swamp land to agricultural fields. 

The relationship between actual ET and vegetation density was obtained from Landsat 

7 ETM+ images and meteorological data from regional stations, for the winter and 

spring months.  

The behavior of the VIETa model on a small field scale was demonstrated over an 

area irrigated by a center pivot system. The results of this field study were used for 

training and verifying the ANN algorithm using back-propagation (BP) and radial 

basis function (RBF) networks. The ANN used only remote sensing data and 

predicted actual ET and its associated vegetation index without ground meteorological 

data. Results of ANN were compared with the results of the "hybrid model" which in 

our study were treated as measured values.   

For winter time, bare soil surface albedo varied between 0.16-0.24. High values were 

measured on Rendzina soil and low values on Peat. During spring, albedo varied 

between 0.20-0.38 for Peat and Rendzina, accordingly. Surface temperature varied 

between 12.60c, for Alluvium and Rendzina soils, and 16.30c, for Peat soil during 

winter. During spring time, the minimal surface temperature was 31.00c for Peat soils, 

and a maximal temperature of 41.20c for Rendzina. Accordingly, thermal differences 

between spring and winter were 28.60c for Rendzina and only about 14.50c for Peat.  

The lower temperature of Peat (compared to Rendzina) and the smaller thermal 

changes from winter to spring resulted from Peat's higher water content (85% at field 

capacity) and its associated high heat capacity compared to Rendzina (with only 25% 

at field capacity). The calculated actual evapotranspiration was 2.1 and 5.4 mm day-1 

for winter and spring respectively. The net radiation throughout the winter ranged 

from 150 W m-2 for vegetated surfaces and up to 300 W m-2 for wet bare soils.  At 

spring, the average net radiation was 420 W m-2 for full vegetation cover and 300-550 

W m-2 for bare soil surfaces. The two ANN networks, BP and RBF, predicated actual 



ET and vegetation cover reasonably well (correlation of 0.99 and 0.93 for ETa and 

vegetation respectively) during spring, but BP provided better results than RBF. The 

prediction ET with ANN ranged from 2.7 mm day-1 for dry bare soil to 4.3 mm day-1 

for fully watered soil. The Artificial Neural Network also predicted properly 

evapotranspiration from a fully vegetated surface, providing 3.9-4.4 mm day-1 for BP 

network and 4.0-4.5 mm day-1 for RBF. The correlation coefficient between measured 

(VIETa model) and predicted (ANN model) data was 0.95 for vegetation cover with a 

slope of 0.99. The comparison between the measured and the predicted actual 

evapotranspiration yielded r2=0.87 and a slope of about 0.8.    

Thus, our model was capable of describing large variations of climate and water status 

and relating them to vegetation cover.  



 לכימות תרומת אגן הניקוז על עומס )GIS( במערכת מידע גיאוגרפי יםודלמ: נושא העבודה

 מזהמים על הכינרת
 סיבוני גבריאל: שם המגיש
 דני בלומברג. פרופ: שם המנחה

 תקציר

איכות המים של הכינרת הננו מהנושאים החשובים ביותר העומדים בפני מקבלי ההחלטות במשק 

לה נוגעים הן לנושא איכות המים בכל הקשור לעובדה שהכינרת מהווה היבטים א. המים בישראל

הצורך . והן מן ההיבט האקולוגי של אגן הניקוז, את אחד ממקורות המים העקריים של המדינה

המתמיד למצוא איזון בין הדרישות האקולוגיות ודרישות איכות המים לבין צרכי הפיתוח במרחב 

 :עבודת המחקר הגדירה מספר מטרות כדלהלן. לןהאגן הינם נושא עבודת המחקר לה
הצורך להבין את מאזן הפעילות האנושית והטבעית באגן ולאתר את תרומתה לאיכות  •

 .הבנה זו הנה אבן יסוד בכל תכנית ניהול של אגן הניקוז. המים של הכינרת
מתן מצע הולם להבנת מאזן הפעילות האנושית והתופעות הטבעיות במרחב בכל הקשור  •

 . מאזן הזיהום הנגרם כתוצאה מזרימת מים אל האגםל
 

עיקרה של היפותזה זו הינו . ההיפותזה בבסיסה של עבודת המחקרלצורך ניתוח זה הוצבה 

שמנגנון הסעת זיהום זה נגרם כתוצאה מיצירה של זיהום במקור הנגרם כתוצאה משימוש 

היפותזה זו .  על ידי נגר עיליהקרקע הרלבנטי והסעה של החלק ממנו שלא התפרק או חדר לקרקע

מטרות העל של המחקר כפי שפורט לעיל מומשו . נבחנה במהלך העבודה כדי לקבלה או לדחותה

 :על ידי גישה מחקרית שכללה את העקרים הבאים
 בניית בסיס מידע פרמטרי •
  מודל מדעי לבחינת זיהום כתוצאה מתופעות אנושיות וטבעיותבניית •
 המאפשר ביצוע אנליזות GISגון מידע שיטתי במערכת ארפיתוח מדעי של מתודת  •

  בוחן עבור הכינרתבמקרהוהפעלת המערכת 
  לכימות וסכימה של כלל הזיהום במקורGISבניית מערכת מודל במרחב  •
 בניית מודל הסעה לכימות עומס הזיהום המוסע לכינרת כתוצאה מתופעות נגר עילי •
 ותיו שונים של המודל ואימות תוצאפרמטריםכיול  •

 
 166,000 - דונם שמתוכם שטח האגם הוא כ2,015,000 -שטח אגן ההיקוות של הכינרת הוא כ

. ק מים"הכינרת מכילה  כארבעה מיליארדי מ:   להלן מספר מאפיינים על האגם ועל האגן.דונם

וז  אגן הניק).בניאס(וחרמון ) חצבני(שניר  , דן-מגיעים מנהר הירדן ומיובליו העיקריים רוב המים 

רמת הגולן , )' מ2,200 -גובה מרבי של כ(של הכינרת ממוקם במרחב שבין רכס החרמון בצפון 

עיקר שימושי . הרי הגליל התחתון במערב ובקעת הירדן מדרום, )' מ800 -גובה מרבי של כ(ממזרח 

תיחומו של אגן ). מרעה(הקרקע באזור הינם שימושי קרקע לחקלאות צומח ולחקלאות חי 

ולל את רכסי הרי הגליל העליון וחלקים מהגליל התחתון במערב ובמזרח כולל האגן ההיקוות כ

 . אגן ההיקוות משתרע צפונה לתוך לבנון. את רמת הגולן
 

 :תהליך עבודת המחקר אופיין על ידי גישה מתודולוגית סדורה שכללה את השלבים הבאים

 סקר ספרות
 :סקר ספרות שבוצע התייחס לשני מרכיבים עקריים



סקר המתודה המדעית לבחינה של הדגשות המדעיות השונות לניהול אגני היקוות תוך  •

 . שימוש בתשתית של מערכות מידע גיאוגרפי
 תוכני של המחקר הנוגע לפרמטרים של זיהום מי הכינרת ולתופעות הגורמות סקר •

 . תוכן זה יסייע להשיג את מטרות המחקר. לזיהום זה
 

 . קר שנעשו בשנים האחרונות בנושאסקר זה פירט את עבודות המח

 הפיכת בסיס הנתונים למידע רלבנטי למחקר
, זיהום הנגרם מעשה ידי אדם: כגון, ניתוח מכלול מרכיבי המידע לקטגוריות בעלות משמעות

הגישה שבה בוצע חלק זה במחקר כללה . ריכוז תופעות זיהום בעלות מכנה משותף. זיהום טבעי

 .ג"נאסף למידע דיגיטאלי מתאים והזנתו של מידע זה למערכת הממהפיכת המידע שאת התהליך 

  GISהקמת תשתית 
 חישובית  GISבסופו של תהליך הבחינה נבחרה תשתית .  למימוש המחקרGISנבחנו מספר גישות 

 :סביבת העבודה שנבחרה אפשרה מגוון יכולות בהם. ArgusONEתשתית המבוססת על מערכת 
 ורות שוניםיכולת קליטה של מידע ממק •
 יכולת קביעה של קשרים במערכת בצורה פרמטרית מלאה •
 חוסר מידעיכולת להקים מערכת תחקור מלאה גם במצבים  •
  מודל כימות תרומת כל הפליטות במקור לסך המזהמים המגיעים לכינרתבניית •
 " מה אם"ע שאלתות וציב •

 תוצאות
  תוצאות עומס שנתי

חישוב זה בוצע באמצעות  . היה אחד ממטרות המחקרחישוב של מאזן הזהום הכולל על הכינרת

המערכת מספקת פילוח תוצאות . סכימה של כל מרכיבי הזיהום המגיעים אל הכינרת במשך שנה

התגלית העקרית בניתוח זה הנה שהמרעה הינו מהגורמים המרכזיים . רחב בחתכים שונים

ת כתוצאה מחישוב המודל הראה סיכום עומס הזיהום על הכינר. בתרומת העומס האורגני לכינרת

עומס חנקן כללי מחושב ,  טונות לשנה2600 - מחושב הינו כ BODעומס : את הממצאים הבאים

עומס מתכות ,   טונות לשנה200 -עומס זרחן כללי מחושב הינו כ ,  טונות לשנה1400 -הינו כ 

משמעותם של . ג" ק60 - טונות לשנה ואילו עומס דלקים שנתי מחושב הינו כ 7.5 -כבדות הינו כ 

 . אינם כלולים במסגרת הדיון בעבודת מחקר זו, תוצאות אלה על אגם הכינרת ועל האקולוגיה שלו
 

 בחינת ההיפותזה של המחקר
ההיפותזה בבסיסה של עבודה זו הנה שהזיהום המגיע לכינרת מושפע משמעותית מהסעת 

מנגנון הסעת זיהום זה נגרם כתוצאה ). 1995, גייפמן; 1993, גרייצר(מזהמים מאגן הניקוז שלו 

והסעה של החלק ממנו שלא , מיצירה של זיהום במקור הנגרם כתוצאה משימוש הקרקע הרלבנטי

היפותזה זו נבחנה תוך פיתוח של כלי ניתוח ואנליזה . התפרק או חדר לקרקע על ידי נגר עילי

נת המודל שפותח אל מול בחי. שאפשר בחינה של תרומת הזיהום מאגן ההקוות לאגם הכינרת

תוצאות הדיגום במרחב המחקר תוך ביצוע תהליכי כיול ואימות על כלל הנתונים הזמינים מראה 

 .וניתן להמשיך בביצוע מחקרים אשר היפותזה זו עומדת בבסיסם. שניתן לקבל את ההיפותזה

 מילות מפתח
 . מודל, ג"ממ, זיהום, כינרת, אגן ניקוז
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Abstract 

The Kinneret water quality is one of the main issues that water economy decision makers in 
Israel are dealing with. Two main aspects are involved with the Kinneret water quality; one is 
the fact that the Kinneret serves as the major resource of drinking water in Israel. Second is 
the ecology aspect of the drainage basin. The perpetual necessity of balancing between 
ecological needs, the demands for water quality and the need of expansion through the basin 
is the main subject of this research. The research has few goals: 

• Providing better understanding of the balance between human and natural activities 
at the basin, and to point out its effects on the Kinneret water quality. This 
understanding will be the corner stone in every management program of the 
drainage basin. 

• Providing a suitable knowledge platform in order to understand the balance 
between human activities and natural phenomenon relating to the pollution, caused 
by flowing water to the lake. 

 
In order to analyze it, a hypothesis has been assumed as a basis point to this research. The 
subject matter of this hypothesis is that water pollution (mainly BOD, Nitrogen and 
Phosphorus) transport mechanism is caused by pollution at the source caused by various land 
use activities and phenomena. Part of this pollution is then transported to the lake by means of 
surface runoff. During the research, the hypothesis had been examined in order to accept or 
reject it. The research approach that has been taken in order to implement the above purposes 
was based on the following phases: 

• Creating parametric databases. 
• Develop a scientific model, which analyses pollution that caused by human and 

natural Phenomena.  
• A scientific development of a methodical data management methods using GIS 

system in order to enable analysis and implementing it in a case study of the 
Kinneret. 

• To create a model of GIS for calculating and summing of pollution at the source. 
• To create a transport model for accumulation pollution load being transported to 

the Kinneret as a result of an surface run-off.  
• Calibration of different parameters of the model and results verification.  

Background 

Out of approximately 2,015 million square meters of the Kinneret basin area, only 166 million 
are actually the lake area. It contains some 4 billion cubic meters of water. Most of the water 
reaches from Jordan River and its tributaries: The Dan, Snir, and The Hermon (The Bunyas). 
The drainage basin of the Kinneret is located between the Hermon ridge in the North 
(maximum height 2200 meters), the Golan hilly region from the East t (maximum height 800 
meters), the lowest Galilee Mountains in the West and Jordan valley from the South. Land use 
in this area mainly dedicated to agriculture use (vegetation and grazing. Delimitation the basin 
includes the Galilee Mountains upper ridge, parts of the lowest Galilee Mountains in the East 
and the West, includes the Golan hilly region. The basin area expands at the north, into 
Lebanon. The research process had been characterized by methodical approach, includes the 
following stages: 



Literature Survey 

The literature survey includes two main components: 
• Scientific method survey and examination of the various scientific emphasizes of 

managing drainage basins, using the infrastructure of GIS platforms. 
• Survey concerning pollution parameters of the Kinneret water and the phenomena 

that cause it.  
The survey reflects relevant research works conducted over the last years.  

Using the database as an applicable tool for research 

Analyzing and converting the database components to meaningful categories. For example: 
man-made pollution and natural pollution. Gathering all polluted phenomena by its common 
denominator. The approach that was taken at this part of the research includes the process of 
gathering the collected information, converting it into a suitable digital database and loading it 
to a GIS platform. 

Establishing a GIS Infrastructure 

Few GIS approaches were examined. At the end of this process, an analytical GIS 
infrastructure was chosen based on the ARGUS-One system. The chosen environment enabled 
various functionalities, for example: 

• The ability to collect and load information and data from different sources. 
• The ability to conduct analytical equations within the system in a complete 

parametric approach. 
• The ability to establish a complete investigation system, even in cases of missing 

information.  
• Creating an analytical model of all the emissions of water polluted transported to 

the Kinneret.  
• Set up a query of "what if" scenarios. 

Results 

Annual pollution load results: 
Calculating the total pollution balance of the Kinneret was one of the research goals. The 
calculation was done by summation of all data of pollution components that flowing to the 
Kinneret over a year. The system provides wide results segmentation of different sections. A 
conclusion of the analysis was that grazing is one of the major pollution contributing factors 
to the Kinneret organic pollution load. Calculation of the overall pollution load provided the 
following results: The computed BOD load is approximately 2600 tones for a year, Nitrogen 
load is approximately 1400 tones for a year, Phosphorus load is approximately 200 tones per 
year, heavy metal load is approximately 7.5 tones per year and annual fuels load is about 
60kg. The meaning of these research results on the lake and its ecology, are not within the 
scope of this research.  

 
Discussion and examination of research hypothesis: 
The hypothesis of this research is that water pollution transport mechanism is caused by 
pollution at the source caused by various land use activities and phenomena. Part of this 
pollution is then transported to the lake by means of surface runoff (Graytzer, 1993; Geifman, 
1995). The hypothesis was examined during the research, which enables an examination of 
the pollution contribution to the Kinneret. Model results, compared with sampling results, 
enabled the acceptance of this hypothesis.  
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Basin, Kinneret, pollution, GIS, model 
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  בישראל"  יבשים"ו" גשומים"אנליזה סינופטית קלימטולוגית של אפיקי ים סוף 

  
  יוסי צביאלי:  מאת 

  אברהם זנגביל' פרופ:  מנחה

  

בישראל ובסביבתה ) ס"אי(קלימטולוגי של אפיק ים סוף -מחקר זה מציג תוצאות של ניתוח סינופטי

ם פשוט שפותח לזיהוי ואבחון מבוסס על אלגורית, 1995 נובמבר – 1985בתקופה שבין מארס 

 xרוחב  2°(המחקר מבוסס על נתוני סריג . ס"אובייקטיבי של מצבים סינופטיים המוגדרים כאי

 ונתוני גשם יומיים מעשר תחנות נבחרות שהתקבלו מהשירות NASA - מGEOS-1של  ) אורך 2.5°

  . המטאורולוגי בבית דגן

  

אפיקי ים סוף יבשים : ים סוף לשתי קטגוריותחולקו אפיקי , בהתבסס על נתוני גשם יומיים

כמו כן נעשה . ונעשה ביניהם ניתוח השוואתי של המאפיינים הסינופטיים והמטאורולוגיים, וגשומים

ונבדקו ) ס"אירועי גשם שאינם קשורים לאי(ס לבין אירועי גשם רגיל "ניתוח השוואתי בין גשמי אי

שקעים רגילים והפרעות ציקלוניות חולפות :  וגיםמשני ס, הקשרים שלהם עם הפרעות ציקלוניות

  ). הפרעה ציקלונית חולפת מוגדרת כמרכז של סטיה שלילית מהממוצע העיתי(

  

 מהימים 20% -ממצאים קלימטולוגיים כלליים מראים שאפיקי ים סוף שולטים בממוצע בכ

קשורים ,  בהתאמה,במרכז ובדרום הארץ,  מכלל ימי הגשם בצפון43% - ו29%, 25% -וכ, בישראל

בסתיו , ס"נמצאו שתי נקודות מכסימום של שכיחות ומשך הפעילות של אי. ס"להופעתו של אי

 18 - ו12ס גשום בשעות "בחלוקה יממתית נמצא שכיחות גבוהה של אי). אפריל(ובאביב ) אוקטובר(

  .ס היבשים"באיבהשוואה לפיזור יממתי שוויוני יותר בין השכיחויות ,  06UTC - ו00לעומת השעות 

  

במבנה ובמיקום , יחסית, בניתוח השוואתי בין אפיקי ים סוף יבשים וגשומים נמצאו הבדלים קטנים

ס גשומים היו קשורים באפיקי רום שצירם "אי, )ב" מ500(לעומת זאת ברום . האפיק בגובה פני הים

ס " אובחנו בין אי,כמו כן. ממצא זה בולט במיוחד בחדשי הסתיו והאביב. נמצא מערבית לישראל

 . היבשים והגשומים הבדלים במבנה הפרופיל האנכי של הטמפרטורה

 

 שעות להיווצרותו 48 -ס יבש קדם לפחות ב"שבשניהם אי, ס גשום"זוהו שני דגמי התפתחות של אי

קשור להתעמקות במקום של אפיק רום במערב ) בעיקר באוקטובר ונובמבר(האחד : ס גשום"של  אי

, קשור לתנועה מהירה מזרחה של אפיק רום רדוד יחסית)  אפריל-בעיקר בדצמבר(תורכיה והשני 

 ושכיחות ההפרעות הציקלוניות נמצא שאפיקי ים בניתוח מסלול. אבל בעל חדירה עמוקה דרומה

קשורים אפיקי ים סוף גשומים , סוף יבשים מזוהים עם ירידה כללית בשכיחות השקעים באזורנו

ומרכזי ההפרעות החולפות , לסטיה צפונה של מסלולי השקעים הפוקדים את מזרח הים התיכון

  .ס"נעים צפונה בהתאם להתפשטותו צפונה של אי
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ב ” מ500 -האפיק בס לגשם רגיל נמצא ש" בין גשמי איקלימטולוגיים-סינופטייםההבדלים הבניתוח 

אך בעל ) בניצב לציר האורך(צר יותר בממדיו , רדוד יותר, ס גשום הוא בעל מיקום מערבי יותר"באי

אפיקי ים סוף גשומים  .ב בגשם רגיל" מ500 -חדירה ניכרת יותר דרומה בהשוואה לאפיק ב

 בריבוי של מסלולי הפרעות חולפות ובפיזור נרחב יותר שלהן בהשוואה לשקעים רגילים מתאפיינים

בגשם רגיל אין הבדל משמעותי בין שני סוגי ההפרעות . בישראל ובסביבתה הקרובה מדרום וממזרח

ס גשום גדול יותר "מפל הטמפרטורה באי. הציקלוניות באזור זה ולמעשה הוא נקי כמעט מפעילותן

  .  כתוצאה מהתחממות אדווקטיבית בקרבת הקרקע במקביל להתקררות ברום,גשם רגילבהשוואה ל

  

ולעומת זאת נמצאה , בגשם רגיל זוהתה הסעת לחות מהים התיכון ומאירופה בכל המפלסים

ושילוב של הסעת לחות , באפיקי ים סוף גשומים הסעת לחות דרומית בטרופוספירה הבינונית

  . אירופה בקרבת הקרקעדרומית ולחות מהים התיכון ו

  

ואילו באפיקי ים , ב באזורנו" מ200 -נמצא שאירועי גשם רגיל קשורים להתחזקות זרם הסילון ב

אך הוא מהווה , סוף גשומים זרם הסילון אינו שונה במידה רבה מהממוצע מבחינת עצמת הרוח

רס ואפריל מלווים בחודשי האביב מ. גורם ציקלוגנטי באמצעות הדיברגנס החיובי הבולט באזורנו

  .ס בנוסף לדיברגנס גם בעוצמת רוח מעל לממוצע באזורנו"גשמי אי

  

מראות מפות האנומליה של , ב" מ200 -בניגוד למשתמע מתוך ממצאי אנומליות עצמת הרוח ב

מלווים בזרם סילון מעל ישראל , במיוחד באביב ובסתיו, ווקטור הרוח שמצבי גשם של אפיק ים סוף

  . ממש

  

 . במזרח הים התיכוןמשקעים;  אובייקטיביניתוח; אפיק ים סוף: מפתח מילות
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Synoptic Climatological Analysis of “Wet” and “Dry”  Red Sea 

Troughs Over Israel  

By Yosi Tsvialy 

Under the supervision of Professor Abraham Zangvil 

 

This study presents result of a synoptic-climatological analysis of the Red Sea Trough 
(RST) in Israel and vicinity for the period of March 1985 - November 1995, based on a 
simple algorithm for identifying RST situations. The algorithm was applied to the 
NASA GEOS-1 reanalysis gridded data set (20 Lat. x 2.50 Lon.). Daily rainfall data 
from 10 representative rain-measuring stations were supplied by the Israel 
Meteorological Service.  

 
We categorized the RSTs on the basis of measured rainfall, into "wet" and "dry" RST 
situations. We examined the main differences of the synoptic and meteorological 
features between these two categories, and also studied the differences between wet 
RSTs and non-RST rain situations (NRR). The connection of rainfall situations with 
cyclonic disturbances of two kinds was studied: the first, conventional cyclone centers 
(eddies) and second, Transient Cyclonic Disturbances (TRADs), (defined as centers of 
negative deviation from the time mean). 

 
Results show that RSTs are most frequent in October with a secondary maximum in 
April. The RST has been found to be the prevailing synoptic type on approximately 
20% of the days in Israel. Also, about 25%, 29% and 43% of the rain days in the 
North, Center and South of the country, respectively, are related to RST events. A 
pronounced diurnal variation in the frequency of occurrence of RSTs is found, with the 
majority of wet RST situations occurring at 12 and 18 UT. 

 
Several synoptic differences between dry and wet RSTs were identified at sea level and, 
in a more pronounced way, at 500 Mb. Also, differences in the vertical temperature 
profile were found between dry and wet RSTs. 

 
Two different synoptic development patterns were identified leading to wet RSTs.  In 
both, an RST already existed, at least 48 hours before the wet RST situation took place. 
The first pattern is related to a quasi-stationary 500 Mb trough, deepening over western 
Turkey, and the second is related to a rapid eastward movement of a relatively shallow 
500 Mb trough, but with a rather deep southward penetration. 
It was found that Dry RSTs are associated with a general decrease of the cyclonic 
activity in our region, and wet RSTs are associated with a northward shift of the cyclone 
tracks over the East ernMediterranean. Centers of TRADs were found to be related to 
the northward penetration of the RSTs.  

 
Non-RST-associated rain is accompanied by a laterally wider upper trough, located 
right over the Israeli coastline with a relatively shallow southward penetration. On the 
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other hand, RST-associated rain is accompanied by a relatively narrow upper trough, 
located to the west of the Israeli coastline and characterized by a deeper southward 
penetration. Wet RSTs demonstrated a considerable increase in the number and spatial 
scatter of the TRAD tracks in Israel and to the south and east of it, compared with 
cyclone tracks. During non-RST rain situations there are only small differences between 
cyclone and TRAD tracks in this region and it almost void of cyclonic activity.   

 
The temperature lapse rate during wet RSTs is steeper compared with non-RST rains, 
controlled by warm advection near surface, combined with cold advection aloft.  
Results suggest that the immediate moisture source for the non-RST rains is the Eastern 
Mediterranean and Europe, both near the surface and at mid-troposphere. On the other 
hand, during RST rain situations two moisture sources may be operating: 1. Combined 
moisture transport from the Eastern Mediterranean and Europe with Equatorial Africa 
by the west-northwesterly flow near the surface. 2. Moisture transport from Equatorial 
Africa by the southwesterly mid-tropospheric flow.  
 
Non-RST rains are associated with increased intensity of the Subtropical Jet Stream 
(STJ) at 200 Mb throughout the rainy season. On the other hand wet RSTs are not 
associated with a considerable increase of the STJ (except in March and April) but with 
pronounced divergence over our region. 
 
However, in contrast to the finding concerning the wind intensity at 200 Mb, maps of 
vector anomalies show that wet RST’s, especially in fall and spring, are associated with 
a jet stream directly over Israel. 
 
KEY WORDS : Red Sea Trough (RST); Objective analysis; Eastern Mediterranean 
precipitation 
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 השפעת הייעור על מאזן המים באזור צחיח: נושא העבודה

 יונית שכנוביץ: שם המגיש

המכון , המחלקה לחקלאות באזורים צחיחים על שם ויילר ,פדרו ברלינר' פרופ: שם המנחים

 .שטייןלחקר המדבר על שם יעקב בלאו

 .הפקולטה לרוח וחברה ,המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ,פועה בר' פרופ                       

 

 תקציר

אחד הפתרונות האפשריים . תהליך המדבור באזורים צחיחים הינו תופעה נרחבת אשר נדרש לה פתרון

עשוי  ייעור בקנה מידה גדול .ייעורהשנמצאו יעילים לעצירת תהליך המדבור באזורים צחיחים הוא 

הרי שעולה  ,מוגבלת מלכתחילהיחים באזורים צח המיםכמות היות ו. על מאזן המים האזורילהשפיע 

 . שאלת יעילותו של תהליך זה בעצירת המדבור

 מאזן המים ועל תהליכים הידרולוגים עלמחקר זה בא לבחון  באופן ישיר את השפעת תהליך הייעור 

 .באזורים צחיחים

 חלקו השני, החלק הראשון דן בתופעת הלכידה באזורים צחיחים: המחקר מתחלק לשלושה חלקים

של המחקר מתמקד במאזן המים ביער וחלקו השלישי של המחקר מתמקד בהשוואה בין אזור מיוער 

כל החלקים בעבודת המחקר נותנים יחד תמונה . לאזור צחיח אשר גדלים בו רק צמחים חד שנתיים

 . כוללת של השינויים והתמורות אשר חלים מבחינה הידרולוגית באזורים צחיחים בשל תהליך היעור

ממוצע המשקעים הרב שנתי באתר  .שהוא היער הנטוע הגדול ביותר בארץ, חקר נערך ביער יתירהמ

מרכיבי במסגרת המחקר נמדדו וחושבו כל  .ממוצע המגדיר את האזור כאזור צחיח, מ בשנה" מ275הוא 

 1כ בגודל של  באזור סמוך והשניאחד בתוך היער ה: מאזן המים השונים בשני מקומות הקרובים זה לזה

 .לא מיוער שנותרר "קמ

נמצא לאורך שלוש שנות . בחלקו הראשון של המחקר הדן בתופעת הלכידה באורנים באזור צחיח

 6%כי רק , כמות שהינה מעל הממוצע הרב שנתי, מ בשנה" מ319המחקר בהם ירדה כמות משקעים של 

. טיפות הגשם בדרכן לקרקעעוד נמצא כי החופה משנה את תוואי . מהגשם נלכד בחופה ולא הגיע לקרקע

נראה . ישנם מקומות ביער אשר באופן עקבי יקבלו תמיד יותר מים ללא קשר לגודל האירוע, כתוצאה מכך

וכל עוד הענפים לא ,  על קרקע throughfall-כי מבנה החופה הוא הגורם המכריע שמשפיע על פיזור ה

 .ישאר קבוע על הקרקע י throughfall-פיזור ה, משנים את המבנה שלהם

יחסי הגומלין בין פיזור הגשם על הקרקע והשינויים המרחביים של תכולת הרטיבות  מראים לא רק 

מתוך אי ההתאמה . על אי התאמה אנכית אלא גם על חוסר עקביות ביחסים אלה באירועי הגשם השונים

ש להסתכל על היער המקומית והאנכית ברור כי על מנת לאמוד שינויים ההידרולוגים בסביבה מיוערת י

אזור בו נקודה במרחב אינה מאפיינת את השטח כולו ויש ולאמוד כמותית את . כעל אזור הטרוגני

 .התהליכים באמצעות ערכים ממוצעים המתקבלים מתוך חישוב של  שטח נרחב

בשדה הינו קריטי ) SWC) Soil Water Content למדידות ה  throughfall -פרק הזמן בין אירוע ה

 



הלכידה הנמוכה ביער יתיר מקורה בעיקר . נת ההשפעה שיש לתהליך ההתאדות והניקוז על התוצאותלהב

 . וחשיבותה בכך שרב המים מגיעים לקרקע, במאפיינים הייחודיים של הגשם באזור זה

כלל מדידה של כל מרכיבי מאזן , מאזן המים ביער מחטני באזור צחיחחלקו השני של המחקר הדן ב

חישוב המאזן בוצע במהלך שלוש שנות מחקר בהן כמות המשקעים הממוצעת .  פרט להתאדותהמים

אך נפחי המים היו , מ"מ 15 - רק באירועים הגדולים מנצפו ונמדדואירועי הנגר ביער . מ" מ319הייתה 

 תוך  אלקרקע מחלחל פני הלאמגיע ה throughfallכמות ה . והינם זניחים בחישוב שנתימ " מ3 -קטנים מ

 .מ" ס165 - של כהקרקע עד לעומק מרבי 

אין עדויות  שנבדקה בחלקה.  בתהליך האוופוטרנספירציהנוצלהכל כמות המים שחדרה לקרקע 

רק בשנה .  זניח יחסית לכמות המשקעים השנתיתההאוגר השנתי הי .ל תוך שכבת הסלעאזרימה קבועה ל

בהעדר .  בקרקע5%ב שנתי נשאר אוגר מים של  יותר גשם מהממוצע הר24%השלישית למדידות בה ירדו 

 .  טרנספרציה ואוופורציה:תהליכיםה לשני נוצלה לקרקע הגיעה כל כמות המים שהתנקזות פנימית

 לבין כמויות הגשם SWC -בין השינוי ב) r2=0.9(השבועי הראה קורלציה טובה מאוד המים מאזן 

 להסבר על ידי יםולת הרטיבות בקרקע ניתנ מהשינויים בתכ75%כלומר , והטרנספרציה באותו שבוע

 . התאדות ישירה מהקרקעמוסברים על ידי  הנותרים 25%, כמויות הטרנספרציה והגשם באותו שבוע

 תשמגיעה לקרקע מנוצלהשנתית מות הגשם כ מ70% שבממוצע ,החישוב השנתי מראהביער יתיר 

 ,ים מתוך כמות הגשם שהגיעה לקרקע הנותר30%שאר ביער יתיר בהעדר ניקוז , בתהליך הטרנספרציה

 .התאדו ישירות מהקרקע

נוצלה רב כמות ,  הרב שנתיבשלוש שנות המחקר בהן כמות המשקעים הייתה מעל הממוצע, לסיכום

 .המשקעים על ידי העצים בכל שנה

בחלקו השלישי של המחקר נבדק מאזן המים בצורה השוואתית בין אזור מיוער לבין אזור לא מיוער 

השפעת נטיעת יער יתיר על המאזן ההידרולוגי נבדקה . י המרכיבים השונים של משוואת מאזן המיםעל פ

 .על ידי השוואת אזור מיוער לאזור לא מיוער ביער יתיר

כמויות .  מסך כמות הגשם השנתית3-4% שנמדדו היוו תבאזור הפתוח כמויות הנגר המקסימאליו

, ומגיעות לערכים זניחים בדומה לאזור המיוער, פת הגשמיםהנגר באזור הלא מיוער יורדות לאורך תקו

כלומר השפעת החד שנתיים בחלקות הלא . וזאת הודות לגדילה הצומח החד שנתי בחלקות הלא מיוערות

 .מיוערות  זהה להשפעת נטיעת העצים בחלקה המיוערת על אירועי הנגר

 המיוערת לא נשאר אוגר שנתי למרות השנים הברוכות בגשם הן בחלקה הלא מיוערת והן בחלקה

כמות המים הנצרכת לתהליכי האוופוטרנספירציה הן באזור המיוער והן באזור הלא מיוער . משמעותי

 .מסוגל לנצל כמויות מים הדומות לאלה של יער אורנים, למרבה ההפתעה, הצומח החד שנתי. דומות

היורדת ביער יתיר אין השפעה מ כמו זו "מ 275מסקנת המחקר היא שבאזור עם כמות משקעים של 

כמות המשקעים השנתית מנוצלת באופן אפקטיבי ביותר בכל . משמעותית לייעור על המאזן ההידרולוגי

מתוך מסקנות המחקר ניתן לקבוע כי אפשר . שנת מדידות הן על ידי היער והן על ידי הצומח החד שנתי

 .לי לערער את המאזן ההידרולוגי של האזוראורנים בצפיפות הקיימת מבלהמשיך ולייער את חבל יתיר ב
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Abstract 

The desertification process is a widespread phenomenon in arid lands which demands a solution. One 
potential means of preventing desertification is afforestation. On a large scale, however, afforestation 
can influence the local water balance. Since water is a limiting factor in arid lands, the question arises 
as to how efficient afforestation is as a solution to desertification. This research was aimed at a direct 
examination of the influence of afforestation on the local water balance and on hydrological processes 
in arid lands.  

The research was divided into three parts: the first dealt with the interception process in arid lands, 
the second concentrated on the forest's water balance, and the third compared an afforested area with a 
natural one with annuals. Together, these studies give a complete picture of hydrological changes due to 
afforestation of arid lands. 

The study was conducted in Yatir, the biggest planted forest in Israel. Average annual precipitation in 
that area is 275 mm, an amount which defines it as arid. The influence of the planted pine forest on the 
regional water balance was assessed by comparing measurements carried out inside the forest to those 
carried out in an adjacent open field. 

In the first part of the research, dealing with the interception process in arid lands, we found that over 
3 years, with an average annual precipitation of 319 mm, only 6% of the precipitation was intercepted 
by the canopy. The canopy changed the pattern of the raindrops hitting the ground. As a result, there 
were places in the forest that got consistently more rainfall, regardless of the amount of rain in any 
particular event. The canopy structure appeared to be the main factor influencing the ground 
distribution of the throughfall. As long as the canopy structure, and the path through it, remained 
unchanged, the throughfall distribution on the ground stayed constant.   

We related throughfall distribution to spatial distribution of the soil water content (SWC) and found 
not only vertical incompatibility, but also a lack of correspondence between this relationships during 
different rainfall events. The vertical incompatibility made it clear that to estimate the hydrological 
changes in an afforested environment one has to consider the forest a heterogeneous area, and quantify 
the processes using average values. 



The time lapsed between the throughfall event and the SWC measurements are critical for 
understanding the influence of the evaporation and drainage processes on the results. The reason for the 
low percentage of interception in Yatir lies in the unique precipitation characteristics of the area, and in 
the importance of the fact that most of the water reaches the ground. 

The second part of the research, which dealt with the water balance in an arid pine forest, included 
measurements of all the components in the water-balance equation except evaporation. Water balance 
was calculated for a 3-year period, with an average precipitation of 319 mm per year. Runoff was only 
observed following events exceeding 15 mm, however, even then, runoff volume was less than 3 mm 
and was negligible on a yearly basis. The throughfall penetrated to a maximum depth of 165 cm. All of 
the penetrating water was used in evapotranspiration. In the examined plot, there was no evidence of 
constant flow into the rocky layer. Annual storage levels were negligible relative to the yearly amount 
of precipitation. A total 5% of storage was found only in the third year, which had 24% more rainfall 
than the yearly average. In the absence of local drainage, all of the water reaching the ground was used 
in two processes: transpiration and evaporation. 

The weekly water balance showed a very good correlation (r2 = 0.9) between SWC and the amount of 
rainfall and transpiration in the same week. Thus, 75% of the change in SWC could be explained by the 
amount of transpiration and rainfall in the same week, while the other 25% was directly evaporated 
from the ground.  

In Yatir, the annual calculation showed that an average 70% of the annual throughfall is used in the 
transpiration process. With the lack of drainage in the forest, the other 30% evaporated directly to the 
atmosphere. Thus, in each year, over the course of 3 years, most of the precipitation exceeding the 
average value was used by the trees. 

The third part of the research consisted of comparing the afforested area with a natural area with 
annuals, in terms of the components making up the water-balance equation. In the open area, maximum 
runoff reached 3 to 4% of the annual precipitation. The amount of runoff in the clearing decreased 
during the rainy season, reaching negligible values, as in the afforested area. The decrease was due to 
the annuals growing in the clearing. In other words, the influence of the annuals in the clearing on the 
runoff events was similar to that of the trees planted in the afforested area.  

Despite the abundance of rain in all 3 years, no significant yearly storage was noted in either the 
afforested plots or the clearings. The water amounts used for evapotranspiration in the two plots were 
similar. Surprisingly, the annuals used the same amount of water as the trees in the pine forest.  

The main conclusion of the research is that with an annual precipitation reaching 275 mm, as in Yatir, 
there is no significant effect of afforestation on the hydrological balance. In every year of the study, the 
annual precipitation was used effectively by both the forest and the annuals in the clearing. Thus 
afforestation of the Yatir region with the present species and density has no influence on the local water 
balance.  



 פי- על בצרפתית החיווי מודוס לעומת התילוי מודוס :בלשני בניתוח "אלטרנטיבה"ה משמעות: נושה העבודה

  הסימן תורת
  איגור דרייר :שם המגיש
 פרופסור ישי טובין: שם המנחה

  : העבודהתקציר

וי  ומודוס התיל(Indicative)אקראית של מודוס החיווי -מחקר זה מציג ניתוח בלשני של תפוצתם הבלתי

(Subjunctive)פי תורת הסימן במסגרת האסכולה של אוניברסיטת קולומביה של - הניתוח נעשה על.  בצרפתית

 –סימנים מורכבים מצורה בלשנית כלשהי . (Signs)תורת הסימן טוענת שכל שפה מורכבת מסימנים . ב"ארה

  .(meaning)' מסומן' ה–וממשמעות בסיסית ובלתי משתנה של המסמן , (signal)' מסמן'

אקראית של שני המודוסים במסרים - מטרתו העיקרית של המחקר היא להראות כי תפוצתם הבלתי

  .ספציפיים שונים בצרפתית כתובה ומדוברת נגרמת ממשמעויותיהם הבלתי משתנות

מובחנים בהווה או צפויים להתרחש , הנחת המחקר היא שמודוס החיווי מציג אירועים שהתרחשו בעבר

, אם כן). או המחבר(מרמז על אלטרנטיבה מסוימת לציפיותיו של הדובר , לעומת זאת, ס התילוימודו. בעתיד

' אלטרנטיבה לאירוע' ואילו מודוס התילוי מסמן (occurrence)' אירוע'טענתנו היא שמודוס החיווי מסמן 

(alternative to occurrence).  דוס החיווי מצהיר על העושה שימוש במו) או המחבר(דוגמאות מראות כי הדובר

העושה שימוש במודוס התילוי מרמז על קיום שתי תוצאות ) או מחבר(בעוד שדובר , תוצאותיו של האירוע המתואר

  .לאירוע) אלטרנטיבות(אפשריות 

כתוצאה מכך פחת . משתנה של מודוס התילוי- צומצמה משמעותו הבלתי, עם התפתחות השפה הצרפתית

" אירוע מפוקפק"בצרפתית הישנה נתפס מודוס התילוי כ .ר זה נתמקד גם בסוגיה זובמחק. גם השימוש במודוס זה

(Occurrence Questioned) ,משתנה זו של מודוס -משמעות בלתי. ודאית- אשר כלל כל סוג של אפשרות בלתי

 Alternative)התילוי הצטמצמה בצרפתית המודרנית כך שכיום מודוס זה מסמן רק אלטרנטיבה מסוימת לאירוע 

to Occurrence) . במחקר זה נראה כי השימוש במודוס התילוי בצרפתית הישנה שכיח יותר מאשר בצרפתית

  . רחבה יותרהמשתנה בצרפתית הישנה היית- המודרנית מכיוון שמשמעותו הבלתי

המחקר יבחן כיצד השתמשו דוברי צרפתית בתקופות השונות במשמעויותיהם הבלתי משתנות , בנוסף לכך

הן , ההנחה היא שבשתי התקופות. שני זמנים המתקשרים עם מודוס התילוי, ן ההווה ושל זמן העבר הממושךשל זמ

או (זמן ההווה במודוס התילוי מסמן אלטרנטיבה קשורה , של הצרפתית הישנה והן של הצרפתית המודרנית

המניע לשימוש בצורות , ם כןא. יותר לדובר ואילו זמן העבר הממושך מסמן אלטרנטיבה רלבנטית פחות) רלבנטית

 .ת את מידת רלבנטיות האירוע לדוברומשתנות של זמנים אלה המתאר-משמעויותיהם הבלתיהיא אלה 
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This study presents a sign-oriented semantic analysis of the non-random distribution 

of the Indicative and the Subjunctive moods in French. The analysis has been carried out 

within the framework of Columbia School theory. The analysis is based on the notion of the 

Saussurean sign, composed of a signal (Saussure’s signifiant) and its invariant meaning 

(Saussure’s signifié). It shows that the invariant meanings of the Indicative and the 

Subjunctive motivate their distribution in diverse contextual messages in written and spoken 

French. 

It is postulated that the Indicative expresses an occurrence, experienced in the present 

or the past, or that may take place in the future. The Subjunctive expresses the contextual 

implication of a specific alternative to the encoder’s (speaker’s or writer’s) expectations. 

Therefore, it is postulated that the Indicative means OCCURRENCE, while the Subjunctive 

means ALTERNATIVE TO OCCURRENCE. The distribution of both moods as being motivated by 

their invariant meanings is validated both for individual examples and within entire texts of 

different styles and genres. It is shown that the encoder commits to an occurrence by asserting 

its outcome with the Indicative. On the other hand, the encoder deemphasizes his or her 

commitment to an occurrence by implying a specific alternative with the Subjunctive. 

The analysis also deals with the diachronic disfavoring of the Subjunctive from Old 

French to Contemporary French. This disfavoring was motivated by the narrowing of the 

invariant meaning of the Contemporary French Subjunctive. The Old French Subjunctive 

invariably meant OCCURRENCE QUESTIONED that implied uncertain possibility, i.e. any kind of 

possibility, perceived by the encoder. The invariant meaning of the Contemporary French 

Subjunctive has narrowed to implying a more specific ALTERNATIVE TO OCCURRENCE. I show 



 ii  

that the wider meaning of the Old French Subjunctive motivated the encoder to use this mood 

more frequently than the Contemporary French Subjunctive. 

This analysis shows as well how the invariant meanings of the Present and the 

Imperfect Subjunctives are exploited by human beings to communicate specific discourse 

messages in both periods. It is shown that the use of these Subjunctive forms is motivated by 

their invariant meanings that deal with the relative relevance of an occurrence to the encoder. 

It is postulated that the Present Subjunctive means MORE RELEVANT, while the Imperfect 

Subjunctive means LESS RELEVANT both in Old and in Contemporary French. Their 

distribution is examined in both periods and is validated both for individual examples and 

within entire texts. 



  שלושה היבטים של משמעות בחקר סמיוטי של מערכות: ערבי-הקונפליקט היהודי
  מילים וחוסר התאמה בין שפה ותנועה גופנית

  
  אורית  סוניה ויסמן: מאת

  ניצה ינאי' דר וישי טובין' פרופ: העבודה נעשתה בהדרכת

  
 תקציר

 בעת אינטראקציה מחקר זה הינו חקר סמיוטי של הסימנים הורבליים והלא ורבליים של האדם

עיקר עיסוקו הוא , למרות שמסקנות המחקר נוגעות למצבי קונפליקט בכללותם. של קונפליקט

הנתונים שנבחנו הינם סידרת פגישות מצולמות ומתומללות של  .ערבי-בקונפליקט היהודי

אשר נערכו בחוג למדעי ההתנהגות , מפגשים בין סטודנטים יהודים וערבים ישראלים

  . 1998-1999בשנים ,  גוריון בנגב בשיתוף עם בית הספר לשלום שבנווה שלום-ת בןבאוניברסיט

  

. המרחב מקבל משמעות מיוחדת בעת מצבי קונפליקטהיבט במסגרת מחקר מקדים מצאתי ש

 תופעה של אי התאמה בין סימנים ורבליים ללא נגלתה הפרמטרים הנצפים לאחר צמצום

 אי מבצעלראות כי דובר שמעורב בקונפליקט עם בן שיח במקרים מסוימים ניתן היה . ורבליים

ניתוח תופעה זו נותן לבדוק אם מטרת המשך המחקר הייתה . התאמה בין מילה לתנועה גופנית

סובייקטיבים הקיימים במעורבות האדם -קבוצתיים כמו האינטר-לנו מידע על התהליכים הבין

אר את מצבי אי ההתאמה בין שפה לגוף חשוב לציין כי הספרות נוטה לת. במצב של קונפליקט

או כשייכים לביטויים של ילדים אשר , דרך ניסוי למשל, על פי רוב כמופקים בדרך לא טבעית

  .נמצאים בשלבים שונים של תהליכי למידה

  

לא נותרה החידוש היחיד של , עם כל היותה חדשנית, אך גילוייה של תופעת אי ההתאמה

תפוצה הבלתי אקראית של הסימנים בסביבתן של אי ההתאמות חקר סמיוטי של השכן , המחקר

עם לימוד מעמיק של , בהדרגה. הללו גילה את העושר והעוצמה האמיתיים הטמונים בחובה

, הראשונה בהן. 'מערכות מילים'נתגלו שלוש , ציוני הדרך הללו בטקסט הוורבלי והלא ורבלי

שתיהן מתייחסות אליה   הקבוצותשתישהימצאותה של ישות מטפורית נתגלתה כמגלה את 

ישות זו הייתה מקושרת בדרך מיוחדת . את כל המשתתפים, בדרך זו או אחרת,  משרתתאשרו

ניתן לסכם ולומר שמיפוי הסימנים הורבליים והלא ורבליים . אישה ערבייה, למשתתפת אחת

  .'הבטן של מנאר'סביב אי ההתאמות בפגישה זו הניב את גילויה של 

   

טובין ". מערכת של סימנים המביעים רעיונות"הגדיר את השפה כ) 1995\1967 (דה סוסיר

מתאר את המשמעות התיאורטית והמתודולוגיה של הגישה הסמיוטית ומגדיר את ) 1990(

מערכות הסובבות את הסימן אשר מסודרות -מערכת של מערכות המורכבות מתתי: "השפה כ

מכלול הסימנים , ואכן". האדם לצרכי תקשורתבסדר פנימי ושיטתי זו עם זו ומשמשות את 

החלו להסדיר עצמם ובהדרגה התגלה הסדר המערכתי של ' בטן'האלו שנגלו סביב הביטוי 
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 הוטבע  אשרמערכת מילים היא מושג הנשען על ההגדרה הסמיוטית של השפה. 'מערכת מילים'

של ' לייטמוטיב'שקיבלו השראה ממושג ה) 1988, אפק וטובין(י טובין על ידי עדנה אפק ויש

מערכת מילים היא כלי לניתוח טקסט אשר עושה שימוש בסימן באופן מערכתי כך . מרטין בובר

בכל טקסט . שסימנים שונים מקושרים לסימנים אחרים באותו טקסט כחלק ממערכת כוללת

הסימנים יכולים להיות מהשפה הכתובה , ניהםיכולות להימצא מערכות שונות המקושרות בי

עבודה זו מרחיבה את ההגדרה הזו כדי . ואחרים, סמנטיים, סימנים פונטיים, או המדוברת

  . לכלול בה גם סימנים לא ורבליים

 למערכות מילים נוספות שייכים אשר סימנים נוספיםנמצאו , לאחר שנגלתה מערכת מילים זו

-מדינהמערכת מילים : ה נתגלו שתי מערכות המילים האחרותתהליך דומב. שקיימות בטקסט

נבדקו תחילה נקודות אי ההתאמה , כמו במערכת הקודמת. נכבה-שואה ומערכת המילים אדמה

נערכו בדיקות של סימנים ורבליים ולא ורבליים החוזרים בסביבותיהן של , שנגלו ובעקבות כך

  . אי התאמות אלו

  

מערכת המילים . ערבי-ות שונה של הקונפליקט היהודימערכת נוגעת בנקודת משמעכל 

היא .  נוגעת בשאלת המיקום הגיאוגרפי של הקונפליקטאדמה-מדינהמערכת המילים , השנייה

של נישול ועקירה בעוד שמערכת הבטן נוגעת למיקום הכאב של , מעלה תכנים של מיקום

 וכמובן למשמעות תתפיםערבי למקום הגופני בו הוא נחווה אצל המש-הקונפליקט היהודי

 נוגעת נכבה-שואהמערכת , מערכת המלים השלישית שנתגלתה .המטפורית של הקונפליקט

  . ערבי-למיקומו הסימבולי וההיסטורי של הקונפליקט היהודי

  

 הצצה לתוך תהליכים קבוצתיים ובין אישיים אשר לא ניתן היה אפשרגילוי מערכות המילים 

על מעבר של משתתפים ערבים מסוימים משימוש במערכת , למשל, הן הצביעו. לצפות לפני כן

 שהייתה נפוצה אצל משתתפים יהודיים בתחילת מדינה לשימוש במערכת מילים אדמהמלים 

ניתן ללמוד רבות על משמעותה של מדינת ישראל עבור היהודים ועל הדרך בה . הדיונים

, כמו כן .ואת דרכי הפתרון שלוערבי -משפיעה ראייה זו על תפיסתם את הקונפליקט היהודי

- עבודה זו מאפשרת הצצה לתוך המשמעויות הרבות המרכיבות את שיח הקונפליקט היהודי

מיקום זה מאפשר . ערבי במסגרות הדיון השונות וממקדת אותו על שלושה צירים מרכזיים

  .למידה מחודשת של משמעויות הקונפליקט

  

נית בעת הגיית מילה זו הוכיח את עצמו ככלי ניתוח אי ההתאמות בין המילה לתנועה הגופ

ניתוח זה ממחיש עד כמה לא ניתן להותיר את סימני הגוף מחוץ לניתוח . יעיל לניתוח טקסטים

הטקסט שכן מעשה הדיבור הינו מעצם הוויתו מעשה גופני ותרומתו הרבה של היכללות סימנים 

 . אלו בניתוח הטקסט נלמדת מעבודה זו
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This research is a semiotic study of the verbal and non-verbal expression of conflict, 

specifically, it is concerned with the Arab-Jewish conflict. The data examined a series of 

video recorded sessions between Israeli -Arab and Jewish students from the department of 

Behavioral Studies, at Ben-Gurion University of the Negev during 1998-1999. After 

defining the verbal and non-verbal parameters under observation, the ‘mismatch 

phenomenon’ was discovered. At times of conflict there was occasionally a mismatch 

between the verbal content and its accompanying gesture. Note that the literature 

describing mismatches of word-gesture tend to concentrate on non-naturally produced 

mismatches, or on mismatches produced by children during learning processes.  

 

Semiotic sign-oriented procedures, specifically, the theory of Word Systems, which was 

developed by Aphek & Tobin (1988), served as a tool of text analysis, which eventually 

led to the detection of the salience of the word ‘belly’ (beten in Hebrew) in some 

mismatches. An analysis of the distribution of this word and the equivalent 

accompanying gestures, as well as the body metaphors, revealed that the group was 

entranced in a common experience as all participants related in some way to a 

metaphorical entity that has the features of a belly, which was attributed to a female Arab 

participant. Relationships between participants could be explained in view of this 

metaphorical entity. The female facilitator was noted to have had a prominent role of 

verbally and non-verbally ‘birthing’ this belly. Various participants exposed painful 

memories that could be paralleled to the sensitive contents of this belly and other 

behaviors could be explained in view of this.  

 

An essentially similar process led to the discovery of the additional two word systems: 

The medina-adama Word System and the Shoa-Nakba Word System the first dealt with 
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the questions of the geographical place of the Arab-Jewish conflict. For instance, a 

Jewish woman repeatedly pointed at her chest while uttering the word ‘state’ [medina] 

and an Arab woman spoke passionately about the ‘land’ [adama] while pointing 

downwards. Consequently, it showed how some Arab participants underwent a change 

when they stopped using the adama Word System in favor of the medina Word System. 

 

Nabila’s recurring hand movements, as she spoke about Hitler connected the horrors of 

the Holocaust with her own belly. The bewilderment, the anguish and the blur of 

identities reaches a peak in this analysis as both peoples, with their respective histories, 

search for a way to be heard, a way to legitimately express their painful memories. The 

analysis of this Word System including non-verbal signs reveals and explains the nature 

of relationships that would otherwise remain unveiled. Moreover, these three Word 

Systems reflect three layers of the Arab-Jewish conflict. Word-gesture mismatches serve 

as signposts to meaningful sites in the text and the Word System analysis enabled a 

global perspective of the data. This study shows that since any act of utterance inevitably 

involves body movement, it clearly also contains essential information about human 

internal processes as well as inter-group interactions. 

 

This study is innovative both theoretically and methodologically; its interdisciplinary 

nature reflects its relevance to various academic fields. One of its major contributions 

relates to the discovery of the ‘mismatch phenomenon’ in the natural context of conflict 

between groups. Further, its contribution relates to the theoretical innovative application 

of the semiotic theory of Word Systems to the analysis of a text that is composed of 

verbal and non-verbal modalities alike. The findings of this study are revealed in the form 

of three Word Systems which provide a fresh angle through which the Arab-Jewish 

conflict can be observed, and possibly, other situations of conflict as well. The 

interconnectedness of body and word with relation to space and symbolism present a 

picture of the nature of the Arab-Jewish conflict, presenting inter and intra-relations and 

emphasizing processes that would otherwise remain unrevealed.  

 

Keywords: word-gesture mismatches, conflict, the Palestinian question, semiotics. 
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  יישום תיאורייה בלשנית בהבנת הנקרא בשפה זרה ברמת מתחילים לתלמידי האקדמיה בישראל

  אירה סלבודר: מגישה

  טובין' פרופ:  מנחה

  

מטרת מחקר זה היא לפתח וליישם מודל בלשני להבנת הנקרא עבור סטודנטים מתחילים שלומדים 

נטים דוברי אנגלית ברמת בינוני פיתח עזר דומה להבנת הנקרא עבור סטוד) 1975(טובין . אנגלית

, טובין(לאחר מכן אותו המודל יושם גם בשפות אחרות . עברית וספרדית, ומתקדמים הלומדים גרמנית

1979, 1981a, 1981b,1981c, 1981d, 1981e, 1982, 1984a, 1984b, 1985 .( החוקרת מלמדת

ובין ללומדי אנגלית ברמת והיא התאימה את המודל של ט, הבנת הנקרא באנגלית ברמת מתחילים

אוכלוסיית הסטודנטים מורכבת . מתחילים עבור סטודנטים הלומדים במכללה אקדמית במרכז הארץ

כל כיתה . דוברי רוסית וסטודנטים המאובחנים כלקויי קריאה, דוברי עברית: משלוש קבוצות עיקריות

אשר לא , בעוד שכיתה אחרת, המודל הוצג לכיתה אחת. מתחלקת לשלוש הקבוצות האלה באופן שווה

מטרת הניסוי הייתה לבחון אם המודל הבלשני יכול לשפר . שימשה כקבוצת ביקורת, קיבלה את המודל

המודל הוגש בשתי , בנוסף. או בדרכים שונות עבור כל קבוצה ספציפית/את הבנת הנקרא באופן כללי ו

 לקבוע מהי המסגרת היעילה ביותר  על מנת- קורס קיץ אינטנסיבי וקורס סמסטריאלי-מסגרות שונות

  .ליישום המודל

המודל הבלשני עוזר . מתמקד במשפט כיחידת ההבנה הבסיסיתbottom up" "-המוגדר כ, המודל הבלשני

הבחירה של התיאוריה הבלשנית למודל זה באה . במשפט" מי עושה מה למי"לקורא המתחיל להבין 

, ין שילב שתי תיאוריות שהיו מקובלות באותה תקופהטוב. 1975-ממודל להבנת הנקרא שטובין פיתח ב

ארלס פילמור ' של הבלשן האמריקאי צDeep Structure Case (Grammar" (תורת היחסות", כלומר

כל אחת .  של הבלשן האמריקאי ויליאם דייברForm Content (Analysis" (ניתוח צורה ותוכן"ותורת 

שהיא תיאוריה המתמקדת , של פילמור" תורת היחסות. "נהמשתי התיאוריות הבלשניות נבחרה מסיבה שו

בעוד , נבחרה בשל שיטת הסימון שהיא מציעה שעוזרת להפריד את הפועל מהצרופים השמניים, במשפט

, כלומר, נבחרה בשל המהות שלה, שהיא תיאוריה המתמקדת בסימן, של דייבר" ניתוח צורה ותוכן"ש

תורת היחסות ,  מבוסס על שילוב שתי תיאוריות בלשניותהמודל .הענקת משמעות לתפקידי היחסות

  :המודל המשולב מתפקד באופן הבא. וניתוח צורה ותוכן

הסטודנטים מבודדים את הפועל ואת הצרופים השמניים וממקמים אותם תחת הכותרות , ראשית .1

  . המתאימות בגרסה המופשטת של תרשים העץ המסתעף של פילמור

ם את המרכיבים המבודדים לפי ההיבטים של מנגנון המשתתפים הסטודנטים מארגני,  שנית .2

 . בסדר היררכי מסוים בהתבסס על תרומתם היחסית למשמעות המשפט

  :התואמים את שני שלבי הניתוח, הסטודנטים מקבלים את שני התרשימים הבאים

  )שפט(מ            . 1

  

           פועל1         משתתף 2         משתתף 3משתתף 
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  )שפט(מ            . 2

  

  1           פועל          משתתף 2         משתתף 3משתתף 

  

בניסוי . שני ניסויים בוצעו על מנת לבחון את יעילות המודל ואת המסגרת המתאימה ביותר ליישומו

הקבוצה הייתה מורכבת מעשרה . הראשון המודל הוצג לקורס קיץ מרוכז של עשרים וחמישה סטודנטים

קורס הקיץ שלמד במקביל . שמונה דוברי רוסית ושבעה סטודנטים שאובחנו כלקויי קריאה, י עבריתדובר

כלומר , קבוצת הביקורת למדה בשיטה הפדגוגית המקובלת. לא נחשף למודל ושימש כקבוצת ביקורת

, עשרה דוברי עברית: קבוצת הביקורת הייתה מורכבת מעשרים ושבעה סטודנטים. ברמת הטקסט השלם

  .שעה דוברי רוסית ושמונה סטודנטים עם בעיות קריאהת

מטרת ניסוי זה . בניסוי השני המודל הוצג לקבוצה של עשרים ושבעה סטודנטים במהלך קורס סמסטריאלי

הייתה לקבוע אם אורך הקורס ונוכחות מקצועות אחרים במערכת במקביל לאנגלית משפיעים על הפנמת 

. תשעה דוברי רוסית ושמונה סטודנטים לקויי הקריאה, בריתבקבוצה כללה עשרה דוברי ע. המודל

שיטות , כמו כן. הסטודנטים קיבלו שאלונים ומבחנים הזהים לאלו של קבוצת הניסוי בקורס הקיץ

  . ההוראה והליכי הלמידה היו זהים לאלו של קבוצת הניסוי בקורס המרוכז

, ים לאלו של הסטודנטים בקורסי הקיץבעוד שהממצאים של השאלונים והמבחנים הראשוניים היו דומ

ציוני הסטודנטים בקורס הסמסטריאלי . הבדלים מהותיים נחשפו בהישגים הסופיים במבחני הבנת הנקרא

הפער . אך נמוכים מתוצאות קבוצת הניסוי בקורס המרוכז,  היו גבוהים מאלה של קבוצת הביקורת בקיץ

על אף שהסטודנטים בקורס הסמסטריאלי , בנוסף. יאההיה בולט במיוחד עבור הסטודנטים עם לקויות קר

העידו כי הם ) ביחס לקורס הקיץ(מספר רב יותר של סטודנטים , רואים את המודל כתורם להבנת הנקרא

הסטודנטים ציינו את הפערים . לא תמיד מצליחים לנתח את המשפטים באופן עצמאי בעזרת המודל

  . זמן ומאמץ בקורסים אחרים כהסבר אפשרי לכישלונותיהםהארוכים בין השיעורים ואת הצורך להשקיע 

 הוכיח את היתרון של המודל היישומי להבנת הנקרא עבור סטודנטים מתחילים על פני הניסוי הראשון

נמצא כי המודל משפר את הבנת הנקרא הן ברמת . שיטת ההוראה הרווחת המתמקדת בטקסט השלם

ברמה הסובייקטיבית המודל תורם למוטיבציה וביטחון , כןכמו . המשפט הבודד והן ברמת הטקסט השלם

השוואה בין תוצאות שני הקורסים . הניסוי השני הדגיש את המסגרת המתאימה להצגת המודל. של הלומד

יש להציג ולתרגל את המודל בצורה , בהם יושם המודל מלמדת כי על מנת להגיע להישגים מרביים

 . יםמרוכזת ללא התערבות של קורסים אחר
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Applying Linguistic Theory to Foreign Language Reading Comprehension  

on the Beginning Level for Israeli Students on the University Level 

Ira Slabodar 

Advisor: Prof. Tobin 

 The purpose of this dissertation is to develop and apply a linguistic-based model for 

reading comprehension for beginning students of English. A similar tool for reading 

comprehension for intermediate and advanced English speaking students of German, Hebrew 

and Spanish was developed by Tobin in 1975 and further applied to various other languages 

(Tobin, 1979, 1981a, 1981b, 1981c, 1981d, 1981e, 1982, 1984a, 1984b, 1985). The 

researcher teaches beginning level reading comprehension English in an academic college in 

the center of Israel, and this dissertation adapted the model applied for intermediate and 

advanced students of other languages to the beginning students of English. The population of 

students of the beginner level of reading comprehension at her academic college can be 

divided into three major groups: Hebrew speakers, Russian speakers and students diagnosed 

with reading disabilities. Each of these groups is found in each class in a fairly proportionate 

manner. The linguistic model was presented to one class containing each group, while 

another class with a similar population served as a control group that did not receive the 

model in order to examine whether the linguistic model can improve reading comprehension 

in general and/or in different ways for each group. In addition, the model was presented to an 

intense summer course as well as a longer semester course in order to establish the most 

desirable framework for the application of the model.  

The model focuses on a sentence as a basic comprehension unit, and is therefore, 

defined as "bottom up", i.e. building the reader's understanding from a single sentence level 

to an entire text level. The model helps the student understand "who is doing what to whom" 

in a sentence. The choice of linguistic theory for this model comes from the reading 

comprehension model devised by Tobin in 1975. Tobin combined two linguistic theories 

prevalent at the time, namely, Charles Fillmore’s Deep Structure Case Grammar and William 

Diver’s Form Content Analysis. Each of the two linguistic theories was chosen for a different 

reason. Fillmore’s Deep Structure Case Grammar, which is a sentence-oriented theory, was 

chosen purely for its notation, which helps to separate the verb from the noun phrases, while 

Diver’s Columbia School, being a sign-oriented theory, was selected for its essence, namely, 

giving meanings to case roles. The synthesized model functions as follows: 
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1. First, the students isolate a verb and noun-like elements and position them under the 

suitable headings in the simplified version of Fillmore’s branching-tree diagram. 

2. Next, the students arrange the isolated elements according to the aspects of the system of 

participation in a specific hierarchical order based on their meanings of relative value. Here 

the Columbia School provides the direction and the order of placement of noun-like elements 

to the verb on the modified Fillmore branching-tree diagram.  

The students are presented with the following two diagrams, which correspond with the two 

stages of the analysis: 

1.                                                                    S 

                                 

   Verb         Participant 1    Participant 2    Participant 3 

2.       S  

 

 

  Participant 1                   Verb       Participant 2         Participant 3 

 Two experiments were conducted to examine the efficiency of the model as well as 

the most suitable framework for its application. In the first experiment the model was 

presented to an intense summer course of twenty-five students comprised of Hebrew 

speakers, Russian speakers and students with reading disabilities. A parallel summer course 

was not exposed to the model and served as a control group. A standard whole text level 

pedagogy was used with the control group. In the second experiment the model was 

introduced to a group of twenty-seven students comprised of Hebrew speakers, Russian 

speakers and reading disabled students, during a period of a semester course. The purpose of 

this experiment was to find out whether the length of the course and the cramming of other 

subjects into the student schedule affect the internalization of the model.  

 The first experiment indicated the benefit of the applied reading comprehension 

model over the standard whole text level pedagogy for teaching beginning students. The 

model was found to improve the student comprehension on the level of a single sentence and 

an entire text as well as contribute to such subjective domains as student motivation and self-

confidence in reading English. The second experiment highlighted the desirable framework 

of the model introduction. The comparison between the results of the two courses in which 

the model was used, suggests that for the optimal success to occur the model should be 

introduced and practiced in an intense manner without the interference of other courses.  
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            The Promethean myth revolves around two central conflicts: the 

confrontation between Prometheus, the intellectual rebel, and his wimpish brother 

Epimetheus (a struggle that can be interpreted as a metaphor of the forces clashing 

within one soul); and the rivalry between these brothers and Zeus, who is trying to 

preserve the lowliness of the human race and its dependence upon the Olympians. The 

Promethean myth is thus nourished by a balance of terror between a tyrant interested 

in perpetuating the Ephimethean element in his subjects, and a Titan determined to 

ensure the victory of the Promethean element of mankind. The present study seeks to 

evaluate the significance of the Promethean ethos in the cultural climate of the 

revolutionary era, based on its representation in a number of key works of poetry and 

prose. It also sets out to assemble, for the first time, a corpus of Promethean visual 

works from the 18th-19th century, and to analyze their positions towards the issue of 

authority and defiance.  

Since the myth centers on the conflict between obedience and subjugation, 

repressive regimes tended to emphasize the pointlessness of mutiny, and represented 

the Titan as a rightly punished thief; whereas periods of social upheaval – used the 

very same image to glorify the struggle for liberty. However in the revolutionary era 

Prometheus sees his finest hour, and his conflict with Zeus now symbolizes not only 

the revolt against the Ancien Régime, but also the struggle for freedom in its fullest 

possible scope: nationalistic, personal and freedom of opinion. Moreover. Under the 

influence of Calderon and Voltaire, Prometheus is conceived as a Pygmalion of sorts, 

and his suffering – as a metaphor for the pain of the creative artist. But unlike the 

religious concept which terminated the conflict between the Titan and the tyrant with 

a godly gesture of pardon – Prometheus of the revolutionary era is not only incapable 

of obeying Zeus, but wishes to cut himself loose from him completely; and many 

literary works even go so far as to dethrone Zeus, unchain Prometheus from his bonds 

and enthrone him instead.  



 The central chapter examines the iconography of the Promethean symbol in 

forty four visual works from the 18th and 19th centuries, grouped together for the sake 

of this study. Artists of the revolutionary era apparently tend to ignore all scenes in 

which Prometheus is shown to be a manipulative, opportunist or defeated character, 

and most works focus on the creation and the torment scene. In the 18th and early 19th 

century, most artists seem to prefer the creation scene, where Prometheus is shown as 

the prototypical sculptor: young, athletic, bearded and curly-headed, standing in his 

studio, often dressed as a philosopher, surrounded by sculpting tools and gazing at his 

newly finished work. This iconography accurately reflects the Romantic concept of 

Prometheus as the personification of the creative artist, and the stolen flame - as the 

fire of creativity. However most artists in the Romantic era chose to represent the 

torment scene, generating, in the process, a unique and unprecedented iconography: in 

the late Renaissance and Baroque era the Titan was often represented lying on the 

ground, battling with his brutal capturers or the bird of prey that pecks at his 

intestines. In the 19th century, however, this tradition is abandoned in favor of a 

hybrid pattern, in which the image of Prometheus acquires Christian overtones, and 

thus a link is born between the fire-bearing Titan and Christ the bearer of light. 

Consequently the Titan is often depicted chained in a cruciform shape, occasionally 

surrounded by a halo or a flame. In several pieces the bird of prey is not to be seen at 

all, and in others it is depicted as a passive and unthreatening presence. The chains 

become symbolic and loose, allowing Prometheus more freedom of movement, and in 

some works they disappear altogether; and for the first time, Prometheus is shown 

surrounded by the consoling Oceanids, perhaps as an allusion to the women 

accompanying the tormented Christ. Nevertheless, regardless of whether the piece is 

classical and reserved, or expressive and agitated – the mighty struggle which was so 

common in pre-revolutionary art, disappears altogether in the 19th century; and just 

like Prometheus of P.B. Shelley – who testified that he is “free from guilt or pain” – 

the Titan now appears calm and confident, often looking towards the rising dawn.  
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        תקצירתקצירתקצירתקציר

  

 .גוף המחקר ומסקנות, מבוא: עבודת מחקר זו כוללת שלושה חלקים עיקריים

  

  מבוא 0.1

   נושא העבודה ומטרתה0.1.1

בעברית , מטרתה של עבודה זו היא לחקור את תוארי הפועל בעברית המקראית

בעבודת המחקר נעשה ניסיון לבאר את . התנאיםובלשון , של מגילות ים המלח

 מנקודת מבט מורפולוגית ל תוארי הפועל בעבריתההיבטים הדקדוקיים ש

, בעיקר התמקד מחקר זה בדרכי התצורה של תוארי הפועל בעברית; וסמנטית

הבדיקה המורפולוגית של דרכי  .דהיינו בהיבט המורפולוגי של תוארי הפועל

תוארי . 1: התצורה של תוארי הפועל בעברית מגלה שני סוגים של תוארי פועל

  .תוארי פועל ללא סופיות. 2ת פועל עם סופיו

מטרה נוספת של מחקר זה היא לחקור שינויים לשוניים שחלו בעברית בתוארי 

בדיקה זו . ל"בעיקר בין לשון המקרא לבין לשון המגילות ולשון חז, הפועל

תיעשה בעיקר בעזרת השוואה סינכרונית ודיאכרונית של תוארי הפועל 

  .מהתקופות השונות

  

  מחקר והנחות מתודולוגיות עקרונות ה0.1.2

ממגילות ים המלח ,  הקורפוס של מחקר זה כולל את תוארי הפועל מהמקרא

, לב לתוארי פועל במקרא-כן ניתנה במחקר זה תשומת-כמו.התנאיםן ספרותו

תוארי הפועל מלשון התנאים . במגילות ובספרות התנאים שמספרם מצומצם

  .רא ובמגילותנלקחו כעדות מסייעת להבנת תוארי הפועל במק

כפי שהוא משתקף בכתב היד , מחקר זה מבוסס על נוסח המסורה של המקרא

. יד זה משקף את המסורת הטברנית  של המקרא-כתב. כתר ארם צובאהמכונה 
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המסורת במקביל נערכה השוואה בין המסורת הטברנית לבין המסורות הבבלית ו

תרגום (למקרא  העתיקים כן הוצגו התרגומים-כמו. קספאלההמשתקפת בה

בנוסף ערכנו השוואה בין תוארי הפועל בעברית  לבין ). השבעים והתרגום הארמי

, ארמית ובכללה סורית, אוגריתית, אכדית: תוארי הפועל בשפות השמיות השונות

נעשה דיון קצר , בנוגע לאטימולוגיה של תוארי הפועל. חבשית וערבית קלאסית

מאחר שבמקרים רבים , איטמולוגיה לא נכנסנו לוויכוחים בנוגע ל. בלבד

ולנו לא היו ראיות חותכות בנוגע למוצא של , האטימולוגיה הנה בגדר חידה

  .תוארי הפועל

מחקר זה עסק בעיקר בתוארי . מגילות ים המלח נחקרו לאור העקרונות הבאים

מאחר שהעברית המדוברת המשתקפת , פועל המשמשים בטקסטים לא מקראיים

יחד עם . ת מידע טוב יותר מזו המשמשת בטקסטים המקראייםבטקסטים אלו מספק

הכוללים נתונים שניתן להשוות , במחקר זה נבחנו גם טקסטים מקראיים, זאת

טקסטים משוחזרים , ככלל. כגון מגילת ישעיהו, אותם לעברית המקראית

החלקים המשוחזרים . רק במקרים שהשחזור ברור, מהמגילות לא נלקחו בחשבון

טקסטים שבהם צורות הנתונות . עצמווכל שחזור נבחן בפני , וגרייםהובאו בס

מספר ההיקרויות של תוארי הפועל . בסוגריים מרמזים שיש להם קשר לדיון

מאחר שהוא תלוי במצבם של הקטעים  ובכתב , מהמגילות לא תמיד מדויק

מספר צורות שנשתמרו במצב לא ל בעיות הקריאה הקשורותלכן ציינו את . שלהם

נוסף סימן שאלה לצד , במקרים שהקריאה של מספר אותיות מוטלת בספק. ובט

  .האותיות הבעייתיות

 ְמאֹד, ָאְמָנם, ָאז: כגון(תוארי פועל ראוי לציין כי נחקרו בעבודה זאת בעיקר 

לכן הוצאו מעבודה זו . צירופים אדוורביאלים לא נכללו בעבודה זו). וַמֵהר

, )8יב ' שמ (הָלְיַּלַּבכגון ,  משני רכיבים או יותרצירופים אדוורביאלים המורכבים

  ).20א ג "מל (הָלְיַּלך ַהתֹוְּב, )12א לא "שמ (הָלְיַּלל ַהָּכ
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  מבנה המחקר 0.2

  תואר הפועל:  פרק ראשון0.2.1

מאחר שתוארי , קשה להגדיר את המעמד הצורני של תואר הפועל בצורה מדויקת

ופעמים רבות הם מעוררים קשיים , ויםהפועל השונים אינם כוללים מאפיינים שו

באופן כללי מוסכם שתואר הפועל מגדיר . יותר מאשר קטגוריות דקדוקיות אחרות

מוסכם שיש . מספר ונטייה, תוארי הפועל אינם כוללים מין. או מפרש פועל מסוים

. 2 .יציבות פורמלית. 1: לקחת בחשבון שלוש תכונות בסיסיות של תוארי הפועל

ברור . תמיד נכונותמוסכמה זו לא . קטיגוריה אופציונאלית. 3 .ועלמדגיר של פ

או להדגיש את  הפועל שאותו , שתואר הפועל נועד להוסיף אינפורמציה לפעולה

 את המידע או מדייק  מגבילהתפיסה המקובלת היא שתואר הפועל . הוא מגדיר

ות השמיות עוסק בהשוואה בין תוארי הפועל בשפ, חלקו השני של פרק זה. אותו

  . מבחינת סיווגם ודרכי תצורתם,בהשוואה לתוארי הפועל בעברית בקורפוס הנדון

קיימות שפות שמיות שבהן נוצרים תוארי פועל בעזרת סופיות שונות המתווספות 

וחלק , חלק מתוארי פועל בשפות השמיות הם ממוצא שמני; לחלקי דיבר שונים

, רי פועל הגזורים משמות עצםא בשפות השמיות יש תו.אחר גזור מבסיס אחר

'; היום' שעניינו ūmam'; בהרבה', 'מאוד' שעניינו madīšבאכדית : כגון

געז '; צהחוה'שעניינו "  אָרָּב "בארמית '; בזריחה' שעניינו špšmבאוגריתית 

nagha ערבית '; בבוקר' שעניינהyawman בשפות . 'יוםשעות הב' שעניינו

סוג ; a– המושא סופיתכגון , סופיותי הוספת " עהשמיות יש תוארי פועל שנוצרו

. עברית וגעז, בארמית, )על ניביה השונים(זה של תוארי פועל משמש באכדית 

 נוספת המשמשת בשפות סופית .u(m)– סופיתבשפות השמיות משמשת גם ה

 זו איננה זהה סופיתיחד עם זאת התנועה המתווספת ל, t סופיתהשמיות היא ה

ארמית מצרית '; אתמול'  שעניינוtimāliattamמשל באכדית כך ל. בכל השפות

  .'היטב 'šappīrā�ītסורית '; באהבה'" רחמת"
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. בעיקר את דרכי התצורה שלהם ;החלק השלישי בוחן את תוארי הפועל בעברית

מוינו תוארי הפועל גם , היבט המורפולוגי לפיו נבדקו תוארי הפועלה לביסוס

אף על פי שניתן היה למיין את תוארי הפועל ,  לכן במחקר זה.מבחינת המוספיות

מוינו תוארי הפועל לשתי קבוצות מטעמי נוחות בהתבסס על ההיבט , בדרך שונה

תוארי הפועל הראשוניים כוללים  .תוארי פועל ראשוניים ומשניים: המורפולוגי

 פועל תוארי, מבחינה מורפולוגית, בעברית. ספיותמואת תוארי הפועל בעלי ה

  .סופיותרבים הנם בעלי 

  

  תוארי פועל ראשוניים:  פרק שני0.2.2

ק דן בסוג אחר של תוארי פועל פרכל , עיקרו של מחקר זה מחולק לשני פרקים

כאחת המטרות . סופיותהראשון נדונו תוארי פועל בעלי פרק ב. בעברית

ארי  השונות של תוסופיות הנבדקו ונחקרו זה בפרק, מחקר זהשל המרכזיות 

העברית יוצרת , כמו בשאר השפות השמיות. הפועל בעברית בקורפוס הנידון

 אלו נחשבות כאלמנטים שהוספו סופיות. סופיותתוארי פועל בעזרת הוספת 

        "  ָאְמָנם "כך במילים , ]om[ ֹום-, ]am[ םָ-   כגוןסופיותאנו מוצאים . לשמות

;  "ַיְחָדיו "כמו במילה ] aw[ יוָ -  ;" ַמַתי "- ו "ַזיֲא "כך במילים ] ay[ יַ -; " ִּפְתאֹם "-ו

        כמו במילים ] annit[ ִּניתַ-; " ִראׁשֹוָנה "-ו"  ַרַּבת "כך במילים ] a(h) [הָ-, ]at [תַ -

  ". ְקדַֹרִּנית "-ו"  ֲאחַֹרִּנית "

מנת להסביר את -על. בפרק זה נדונה כל סופית באריכות בפני עצמה, בנוסף

הוצגו ראיות מתוך המסורות השונות של העברית וכן ראיות חיצוניות , יותהסופ

 סופית האדוורביאליתבפרק זה לכן הוקדש דיון נרחב -כמו. משפות שמיות אחרות

  . המתווספת בעברית לחלקי דיבר שוניםהָ-הבלתי מוטעמת 

  

  תוארי פועל משניים:   פרק שלישי0.2.3

  .הגזורים מחלקי הדיבר השונים, סופיות נדונו תוארי הפועל ללא, בפרק השני
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  מסקנות  0.3

סופית ה, המשמרות תנועות סופיות במידה מעוטה, בעברית ובארמית

בעברית של מגילות ים המלח ובארמית . נוטה להישמט a האדוורביאלית

בעוד שבעברית קדומה וכן בארמית קדומה , הממלכתית השמטה זו מאוד רווחת

השווה (כ אינן נכתבות "תנועות קצרות סופיות בדהשמטה זו פחות רווחת מאחר ש

"  ָּתה'ָע "ניתן ללמוד על כך מהכתיב החסר של תואר הפועל ").  ְלָך ", " ָׁשַמְרָּת "

). עאמרנה- במכתבי אלattaהשווה (בכתובות עבריות קדומות " עת"הנכתב 

 , תנועות סופיות בלתי מוטעמות מדה רבהכאשר החלו לציין, בתקופת בית שני

 -ו" תחתה", "מאדה" כגון  הפכו לברורים יותרaתוארי פועל בעלי תנועה סופית 

כפי ,  הייתה רווחת בעברית של המגילות-a סופית האדוורביאליתה". סביבה"

בתואר הפועל . 'ריקנות'שעניינה " ריקמה"שניתן ללמוד מהשימוש בה במילה 

ר הפועל המקורי שכלל  נוספה באופן משני לתוא-a סופית האדוורביאליתה, הזה

  .-a(m)  סופית האדוורביאליתאת ה

 סופית האדוורביאליתמצב דומה קיים בארמית הממלכתית שבה רווח השימוש ב

a- . אך התנועות ,  זו הייתה קיימת גם בארמית עתיקהסופיתניתן להניח כי

על הצורות בארמית (הסופיות אינן מסומנות בכתובות של הארמית העתיקה 

  ). ואילך151'  ראה עמהממלכתית

כך למשל ,  הושמטה כמעט לחלוטין-a סופית האדוורביאליתבלשון התנאים ה

המשמש במקרא " ככה"במקום תואר הפועל " כך"משמש בלשון זו תואר הפועל 

כך , )an-(ן סופית " נוספה נוa סופיתבמספר תוארי פועל ל). 50-48' ראה עמ(

על שימוש דומה ). 57' ראה עמ" (ןכא "-ו" להלן", "למטן", "למעלן"למשל 

, 163' ראה עמ, ארמית בבלית וסורית, ארמית ארצישראלית(בארמית מאוחרת 

167-166.(  
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גם . ניכר לעין, הניגוד בין לשון התנאים לבין העברית של מגילות ים המלח בולט

         , " ִחָּנם "בעברית המקראית יש מספר דוגמאות לתוארי פועל מאונפפים כגון 

יותר מאשר  -am סופיתיש העדפה בעברית המקראית ל, יחד עם זאת".  ִּפְתאֹום "

ניתן להוסיף כי גם בדיאלקטים של ערבית מודרנית יש , לסיום. -an סופיתל

אבל עניין זה חורג מעבר לנושא , דוגמאות להשמטה של הסופיות האדוורביאליות

  .של המחקר הנוכחי

יתן להבחין שהיא לעיתים מחליפה את מילת נ, -a סופיתבנוגע לתפקיד של ה

כך למשל תואר ").  ִמן "בניגוד למשמעות של מילת היחס , "  ְל-"או " ( ֶאל "היחס 

 ; " ִמָּׁשם "עומד בניגוד לתואר הפועל ")  לשם "בלשון התנאים ( " ָׁשָּמה "הפועל 

"  ָאָנה "; " ִמחּוץ "לעומד בניגוד "  חּוָצה "; " ִמַּמַעל "עומד בניגוד ל"  ַמֲעָלה "

"  ֵריָקם "תן דעתך גם לצורות המקבילות ).  "ֵאי ִמֶּזה "או " ( ֵמַאִין "עומד בניגוד ל

הבחנה זו לא נשתמרה ".  ָּכֵעת "-ו"  ַעָּתה "בניגוד לצורות המקבילות ; " ְלִריק "-ו

, "ממעלה", "משמה"שם ניתן למצוא את תוארי הפועל , בעברית של המגילות

     במילים ). 59' עמ( בעברית שומרונית šammaהשווה ; )68' ראה עמ" (וצהמח"

         "  ֲהלֹום "בניגוד למובן של (הכיוון הוא לעבר המדבר , " ֲהלֹום "-ו"  ֵהָּנה "

  "). ָהְלָאה "-ו

  

  נספח 0.4

ניתנה סקירה מצומצמת של תוארי הפועל בשפות השמיות במטרה  לספק בנספח 

  .ע למחקר של תוארי הפועל בעברית  שנדונו בעבודה זומידע בסיסי הנוג
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ABSTRACT 

 
The research includes three main parts: introduction, body of research, and 

conclusion. 

 

0.1 Introduction 

0.1.1 Topic and Goal 

The purpose of the present research is to investigate adverbs in the Biblical 

Hebrew (BH), in the Hebrew of DSS (DSSH), and in Mishnaic Hebrew (MH). This 

research attempted to elucidate grammatical aspects of the Hebrew adverbs from the 

morphological and semantic point of view; particularly this research focused on 

formation of the Hebrew adverbs namely on the morphological aspect of the Hebrew 

adverbs. The morphological examination concerns the formation of the Hebrew 

adverbs that can be divided into two types: adverbs with endings and adverbs without 

endings.  

The other purpose of the present study is to investigate linguistic modification of 

the Hebrew adverbs, especially from BH to DSSH and MH. This task has been carried 

out by comparison with synchronic and diachronic evidence to the core.  

 

0.1.2 Research Principles and Methodological Considerations 

The corpus of the present research includes adverbs in BH, DSSH, and MH. 

Attention throughout this research is paid to adverbs in BH, DSSH, and MH, which 
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are limited in their number. The adverbs in MH are taken as ancillary evidence to 

illustrate the adverbs in BH and DSSH. 

This study is based on a version of the traditional Hebrew Bible, as is represented 

in the manuscript known as The Aleppo Codex (= MS). This manuscript reflects the 

Tiberian Hebrew tradition. Concurrently, we compared the Tiberian Hebrew with 

different types of BH, such as Babylonian, Samaritan, and Origen’s Hexapla. 

Furthermore, we displayed the old translations of the Hebrew Bible (the Septuagint 

and the Aramaic Targum). We also compared the Hebrew adverbs with adverbs in 

some Semitic languages which correspond to BH: Akkadian, Ugaritic, Syriac, 

Aramaic, Ethiopic, and Classical Arabic. As regards to etymology, we discussed it 

briefly. Here, we did not go into etymological dispute since it is quite puzzling in 

many cases since we have no decisive evidence of the origins of the adverbs.  

The DSSH is examined according to the following principles. The present research 

mainly employed attested adverbs to the non-Biblical texts because spoken Hebrew in 

non-Biblical texts can provide better information than the Biblical texts. But the 

present study also examined some Biblical scrolls which contain comparative 

evidences with BH like the Isaiah Scrolls. As a rule, moreover, the DSS restored texts 

are not taken for evidences in this study unless the restoration is apparent. The 

reference to a restored text is bracketed here, and each bracketed reference must be 

judged individually. The bracketed merely indicates that some parts of the text are to 

identify certain forms that related to the discussion of the study. The number of 

occurrences of the adverb in the DSS is not always accurate since it relies on the 
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condition of the fragments and their orthographies. Thus, we noted the problems of 

reading of certain form when it is under bad condition. Particularly, when a reading of 

certain letters in a text is ambiguous, the uncertain letters are marked with question 

mark.  

It should be noted that we mainly dealt with adverbs in the present study (such as 

 etc.).  Adverbial and adverbial phrase were not included ,ַמֵהר and ,ְמאֹד ,ָאְמָנם ,ָאז

under the consideration in our study. Thus, this research excluded adverbials and 

adverbial phrase which are compounded with two or more words such as הָלְיַּלַּב  (Ex. 

הָלְיַּלל ַהָּכ ,(12:8  (1 Sam. 31:12), הָלְיַּלך ַהתֹוְּב  (1 Kg. 3:20). 

 

0.2 Research Structure 

0.2.1 Chapter One: Adverb 

The form class of adverbs is difficult to define accurately, for its members lack a 

homogeneous identity and sometimes these words seem more problematic than other 

grammatical categories. It is generally admitted that an adverb modifies or specifies 

some verb. And adverb generally does not have gender, number, and inflection. It has 

been suggested that there are three basic properties of adverbs requiring 

consideration: 1. Formal Invariability, 2. Verb Modifier, 3. Optional Category. 

However, it is not always correct. It is quite clear that an adverb has the function of 

adding further information relating to the action of the verb, or it can have an 

emphatic function for the verb which it modifies.  The notion of modification captures 
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the intuition that adverbs normally add more precise, more specific information. The 

second part of this chapter attempted a comparative study of attested adverbs in the 

Semitic languages in correlation with the Hebrew adverbs in our corpus: their 

classification and formation.  

Many ancient Semitic languages produce adverbs by adding special suffixes to 

different parts of speech; a number of adverbs in the SLs have nominal origin and 

others have a different common Semitic basis. In the SLs, a number of adverbs are 

derived from nouns, e.g. Akk. madīš “greatly, very”; ūmam “today”; Ug. špšm “at 

sunrise”; Aram. אָרָּב  “outside”; Ge�ez nagha “in the morning”; Arab. yawman “by 

day”, etc. In the SLs, adverbs were produced by adding different endings like the 

accusative suffix -a; this type of adverb is attested in Akkadian (and in its dialects), 

Aramaic, Hebrew, and Ge�ez, etc. In the SLs, the ending -u(m) is attested in a 

number of adverbs. And a number of adverbs in the SLs are formed by adding the 

morpheme t although this ending appears in various vocalizations in each language, 

e.g. Akk. timāliattam “yesterday”; EgArm. רחמת “affectionately”; Syr. šappīrā�īt 

“well”, etc. 

The third section examined the Hebrew adverbs; particularly their formation. In 

support of the morphological scope of the Hebrew adverbs, we classified the Hebrew 

adverbs depending on whether the adverb has additional elements or not. Therefore, 

in the present research, although the classification of Hebrew adverbs can be diverse, 

we classified the Hebrew adverbs into two groups for convenience sake (see below) 

based on morphological scope: the primary adverbs and the secondary adverbs. The 
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primary adverbs include the adverbs that have additional elements. Since, 

morphologically speaking, many Hebrew adverbs are characterized by additional 

elements (endings).  

 

0.2.2 Chapter Two: Primary Adverbs   

The body of this research includes two chapters, each of which dealt with different 

types of adverbs in Hebrew. In the first chapter, we dealt with the adverbs with 

various endings. As one of the main purposes of this study, this chapter investigated 

the adverbial endings in the Hebrew of our corpus. Like other SLs, often BH produces 

adverbs by adding special endings. These endings are regarded as additional 

characteristic elements. Thus we found such endings like -ָם  [-ām] / -ֹום  [-ōm] as in 

יַ - ;ִּפְתאֹם and ָאְמָנם   [-ay] as in ֲאַזי and יוָ -  ;ַמַתי   [-āw] as in תַ - ;ַיְחָדיו   [-at] / -ָה  [-a(h)] 

as in ַרַּבת and ִּניתַ- ;ִראׁשֹוָנה  [-annit] as in ֲאחַֹרִּנית and ְקדַֹרִּנית, etc. 

Moreover, this chapter investigated each adverbial suffix at length case-by-case 

bias. In order to explain the adverbs in suffixes, we presented related internal 

evidence (from different traditions of BH) and external evidence (from other SLs) 

during the investigation. Moreover, this chapter distributes at large to the discussion 

regarding unstressed ending -ָה   in Hebrew which is adverbial ending appended to 

varied parts of speech in Hebrew.  

 

0.2.3 Chapter Three: Secondary Adverbs 
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In the second chapter, we dealt with the adverbs without endings that derived from 

different parts of speech.   

 

0.3 Conclusions 

In Hebrew and Aramaic, which preserved such final vowels to a lesser extent, the 

adverbial a has elided to a considerable extant. It is, however, very common in DSSH 

and in Official Aramaic while in the earlier texts of Hebrew and Aramaic it is less 

common since final short vowels tend to be orthographically unmarked (cf. ְלָך ,ָׁשַמְרָּת). 

This can be inferred from the defective spelling of the adverb ָּתה'ָע  written עת in the 

early Hebrew inscriptions (cf. atta in the El Amarna letters). In the Second Temple 

Period when the indication of unstressed final vowels became more common such 

adverbs with final a became evident, e.g. תחתה ,מאדה, and סביבה. The adverbial 

ending a was productive in DSSH as can be inferred from its use in the word ריקמה 

“emptily”. In this adverb, a secondary a was added to the original adverbial ending 

a(m).      

Similarly, in Aramaic the forms with final a is typical of Imperial Aramaic. 

Assumingly they do existed in early Aramaic but the final vowel is not indicated in 

the orthography of the early Aramaic inscriptions (for the forms in Imperial Armaic, 

see pp. 151f)   

In MH, the adverbial a was almost completely elided and we find for example כך 

instead of ככה (see pp. 48-50). In several adverbs the a was nasalized (namely 
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became -an), e.g. להלן ,למטן ,למעלן, and כאן (see p. 57). For similar use in the later 

Aramaic dialects (Palestinian Aramaic, Babylonian Aramaic and Syriac, see pp. 163, 

166-167).  

The contrast between MH and DSSH is striking. Note that nasalization 

occasionally occurs in BH, e.g. ִּפְתאֹום ,ִחָּנם. Yet BH uses -am rather than  -an. Finally 

note that elision of the adverbial final a occurs in Modern Arabic dialects, but this is 

beyond the scope of our research. 

As to the function of the adverbial a, one should note that sometimes it replaces 

 ;ִמַּמַעל versus ַמֲעָלה ;ִמָּׁשם versus (לשם MH) ָׁשָּמה Thus .(ִמן in contrast to  ל- or) ֶאל

 ;ְלִריק and ֵריָקם Note also the doublets .(ֵאי ִמֶּזה or) ֵמַאִין versus ָאָנה ;ִמחּוץ versus חּוָצה

contrast ַעָּתה and ָּכֵעת. This distinction is no longer evident in DSSH where we find 

 Cf. šamma in Samaritan Hebrew (see p. 59). In the ;(see p. 68) מחוצה ,ממעלה ,משמה

word ֵהָּנה and ֲהלֹום, the direction is toward the speaker (contrast ֲהלֹום with ָהְלָאה). 

 

0.5 Appendix 

In appendix, we surveyed adverbs in Semitic languages within the limit of 

possibility to provide supplementary information about discussed Hebrew adverbs in 

the present study.  
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  .להכללתם בבתי הספר, טיפוסי תגובות הסתגלות והתמודדות של תלמידים לקויי ראייה

  
  

  "דוקטור לפילוסופיה"מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מאת
  
  

  הס    איתי
  
  
  
  
  

  הוגש לסינאט אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  May    2006              ו"תשס  סיוון 
 
 
  
  
  

  באר שבע
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  .להכללתם בבתי הספר, טיפוסי תגובות הסתגלות והתמודדות של תלמידים לקויי ראייה

  
  

  "דוקטור לפילוסופיה"מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מאת
  
  

  הס    איתי
  
  
  
  
  

  הוגש לסינאט אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  
  
  
  
  
  
  

  ____________________אישור המנחה 
  

  ____________________ש קרייטמן "אישור דיקן בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע
  
  

  May    2006              ו"תשס  סיוון 
  
  
  

  באר שבע
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  :בהדרכת העבודה נעשתה

  פרופסור תמר הורוביץ

  במחלקה לחינוך

  בפקולטה רוח וחברה
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תודה על שאפשרת לי את הזכות להימנות על דור , הנפלאה באנשי האקדמיה, לתמר

  !החוקרים שיסדת

  

  תודות 

  .וכך גם רשימת התודות, מחקר זה דרש שיתוף פעולה עשיר ופורה

על המאמץ על הכנות ויותר , אבקש להודות ראש בראשונה לתלמידים ששיתפו עימי פעולה

אבקש להודות גם להורי התלמידים שאישרו את . המחקרמכל על הרצון בהצלחת 

  .ההשתתפות במחקר

ברכה ' תודה מיוחדת לעובדי האגף לפיקוח על ליקויי הראייה במשרד החינוך ובראשם הגב

 בלעדיכם ובלעדי העידוד והליווי הצמוד לא היה יוצא לדרך –איילין שבלב ' ברכה ודר

  !המחקר

י שהיו קשורים באישור "ליעל ולעובדי שפ, ען הראשירנה אוסיזון מלשכת המד' תודה לגב

מפקחת , מנהל מחוז חיפה, מנהל מחוז מרכז, תודה גם למנהלת מחוז דרום.  המחקר וכליו

  דעו שעזרתכם לא תשכח -" אורט"הנהלת רשת , עיריית ראשון לציון, החינוך ההתיישבותי

  .  על ידי

א שסייעו רבות ביצירת הקשר הראשוני "יתודה נוספת שלוחה לרכזות המחוזיות ומורות מת

  !  שאו ברכה.  המורכב עם התלמידים

, הפסיכולוגים החינוכיים וכמובן, העובדות הסוציאליות, היועצות, המורים, למנהלי בתי הספר

 –הפתיחות והאמון שרכשתם לי , הסבלנות,  תודה על שיתוף הפעולה–מחנכי התלמידים 

  !שוב תודה

ולא וויתרו על אף מורה " דבקו במטרה" עוזרות המחקר ש- חביבות לא אחרונות אך מאוד

  ...ולאף מורה

מלכה גורודצקי על ' שיפרא שגיא ופרופ' בן גוריון ובראשם פרופ' סגל המחלקה לחינוך באונ

ליניב קנט ). פושון(שרון שתיל ולגלית כהן ' זיאד ספדי לדר' תודה לדר! ליווי ותמיכה של שנים

 על הערותיך המלומדות –אורי איל ' וץ המתודולוגי ותודה גדולה ואוהבת לדר מימון על הייע–

  !על הסבלנות והתרומה מניסיונך, והמושכלות

  

ואחותי האוהבת והדואגת יחד ) יובל וטולים(אחי גלעד ,  הורי מתי ואילנה–למשפחתי היקרה 

  !  התמודדנו ויחד מנצחים גם ליקויי עיניים

  

  לכולכם 

  !תודה
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Types of Adjustment and Coping Reactions of Visually Impaired Children to 

Their Inclusion in the Mainstream. 

 

Abstract 

 

Theoretical Background 

This research deals with visually impaired and blind pupils who are included within 

mainstream schools. The integration of these pupils and of other pupils with special 

needs has been the most notable factor in Special Education in recent years (Slavin, 

1997; Lipsky & Gartner, 1997). 

Although the integration of pupils with special needs actually began in the 1970’s, it 

grew out of the Principle of Normalization, or "mainstreaming"; today, it is humanistic 

educational theory which underlies the guiding principles (Reiter, 1997; Dyson, 

Millward. & Robson, 1999; Clark, 1997).   

The fundamental assumptions of social scientists supporting the Normalization 

Principle are virtually identical with those of the "medical model" for rehabilitating 

people with disabilities, which suggests that systematic training and practice can 

reduce abnormal behavior and teach normative behavior. Thus in the case of the 

education of pupils with disabilities, integration also serves the purpose of 

normalization.  Supporters of this method see it as the means of achieving functional 

independence and adjustment to the demands of society (Wolfensberger, 1972):  the 

integration of the impaired pupil with “healthy” pupils encourages the impaired pupil 

to behave like the “healthy” ones (Reiter, 1997, 1999).  The literature suggests that 

many educational systems have attempted integration under this model (Davis & 

Taylor, 1995; Tilstone, Florian, Hornby & Rose ,1998).  
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The humanistic educational model starts from a different point, related to the 

following assumptions about human nature: that every person is capable of 

reasonable thinking, that every person can control his behavior, that every person is 

capable of setting himself goals and working to achieve them, and that every person 

is unique, his value derived from his very essence as a human being. The term 

‘every person’ is here meant to include persons with disabilities (Aloni, 1998, Reiter 

1997).  These assumptions make clear the criticisms leveled against Normalization, 

which, in stressing only what is common to people, is inconsistent with the 

assumptions underlying the humanistic approach, in particular that concerning the 

(essential) uniqueness of every individual. It therefore fails to answer what the 

humanistic approach sees as the prime psychological need of a person – his need 

for his own unique self-fulfillment (Maslow, 1966). Slee )2001 (  points out that under 

this approach learning disabilities changed from being viewed as pathological 

identities to being accepted as legitimate identities.  

To emphasize the humanistic conceptions behind integration today, the term 

‘inclusion’ is used in current literature.  Thus Tod (1999) distinguishes between 

‘integration’ and ‘inclusion’ in terms of effectiveness, claiming that today it is 

insufficient to integrate pupils with disabilities and pupils without disabilities only 

physically; rather, the aim of Special Education today is to maximize the quality of life 

of the included pupil (Reiter, 1997, 1999, 2002b, 2004a; Mittler, 2000; Ainscow, 1997 

and more).  This aim applies to the included visually impaired pupil as well. 

 

The fundamental assumption of this research is consistent with contemporary work 

stemming from humanistic educational theories. The focus in Special Education has 

shifted from the characteristics of the category of the “abnormal” pupil to his real 

needs (Gompel, 1996; Hotzler and co., 2000; Reiter, 1997; Mittler, 2000; Snyder, 

Garriot & Aylor, 2001). This humanistic focus is manifested in its very vocabulary.  

"Abnormal", "disabled", "mentally retarded", "disturbed", "impaired (for the blind and 

deaf)", and other terms which highlight a category of abnormality, have been 

replaced by "children with special needs’. So the emphasis is not on the particular 

condition of the child, but on the needs that arise from that condition (Leizer, 2002). 

Researchers today agree that the humanistic educational model is the ideological  
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basis for integrative education, and that it follows from principles of social justice and 

equality (Clark, Dyson, Millward & Robson, 1999). The main purpose of this study is 

to examine how, 

according to criteria which are derived from the humanistic educational approach, 

included visually impaired pupils adjust and cope in regular schools, with the pupil's 

own evaluation of his quality of life seen as most significant.  

For this purpose four different theoretical focal references were applied:  

1. The humanistic educational approach in Special Education and the ‘quality 

of life’ model (Reiter, 1997; Zollers 2004a; Ramanathan & Moonset, 1999; 

Schalock, 1996).  This approach forms the theoretical framework of this 

research and is the basis for our understanding of the evaluations of 

adjustment and coping of visually impaired pupils in the inclusive system.  

To empirically delineate the concept of ‘quality of life’, three further theoretical 

frameworks were used: 

2. Psychological models of the ‘inner experience’ unique to the visually impaired 

pupil.   In this research the factors of the ‘inner experience’ were drawn from two 

classical psychological approaches to the acceptance of disability – the dynamic 

approach, which compares adjustment to disability to mourning, and the cognitive 

approach, which views adjustment to disability as a particular instance of adjustment 

to stress (Cohen & Lazarus, 1979. Parkes, 1972. Dodds et al, 1991. Tuttle, 1987).  

3. ‘Stigma Theory’ and the uniqueness of visually impaired pupils. ‘Stigma theory’ 

maintains that the level of stigmatization felt by a disabled person is a measure of the 

personal as well as social acceptance of that person (Scambler & Hopkins, 1986). 

Significantly, stigma theorists assume exceptional levels of stigmatization in the case 

of the visually impaired among people with normal vision (Gofman 1966, Deshen 

1990).  

4. The ‘School Climate’ approach to the analysis of the inclusive system and 

teachers’ positions on inclusion. A further important aim of this research is to identify 

the link between the characteristics of the inclusive system and the types of 

adjustment and coping patterns of included visually impaired pupils, in terms of the 

quality of life of the pupils.  
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The aims of the schools in the Israeli system, as in many other countries in the 

Western world, are set according to normative – behavioral standards, and in the 

case of pupils with special needs – medical standards. Initially, this seems to imply 

that there are no significant differences between schools in terms of the conditions 

necessary for applying the humanistic educational model. But the ‘organizational 

climate’ approach, applied to the study of the characteristics of schools, gave rise to 

a detailed mapping of school characteristics, as well as the understanding of the 

positions of the staff towards inclusion (In fact, identifying the school ‘climate’ means 

understanding the basic assumptions of the organization). Such possible differences 

in climate among schools led to our main hypothesis about the possible relationship 

between school climate and educational staff’ positions on the one hand and the 

promotion of the quality of life of the included pupil on the other, as manifested by his 

own estimation of his quality of life. 

According to the ‘school climate’ theory, it is possible to identify and define the 

characteristics of a school by analyzing the aspects of the organizational climate 

found in reports by the school staff.  Schools with a ‘positive’ climate -- where 

teachers report a supportive principal, leadership, autonomy, decision-making, 

cooperation and status at work – can be distinguished from those with a ‘negative’ 

climate, where these qualities are lacking (Halpin & Croft, 1985; Zack & Horowitz, 

1962). Complementary to the teachers' position on the   characteristics of the 

inclusive school is their position on inclusion (Horowitz & Freedman, 1988; Cook & 

Landrum, 2000; Fox & Yesseldyke, 1997; Scruggs, Cook, Tankersley & Mastropieri, 

1996).  

 

These frameworks led to the research model, and consequently to the research main 

hypotheses:  

The teacher’s perceptions of the climate and teacher’s position on inclusion are 

associated with the 'inner experience' of the pupil and his felted stigma. 

Out of these general hypotheses the following specific one were developed:  
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(a) A positive climate in the inclusive system, and positive positions towards 

inclusion, lead to a correlation between the pupils' subjective parameters of 

their inner experience and those evaluated by the educational staff. 

(b) A positive climate in the inclusive system and positive positions towards 

inclusion lead to positive 'inner experience' . 

 (c) A positive climate in the inclusive system and positive positions towards 

inclusion lead to low level of the “felted Stigma” of the pupil, than under other 

conditions of inclusion. 

An additional hypothesis of the research is that 

The variables making up the ‘inner experience’ of the pupil, as derived from 

psychological theories, are correlated. In empirical terms, the hypothesis is that there 

is a significant correlation among the dimensions of ‘inner experience’ – grievances 

and feelings towards the school, acceptance of the disability, the conception of 

blindness and the self-esteem of the pupil.   

 

Methodology 

This research is empirical research.  It includes data from included pupils and 

education workers from “closed” surveys in the “self report” method,  and “open” 

interviews with some of the pupils.   Thus both quantitative and  qualitative 

methodologies were used to test the research assumptions. The decision to employ 

both methods was based on the special nature of the research questions and the 

research population.  

The quantitative method was used to measure the following variables:  

1. The backgrounds of the pupils and the educational staff.  

2. The quality of life of the pupils, as measured by central aspects of their ‘inner 

experience’ (the feeling of depression, the attitude towards the disability and the 

school, and self-esteem), the feeling of stigmatization from other pupils, and the 

correlation between the factors of ‘inner experience’ and the system’s evaluation of 

the pupils (in didactic, social and emotional terms). 

3. The characteristics of school systems, measured by the factors of school climate 

and positions on inclusion as reflected in reports by the educational staff. 
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4. The associations between the characteristics of the system and the quality of life 

of the included pupils. 

 

The qualitative method, by allowing the visually impaired pupil to describe, free of 

guidance, the elements involved in defining the quality of life, clarified the significant 

parameters determining the pupils' quality of life.   The subjective meaning of these 

parameters and their tendency to contribute to or hinder the quality of life was also 

evaluated.  

 

Procedure 

Because of the special nature of the research population, the research procedure 

was especially complicated.   It included having the research proposal approved, 

obtaining agreement for participation by the pupils and their parents, having the 

surveys filled in, and performing the interviews under the guidelines set by the head 

scientist of the Ministry of Education and the Department for the Supervision of the 

Visually Impaired at the Ministry of Education and approved by the Child 

Psychological Service. (Among these conditions was the presence of a counselor or 

psychologist during the surveys, in case intervention was necessary). In addition, 

surveys were filled out by a number of education workers dealing with included pupils 

in their work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

 

Population, Sampling Framework and Sample – the Quantitative 

Part 

Population: The population of this research is visually impaired children in the 7th 

through 12th grades at mainstream secular Jewish schools, as well as educational 

staff in these schools who work with the included pupil.  

 

Sampling Framework: The sampling framework of this research, from which the 

included visually impaired pupils were sampled, is ‘A Numerical list of Visually 

Impaired Pupils Organized According to their Attendance in Junior and Senior High 

Schools in Israel’, provided by the Ministry of Education'. This list contains 223 

integrated pupils at 196 schools, most of which (about 70%) have only one such pupil 

and the rest (about 30%) an average of 2.  The general integration ratio is 1:1.13, 

i.e., the average number of integrated pupils per school is 1.13.  

 

Subjects:  The research sample contains 63 pupils from 39 schools. In addition, for 

every included pupil, a number of education workers were questioned, including the 

teacher responsible, a counselor and 3 professional teachers.   In total, 198 

education workers were questioned. 

 

Sample – the Qualitative Part 

To conduct the ‘open’ interviews, over a third of the pupils who took part in filling out 

the surveys were contacted (25 in total). The criteria for selecting pupils for 

interviewing were: 1) the representation of all geographical regions; and 2) a random 

selection from among the highest age group.  

 

Research Tools 

1. A survey of the factors determining school climate. Based on the survey developed 

by Halpin & Croft ( )1963 , translated into Hebrew by Zack and Horowitz (1985).  

2. A survey of educators’ positions on integration (Shechtman, Reiter & Schenin, 

)1993 . 

3. A survey of teachers’ backgrounds, developed by the author to gather the 

background details of teachers.  
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4. A survey of personal and medical background, developed by the author to gather 

the background details of pupils.  

5. A survey of family cohesiveness, developed by Lavee, McCubin & Olson (1987).   

6. A scale of negative feelings (CES-D. Radloff, 1977). - 

7. A scale of attitudes to disability and its acceptance (Nottinghaman Adjustment 

Scale) (Dodds, 1991, translated in to Hebrew by Lifschitz, 1997). 

8. A scale of self-esteem, Rosenberg )1965( .  

9. A scale of perceived feelings of stigmatization (Sade, 1981, based on a survey by 

Jordan, 1971).  

10. A scale of general feeling about the school (Darom and Ritz , 1985, based on the 

scale of Joyce Epstein). 

11. An ‘observed behavior’ survey for the child, i.e. an evaluation of social coping and 

emotional adjustment (Meadow, 1983). This survey was translated into Hebrew by 

Horowitz and Shefatia, and analyzed and standardized by Zweivel (Horowitz & 

Shefatia, 1987).  

12. Open interviews with visually impaired pupils included in various school systems. 

Interviewees reported unguided on their way of life in their close environment and 

within the inclusive school.  

 

Research Questions 

The main research questions were:  What are the types of adjustment and coping 

reactions found in included visually impaired pupils; and are these reaction types 

correlated to the characteristics of the inclusive system in terms of climate and staff 

positions on inclusion?  

 

Major Findings 

The characteristics of the system, in terms of school climate and positions towards 

inclusion, are correlated with the quality of life of the included pupil. In a system with 

a positive climate and positive staff positions towards inclusion there exists a 

correlation between the pupil’s self-evaluation and the evaluation of him by the 

system. In addition, the level of stigmatization felt by the pupil is lower. However, to 

reach positive levels of the ‘inner experience’ of the pupil, there is a need for the 

implementation of more significant working procedures in the educational 

environment.  
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The Importance of the Research and its Contribution 

1.  In both Israel and in the world at large, this research dealing with visually impaired 

pupils is pioneering research work within contemporary studies from the humanistic 

educational perspective. 

 

2.  This study offers an empirical model for determining the ‘quality of life of the 

included pupil’. The procedure involves:  

a. evaluating measures of ‘inner experience’ -- grievances and 

attitudes towards the school, self-evaluation, acceptance of 

the disability and the attitude towards it;  

b. evaluating the correspondence between the measures of the 

pupil’s ‘inner experience’ and those of his teachers;  and 

c. evaluating the level of stigmatization felt by the included 

pupil.  

 

3.  The structure of the variable of ‘inner experience’ was determined from  

psychological theories of adjustment and coping with disability.  

 

4.  A model was constructed to highlight the interrelation between the  

     characteristics of the inclusive system and the maximization of the quality 

     of life of the included pupil. 
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 אקולוגית להנחיית תהליכי שינוי  תפיסהפיתוח: נושא העבודה

  .  שני חקרי מקרה- בית ספריים 

  .הפקולטה למדעי הרוח והחברה, המחקר מוגש במסגרת המחלקה לחינוך

    

    תי חגיתי חגיתי חגיתי חגיאאאא: : : : מגישהמגישהמגישהמגישה

    

  ן בר אוןד' פרופ, ר שושנה קייני"ד :מנחים השמות
  

  תקציר

תפיסה  הבניית -ורתית של יעוץ ארגוני המחקר עוסק בהבניית תפיסה חלופית לתפישה המס
שביסודן הפרדיגמה  יעוציות  ניתן להסתפק בתפיסותלאעל פי תפיסה זו . אקולוגית

בהן , מתבססת על תפיסת ארגונים כמערכות פתוחותהתפיסה מוצעת , במקומן. הפוזיטיביסטית
ינו חלק מתוך ת ה/על פי תפיסה זו היועצ. המציאות הארגונית הינה דינמית ודיפרנציאלית

כשמציאות זו נבנית ומשתקפת באינטראקציות השונות בין השותפים , המציאות הארגונית
ות לעשייה ובין /שותפים, ות/כל עוד קיימת שונות בין מנהיגים, מכאן. בזמן נתון, השונים לעשייה

 המציאות תתעצב מתוך אותן אינטראקציות. תתעצב בכל ארגון מציאות ייחודית, ות/יועצים
שיש בה בכדי לא קיימת גישה אחת , משמע. או העתקה/פרטיקולריות שאינן ניתנות לניבוי ו

, ו לחקור את פעולתת/על כל יועצ.  בכלליות/ ארגונייםות/להציע אמת אולטימטיבית עבור יועצים
המקיים יחסי , ו כסובייקטרצויה עבורהאפשרית והייחודית  את גישתו הלהמשיגה ולהבנות ממנה

ת את /זו יבנה היועצתפישה על פי . ות בקונטקסט בעל איפיונים יחודיים/ עם שותפיםגומלין
רפלקסיה והמשגה של , תפיסתו הייחודית ואת הפרקטיקה הנלווית לה על בסיס התבוננות

ות /נדרשים יועצים, לשם כך .כשהוא פועל ובעת ובעונה אחת גם מתבונן על פעולותיו, פעילותו
אלא פרי , הגורסת כי המציאות אינה ייצוג של העולם, אקולוגית חשיבה -לחשיבה חדשה 

הידע אינו ישות חיצונית אוביקטיבית אלא סוביקטיבית הניבנית על ידי כל . תפיסתו של האדם
  ).Keiny, 1995, 2001 ; Schon, 1983(או באינטראקציה קבוצתית /ו, פרט

  
ההכרה בדומיננטיות של מנהלים אי נחת אשר ליווה אותי בעבודתי כיועצת בתחילת הדרך ו

  :הראשונההמחקר  תשאלהובילו אותי לניסוח , כמעצבים מציאות ארגונית
י "כפי שהוא מונהג ע, מהם יחסי הגומלין המתקיימים בין מרכיבי תהליך השינוי .1

  ?המציאות הנבנית על ידןלבין  בין תפיסתן את תפקידן :המנהלות
  .בדרך ניהולן ובמהות השינוי שביקשו להוביל, פייןבחרתי לעקוב אחר שתי מנהלות שונות באו
הקלטתי ותמללתי את , לאורך שנתיים) אחת לשבוע(נפגשתי איתן לפגישות יעוץ באופן רציף 

הניתוח הראשוני היה ניסיון לעקוב     . משהצטברו התמלילים חיפשתי דרך לנתח אותם. הפגישות
  : בהתאם לשני המרכיבים, מליליםשל המנהלות כפי שהשתקף בת) הנרטיב(אחר הסיפור 
  .אשר כלל את תיאור פעולותיהן של המנהלות, סיפור ההתרחשות בבית הספר.               א
  .האופן בו הן תפסו את תפקידן.               ב

בחרתי במתודולוגיה איכותית המציעה מחקר שיסודו גישה  , מגוון שיטות מחקר קיימותמתוך
: בחרתי לעסוק בשלש,  מסורות מחקריות5מתוך ). 2003, ליבליך(בית הומניסטית וסובייקטי

 וחקר מקרה )Grounded Theory(תיאוריה המעוגנת בשדה , המסורת הפנומנולוגית

)Creswell 1998 .( המהות הפנומנולוגית נמצאה לכל אורך המחקר בניסיוני לתאר את ההבנה

). 2003, שקדי(התנסויות בתהליך הממשית שהייתה למנהלות ולי אודות ההתרחשויות וה

,  Case Study - כ  נבחנה כחקר מקרה) כל אחד מתהליכי השינוי(כל אחת מהמנהלות , בנוסף
  .כתיאוריה המעוגנת בשדה, מחקר פעולהבאמצעות , נבנה מתוך ההתנסות וסיפורי כיועצת

  
 תימות מרכזיות איתרתי מתוך התמלילים, על מנת לבחון את תפיסתן של הנחקרות על ציר הזמן

עימתתי בין . מתוכן בחרתי תימה אחת לכל מנהלת, בהן עסקו המנהלות לכל אורך התהליך
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, נהיגות סמכותיתמ(סיפורן היחודי לחמישה מודלים מנהיגותיים מתוך הספרות המחקרית 
חזרתי . )מנהיגות נשית ומנהיגות קונסטרוקטיביסטית, מנהיגות מעצבת, מנהיגות שיווקית

בהשוואה למודלים , לתמלילים ובחנתי את התפתחות מודל המנהיגות הייחודי של כל אחת מהן
עתה יכולתי לתאר את התפתחותן המקצועית כמעבר הדרגתי ממודלים סמכותיים . השונים

  . תהליך ההתפתחות של כל אחת מהן נמצא בעיקרו ייחודי, עם זאת. למודלים מערכתיים יותר
ניסחתי את שאלת , לאור זאת ? מה מקומי כיועצת בתהליך–קשה השאלה התב, בשלב זה

  :המחקר השנייה
  ת /תפיסת התפקיד של המנהל, מהם יחסי הגומלין המתקיימים בין מרכיבי תהליך השינוי .2

  ? ת/    ובין היועץ
חזרתי לתמלילים וניתחתי את קטעי השיח בהם הייתי שותפה באופן , לצורך בחינה של שאלה זו

, בחנתי את הכלים המרכזיים בהם עשיתי שימוש ואת התפיסה היעוצית  בה החזקתי. פעיל
, בחלק זה של המחקר בצעתי חקירה עצמית,  למעשה. בהשוואה למודלים יעוציים קיימים

חקירה זו סייעה לי בהמשגה של ההתנסות והבניה של ידע . במסגרת של מחקר פעולה
יות  תוך כדי התנסוחדשות שהתעוררותמודדות עם דילמות בהשסייע לי ידע , פרופסיונלי חדש
ר מיומנויות ופישסייע לי מחקר הפעולה בהבניה של ראייה מערכתית וב, כמו כן. מאוחרות יותר

   ). Keiny, 1996   . Kemmis Carr & ,1983( מקצועיות
וצי על מודל יע מקצועית שאינה מתבססת נוכחותרפלקסיה על התנהגותי היעוצית העלתה 

, אמפתיה: הקפדתי על מסגרת השיח עם המנהלות ופעלתי באמצעות מגוון מיומנויות. מובחן
 את שיאפשרשיח אותנטי אלה נועדו לקדם . 'הרחבת פרספקטיבות וכו, המשגה, שיקוף, חזרה

אשר אמור היה , נוכחתי כי השיח, עם זאת .נוכחותן כסובייקט,  הייחודית של המנהלותנוכחותן
  . כבעלת סמכות וידע,  פ רוב"ע, נותר בעל אופי דידקטי בו פעלתי, שיתופילהיות שיח 

סייעו לי בפיתוח תפיסת תפקיד , המודעות לאיפיונים היעוציים והתבוננות ביקורתית עליהם
  .ות הבאים ללוות ארגונים בתהליכי שינוי/חדשה עבורי ועבור יועצים

  :כך ניסחתי את שאלת המחקר השלישית
  ?היעוצית המקדמת תהליכי שינויה התפיסמהי . 3
  

  , ביסודן. תיאוריה הקונסטרוקטיבסטיתהו תפיסה האקולוגיתחדשה מתבססת על ההתפיסה ה
היבטים , יחסי גומלין,  מורכבות:כוללת את המאפיינים הבאיםה, תפיסת הארגון כמערכת פתוחה

  . ודינמיותגלויים וסמויים
ה המערכתית /את תרגום תפיסתו, ילים אחרותבמ, ניסחתי את הפרקטיקה היעוצית, בשלב זה
כחלק : ת/נוכחותו הכפולה של היועצ: זו כוללת איפיונים משמעותיים כגון. ת לפעולה/של היועצ
הפעלה של . וכמתבונן בו מן החוץ) 'יחסי הגומלין בו וכו, מורכבותו, על מרכיביו(מהארגון 

פתיחה , שאילת שאלות, סובלנות, ה כגון הקשב–מיומנויות מקצועיות כחלק מהשיח הארגוני 
מודעות לקווים  .'אמפתיה וכו, ניסוח מחדש לצורך חידוד, שיקוף, והצפה של אלטרנטיבות

ת /לבין התהליך שעובר היועצ,  בין התהליך שעוברים חברי הארגון השותפים לשיח–מקבילים 
תפים הנוספים מודעות זו מהווה תנאי להרחבת מודעותם של השו. הפועל ומתבונן בפעולתו

 . ' וכובארגון לחשיבות הנוכחות הכפולה
  

בתחילתו של המחקר הצגתי מורת רוח מפער גדל והולך בין המציאות החיצונית לבין , לסיכום
פער זה מנע . כמו גם פער בין הצהרות של אנשי חינוך לבין פעולתם, הנעשה בתוך בתי הספר
 עשוייה להיות - התפיסה האקולוגית – התפיסה החדשה, להערכתי. את יכולתם לקדם שינוי

ות להתבונן על פעילותם תוך פיתוח מודעות /ות ומורים/יכולתם של מנהלים. תשובה לפערים אלו
הינם תנאי קריטי , )theory in use(לעשייתם בפועל ) Espoused Theory(לפער בין הצהרותיהם 

החינוך בבתי ספר לרלוונטיים להתמודדות ומציאת דרכים לצמצום הפערים ולהפיכת הלמידה ו
  .ההשתנות הרציפה ופיתוח מיומנויות של למידה אוטונומית, מתוקף הדינמיות
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Abstract                                                                                            

                 The present study discusses the framing of an alternative conception of organizational 
consulting – termed a cybernetic/ecological conception.  This study put forward an alternative for 
the positivistic paradigm. The cybernetic/ecological conception, which is the outcome of the 
present study, is based on an open system paradigm, whereby organizational reality is framed 
and reflected in various interactions at a given time. Consequently, as long as differences exist 
between leaders, practitioners, and consultants, unique interactions will be framed, resulting in 
the shaping of a unique organizational reality that cannot be predicted or duplicated.                                                                              
That means that there is no single approach can provide an absolute truth for organizational 
consultants as a whole. Each individual consultant has to examine his/her actions, 
conceptualize them to frame a unique approach. Accordingly the consultant frames his/her 
unique conception and its attendant practice on the basis of observation, reflection, and 
conceptualization of his/her actions, acting while simultaneously observing his/her own actions.                                                                                                                                                                                                 
To achieve this, consultants are required to engage in new thinking, based on the ecological 
conception, which maintains that reality is not a representation of the world, but a product of 
Man’s conception. Knowledge is not an external objective entity; it is subjective constructed by 
the individual or a learning group (Schon, 1983; Keiny, 1995, 2001).  
Dissatisfaction I experienced in my work as an organizational consultant and the recognition in 
the dominant role of the principles in shaping the organizational reality led me to formulate the 
first research question: 

1.  What is the relationship between the components of a process of change that is led 
by principals:  between their role conception and the reality they are shaping? 
 

I chose to monitor two principals who were different in personality, their management methods, 
and the nature of the change they sought to lead. 
I met with them for regular consulting sessions (once a week) over a two-year period, and 
recorded and transcribed the meetings. As the transcripts accumulated, I sought a way of 
analyzing them. The initial analysis was an attempt to follow the narrative of the principals as it 
was reflected in the transcripts according to two components: 

a. Their narrative of events at the school, including descriptions of the the principals’ 
actions. 

b. How did they conceive their role. 
 

From a range of existing research methods, I chose a qualitative methodology which is 
grounded in the humanistic and subjective approach (Lieblich, 2003). 

 
                  Of the five research traditions of qualitative methodology, I employed three: phenomenology, 

grounded theory, and case study. Phenomenological was evident throughout the study in my 
efforts to describe the principals’ actual understanding and later my own understanding of 
events and experiences during the process (Shkedi, 2003). Furthermore, each principal (each 
process of change) was examined as a case study. Finally, their development, as well as my 
own, disclosed our grounded theories.   
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                  In order to examine the development of these components over time, central themes in the 
transcripts were identified. and selected for each principal.At this stage I felt the need to verify 
the unique narrative of each principal with the appropriate research literature. I chose five 
leadership models that appeared relevant: authoritative leadership, marketing leadership, 
transformational leadership, feminine leadership, and constructivist leadership. I returned to the 
transcripts and examined the development of each principal’s unique leadership model in 
comparison to the different models. I could now describe their professional development as a 
gradual transition from authoritative models to more constructive. Although, the development 
process of each principal sketched a unique course. 

 
At this stage, the self-evident question was: What is my role as a consultant in the process? 

 
Consequently, I formulated the second research question: 

2. What is the interplay between the components of a process of change, the principal’s 
role conception, and the consultant? 

To examine this question I returned to the transcripts and analyzed the sections of discourse in 
which I had been an active participant. I examined the primary tools I used and the consulting 
approach I held, in comparison to existing consulting models. In effect in this part of the study I 
applied self-inquiry within the framework of action research. This inquiry helped me to 
conceptualize my experience and to construct new professional knowledge. This knowledge 
improved my ability to solve new problems. Action research enhanced also my conceptual 
change  and the development of ecological thinking ( Keiny, 1996). 
Reflecting on my consulting behavior showed that my consulting presence was not based on a 
distinct consulting model I assiduously maintained the discourse framework with the principals 
employing a variety of skills such as: empathy, repetition, mirroring, conceptualization, 
broadening perspectives, etc. These were aimed at promoting an authentic discourse that would 
facilitate the unique presence of the principals as subjects. I realized that although this kind of 
discourse is supposed to be a collaborative discourse, in effect it bore a didactic character in 
which I acted, for the most part, as the holder of authority and knowledge. 
Awareness to the consulting characteristics helped me to construct new knowledge that is 
primarily a professional conception of the role of an organizational consultant working in 
organizations undergoing processes of change.  
I formulated the third research question as follows: 

3. What is the consulting approach that  promotes processes of change? 
 

My new thinking based on the cybernetic/ecological theory and the constructivist theory, 
conceiving the organization as an open system comprises the following characteristics: 
complexity, interaction, overt and covert aspects and dynamics. At this juncture, I formulated the 
consulting practice, namely translation of the consultant’s systemic conception into action. 
Translating the consultant’s systemic conception into consulting practice dictates first and 
foremost his/her dual presence: as a part of the organization (with its attendant components, 
complexity, interactions, etc.), and as an external observer of the organization. Utilization of 
professional skills as part of the organizational discourse, such as attentiveness, tolerance, 
posing questions, introducing and presenting alternatives, mirroring, reformulation for the 
purpose of elucidation, empathy, etc., Awareness of parallels – between the process that 
members of the organization participating in the discourse are undergoing, and the process that 
the consultant who is acting and observing his/her actions is undergoing. That awareness is a 
condition for expanding the awareness of the other participants to the importance of dual 
existence, etc.of the dual existence in the system and prepare the partners for their roles. 
To conclude, my point of departure was the dissatisfaction I felt due to the gaps between the 
external reality and actual internal reality in school, as well as between the espoused theories of 
the leading figures and their actions. This gap became an obstacle which prevented them to 
lead their aspired change. I believe my newly developed ecological conception, can be the 
answer to these gaps. The ability of principals and teachers to reflect on their actions are critical 
conditions for bridging the gaps, and thus promoting their agenda of change.  
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אוריינטאציות מוטיבציוניות ללימודים ואיכות האינטראקציה החברתית בין , הסביבה החינוכית

  מתבגרים צעירים בבית הספר

  ענבל טוסמן: מגישה

  ר אבי קפלן"ד: מנחים

  אבי עשור' פרופ  

  

  תקציר

קשרים ותהליכים חברתיים בבית הספר הינם מאפיינים מרכזיים בחוויות התלמידים 

 אקדמית עוד כתהליך אישי המתרחש בתוך סביבה ת נתפסאינה ,לדוגמא, דהלמי. ובהתפתחותם

מהוות בין התלמידים החברתיות אינטראקציות אשר בו הזהו תהליך חברתי .  וקבועהנתונה

קשרים חברתיים ואיכותם מהווים נדבך מרכזי . אך עלולות גם לפגוע בה,  הלמידהלקידום אמצעי

מחקר הנוכחי בוחן מאפיינים אישיים ומערכתיים ה. במיטביות הרגשית של התלמידים

המחקר עושה שימוש . המשפיעים על איכות האינטראקציה החברתית של תלמידים בבית הספר

שהפכה בשנים האחרונות , )Achievement Goal Theory(בהבנות מתיאורית מטרות ההישג 

ייני סביבות לימודים לתיאוריה דומיננטית בהסבר התנהגות תלמידים ובהסבר הקשר בין מאפ

שהסביבה החינוכית שולחת , במחקר זה נבחן הקשר בין מסרים. וחוויות התלמידים בבית הספר

שני מאפיינים של לבין , לתלמידים לגבי תכלית הלמידה ותהליכי מוטיבציה ללמידה

העדפה לשיתוף פעולה בלימודים עם בני : האינטראקציה החברתית בגיל ההתבגרות המוקדמת

  . גילהואינטימיות ביחסי ידידות בין בני , בעלי מאפיינים שונים גילה

 הנו מחקר אורך הבוחן המחקר הראשון.  אלוקשריםמנת לבחון -שלושה מחקרים נבנו על

של  המוטיבציוניות האישיות אוריינטציותוה בסביבה החינוכיתשנתפסים  הקשר בין המסרים את

מחקר זה עשה . גיל הבני תלמידים שונים ים עםלבין העדפה לשיתוף פעולה בלימודתלמידים 

' בבית ספר יסודי ושנה לאחר מכן בכתה ז'  תלמידים בכתה ו100 –שימוש בשאלונים שהועברו ל 

 בראיונות עשה שימוש, שגם הוא מחקר אורך, המחקר השני. לאחר המעבר לחטיבת הביניים

מחקר זה . 'ועד כתה ז' נים מכתה ה תלמידים לאורך שלוש ש38 –שהועברו ל   חצי מובניםאישיים

 לעומק את קיומם של תהליכים מתווכים וממתנים בקשר בין האוריינטציות המוטיבציוניות בחן

תלמידים  לבין העדפתם לשיתוף פעולה לימודי וחברתי עם  ושילוביהןהאישיות של התלמידים

 תלמידי כתה 203 - ו ל  שהועברשה שימוש בשאלוניםע, המחקר השלישי, לבסוף. גילהבני שונים 

האוריינטציות ,  המסרים שנתפסים בסביבה החינוכיות את הקשר ביןמנת לבחון-על, 'ז

קשרי הידידות שלהם לבין רמת האינטימיות בושילוביהן המוטיבציוניות האישיות של התלמידים 

  .גילם- עם בני

החינוכית תפיסת הסביבה , בהתאם להשערות, ממצאי המחקר הראשון הצביעו על כך כי

דגש על —בעיקר בהשוואה לאחרים, כמדגישה את הערך של הפגנת יכולת גבוהה) המורה(

הייתה קשורה להטיות בהעדפות —)Performance goal orientation" (מטרות הפגנת יכולת"

דגש על מטרות הפגנת יכולת היה קשור , באופן ספציפי יותר. לשיתוף פעולה לימודי עם בני הגיל

יתוף פעולה עם תלמידים בעלי מאפיינים דומים לתלמיד ולא עם תלמידים בעלי להעדפה לש

למידה , תפיסת הסביבה החינוכית כמדגישה פיתוח יכולות, לעומת זאת. מאפיינים השונים ממנו



הייתה קשורה —)Mastery goal orientation" (מטרות פיתוח מומחיות"דגש על —והבנה עמוקה

  .  העדפות לשיתוף פעולה עם בני הגילבאופן שלילי להטיות אלה ב

, אשר עשה שימוש בנתונים איכותניים על מנת לבחון תהליכים אלה לעומק, המחקר השני

אוריינטציה של מטרות פיתוח —למידה והבנה, מצא כי תלמידים המכוונים לפיתוח יכולות

לחברות , פי המידה שהוא תורם ללמידה- העריכו שיתוף פעולה עם בני הגיל על—מומחיות

תלמידים אלו לא היו מודאגים מהסטאטוס החברתי היחסי שלהם ושל . ולגיבוש הכיתתי

ומוכנים התנהגותית לשתף פעולה עם תלמידים מקבוצות חברתיות , והיו פנויים רגשית, חבריהם

תלמידים שהיו מכוונים להפגנת , לעומתם. לגיבוש החברתיכאשר הדבר תרם ללמידה או , שונות

 Performance-approach(גישה -מטרות הפגנת יכולת—בעיקר בהשוואה לאחרים, יכולת גבוהה

goals(—מטרות הפגנת יכולת—ותלמידים שהיו מכוונים להימנעות מהפגנת יכולת נמוכה-

פעולה בהתאם להשלכות שיש לו על העריכו שיתוף —)Performance-avoidance goals(הימנעות 

תלמידים אלו העדיפו לשתף פעולה עם תלמידים מתוך קבוצת . הסטאטוס החברתי היחסי שלהם

תלמידים שהיו . השייכות שלהם או עם תלמידים מקבוצות בעלות סטאטוס חברתי גבוה משלהם

ים מקבוצות הימנעות לא היו מוכנים לשתף פעולה עם תלמיד-מכוונים למטרות הפגנת יכולת

תלמידים אלה גם . אחרות כאשר הם תפסו שיתוף כזה כמאיים על הסטאטוס החברתי שלהם

 . הערכה עצמית שלילית מבחינה חברתיתמניעתשמטרתן הפגינו אסטרטגיות בתחום החברתי 

תלמידים אשר הפגינו שילובים של האוריינטציות המוטיבציוניות השונות ללימודים הראו 

כאשר האוריינטציה המוטיבציונית , ם באוריינטציות החברתיות שלהםשילובים דומים ג

שינויים באוריינטציות . הדומיננטית נותנת את הטון העיקרי גם בהעדפותיהם החברתיות

המוטיבציוניות ובשילוביהן לאורך שלוש שנות המחקר לוו בשינויים מקבילים גם באוריינטציות 

  . החברתיות

בקשר בין המסרים הנתפסים בסביבה החינוכית אשר התמקד , המחקר השלישי

והאוריינטציות המוטיבציוניות ללימודים לבין רמת האינטימיות בידידות מצא כי מטרות פיתוח 

כמו גם סביבות הנתפסות כמדגישות מטרות פיתוח מומחיות היו קשורות , מומחיות אישיות

גישה כמו גם סביבות -גנת יכולתמטרות הפ, לעומת זאת. לרמה גבוהה של אינטימיות בין אישית

היו קשורות לרמה נמוכה של אינטימיות בין אישית , הנתפסות כמדגישות מטרות הפגנת יכולת

הממצאים אף הצביעו על כך כי שילוב מוטיבציוני בו מטרות פיתוח מומחיות גבוהות . בידידות

ילוב בו מטרות פיתוח יותר ממטרות הפגנת יכולת קשור לרמה אדפטיבית יותר של אינטימיות מש

  . מומחיות נמוכות יותר או דומות ברמתן למטרות הפגנת יכולת

, ממצאי המחקר מראים כי לדגשים המוטיבציונים שניתנים בסביבה החינוכית, לסיכום

יש השלכות , כמו גם למכוונות האישית של התלמידים לאוריינטציה מוטיבציונית מסוימת

 תומכים בפרשנות כי קיים קשר בין מכוונות לערך העצמי ממצאים אלו. חברתיות משמעותיות

מתוך המחקרים משתמע כי . בתחום הלימודי למכוונות לערך העצמי בתחום החברתי בבית הספר

ההבנייה של הסביבה החינוכית באופן שיקדם מטרות פיתוח מומחיות תתרום הן לאיכות טובה 

ובכך למיטביות ולהתפתחות , בין התלמידיםיותר של הלמידה והן לקשרים חברתיים טובים יותר 

  .אדפטיבית הוליסטית

  

 .גיל ההתבגרות המוקדמת, אינטימיות, שיתוף פעולה, מוטיבציה: מילות מפתח
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Abstract 

Relationships and social processes in school are central processes in 

students’ experience and development. Contemporary perspectives on learning, for 

example, view it as a social process in which adaptive social interaction and 

relationships among students are central for its promotion, and social discord could 

hinder it. Moreover, social relationships and their quality are also important for 

students’ emotional well-being. The present research investigates individual and 

environmental processes that are related to the quality of social interactions among 

students in school. The research is based on Achievement Goal Theory—a theoretical 

perspective that in the past decade became an important framework for explaining 

student behavior and the relations between characteristics of educational 

environments and student experience. The present research examines the relations 

among the emphases in educational environments about the purpose of learning, 

students’ academic motivational orientations, and two aspects of social interactions in 

early adolescence: preferences for academic cooperation with peers with different 

characteristics, and intimacy in friendship with peers. 

Three studies were designed to examine the processes described above. The 

first study employs a longitudinal design to examine the relations among students’ 

perceived motivational emphases in the educational environment, students’ personal 

motivational orientations, and their preferences for academic cooperation with 

different peers. Questioners were administered to 100 students once in sixth-grade in 

elementary school and once in seventh-grade, after students made the transition to 

Junior High School. In the second study, which also employed a longitudinal design, 

38 students were interviewed individually three times, once in fifth-grade, once in 

sixth-grade, and once in seventh-grade. The semi-structured interview aimed at 

eliciting mediating and moderating processes that involved in the relations between 

students’ personal motivational orientations, the combination of multiple such 

orientations, and their preferences for academic and social cooperation with different 

peers. Finally, in the third study, questionnaires were administered to 203 seventh 



grade students, in order to investigate the relations between students’ perceptions of 

the motivational emphases in the educational environment, their personal motivational 

orientations and the combination and these orientations, and the level of intimacy in 

their friendship with peers.   

The findings of the first study suggest that, in line with the hypotheses, 

perceiving the educational environment (the teacher) as emphasizing the value of 

demonstrating high ability, particularly in comparison to others—an emphasis on 

“performance goal orientation—was associated with preferences to cooperate with  

students who are perceived as similar and not with students who are perceived as 

different. In contrast, perceiving the educational environment as emphasizing 

development of competence, learning and deep understanding—an emphasis on 

mastery goal orientation—was negatively associated with these biases in preferences 

for cooperation with peers.  

The second study, which used qualitative data in order to investigate these 

processes in-depth, found that students who were oriented towards developing 

competence, learning and understanding—a mastery goal orientation—evaluate 

cooperation with peers by its contribution to their learning, to their friendships and to 

class social cohesion. These students were not concerned about their own or their 

friends’ relative social status, and were emotionally and behaviorally available to 

cooperate with students from different social groups, when it contributed to their 

learning and to class cohesion. In contrast, students who were oriented to 

demonstrating high ability, especially in comparison to others—a performance-

approach goal orientation—and students who were oriented to avoid demonstrating 

low ability—a performance-avoidance goal orientation—evaluated cooperation by its 

potential effect on their relative social status. These students preferred to cooperate 

with students from their in-group or with students from higher social status groups. 

Performance-avoidance oriented students were not willing to cooperate with peers 

from other groups when they perceived this cooperation as threatening their own 

social status. These students also indicated their use of avoidance strategies in the 

social domain that aim at preventing negative social evaluation. Students with 

multiple goals orientations for learning expressed parallel combination in the social 

orientations, with the dominant academic goal orientation in the profile providing the 

major tone also in their social preferences. Changes in the academic goal orientations 



and their combination along the three years of the study were accompanied by parallel 

changes in students’ social orientations.  

The third study, which focused on the relations between the perceived 

emphases in the educational environment, students’ personal goal orientations for 

learning, and the level of intimacy in students’ friendship, found that personal mastery 

goal orientation, as well as perceived emphasis on mastery goals, were related to high 

level of in interpersonal intimacy. In contrast, performance-approach goal 

orientations, as well as a perceived emphasis on performance goals, were related to 

low level of friendship intimacy. The findings also suggested that combinations of 

multiple goal orientations in which mastery goal orientation is higher then 

performance goal orientation are associated with a more adaptive pattern of intimacy 

then combinations in which mastery goal orientation is lower than or similar to the 

level of performance goal orientation.      

In summary, the research findings indicate that motivational emphases in the 

educational environment, as well as students’ personal academic goals orientations, 

have important social implications. These findings suggest that there is a relationship 

between self-worth concerns in the academic domain and self-worth concerns in the 

social domain in school. The findings imply that constructing educational 

environments that promote mastery goal orientation is likely to contribute to higher 

quality of academic learning as well as to more adaptive social relations among 

students, and as a result to well-being and to adaptive holistic development. 

 

Key-words: Motivation, cooperation, intimacy, early adolescence. 
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This research contributes to the understanding of the process of 
implementation in education areas in Israel. From the literature on the implementation 
of policy we learn that the disparity between the ambitions and declared intentions, 
and the actual results is almost automatic, even when there is no intention to grant the 
implementing actors any broad independence of action in the implementation of 
policy (Bardach, 1999), and that the implementation involves not only the application 
and execution of the determined policy, but also the shaping and alteration of policy: 
"when we act to implement policy, we alter it." (Wildavsky & Majone, 1984; Lipsky, 
1980). This is even more noted when it is the declared intention to grant broad 
freedom of action to those carrying out the implementation.  

The aim of this study is to contribute to the understanding of the processes of 
implementation of policy in the area of education in Israel and examine the influence 
of those who are responsible for the process of implementation in shaping the policy.  

The central question in this study is, therefore: what happens when educational 
policy formulated at the national level, is transferred for its implementation to the 
field agents who are granted broad freedoms for shaping the intervention? 

The point of departure in this study relies on the research of Majone and 
Wildavsky (1984) according to whom the process of implementation is a complex 
evolutionary process in whose course policy goals become clear, negotiations 
between the various relevant parties are carried out, an accord is reached on the policy 
that should be implemented, the rules of the game are established, and areas of 
authority and responsibility of the participants are determined.  

In order to examine the hypothesis and the key research questions, this study 
analyzed as a case study, the intervention plans in six towns, which were carried out 
within the framework of the master project "Thirty Towns project". This project is 
characterized by a unique and interesting concept in which the responsibility for the 
process of implementation is in the hands of an external "intervening body." The 
various strategies undertaken by those implementing the policy in the field created 
different results. 

The substantive type of methodology on which this research is based is a 
social-historical method, which links the past to current policy. In this study an 
attempt has been made to analyze and interpret events from the past, using a critical 
historical approach, though the prism of the current problems, as they are reflected 
through the eyes of the various interested parties participating in the implementation 
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of the project. The historical study of the process of implementation of the project 
enabled the deeper understanding of the interactions, the decisions, the phenomena, 
the behavioral patterns, and the modes of operation of the partners in the process.  

In this study an attempt has been made to analyze and interpret events from 
the past, using a critical historical approach. The historical study of the process of 
implementation of the project enabled the deeper understanding of the interactions, 
the decisions, the phenomena, the behavioral patterns, and the modes of operation of 
the partners in the process.  

The main raw materials used in this study are: the evaluation and critical 
reports; observations during which Ministry representatives recorded the discourse in 
the various towns; documents, minutes, correspondence, memoranda, circulars; work 
plans; budgetary reports; various questionnaires, and interviews  

The most important conclusion stemming from the analyzing of the findings 
regarding the interaction and the corresponding relations between the various 
interested parties in the “Thirty Towns" project is obvious and unequivocal: the 
"intervening body” is without doubt the dominant factor that led and influenced the 
implementation of the project in the towns. Furthermore, it appears that the effort to 
empower the local authority and its head, as part of the process of decentralization in 
favor of the local authority, and with the aim of bringing about a change to the 
balance of power, enjoyed only partial success. 

It seems that no coordination and synchronization was carried out between the 
work plans, aims and modes of action of the units from the Ministry’s headquarters, 
and the new modes of operation created following the introduction of two significant 
new partners who took an active role in shaping and implementing the policy: “the 
intervening body” and the directors of the project. This impacted in the creation of 
conflict, the broadening of the gap between the planning, the application and the 
results of the implementation. An important conclusion is that public policy can not 
support independent policy and is not tolerant toward strange "bubbles" acting in 
different ways. 

An interesting conclusion stemming from the analyzing of the findings is the 
understanding that the implementation is not merely the manifestation and application 
of the determined policy, but also shapes and alters policy, empowered the dominance 
of the “intervening body” and sharpened another interesting phenomenon, that of 
contracting out of policy. Formally there was a blurring of the areas of responsibility 
and a gradual move from the state’s role in oversight to one solely of guidance and 
influence. The result was that policy, not only the purchase of educational and 
administrative services, was outsourced to the “intervening bodies.” 

The main insights identified in the research touch on the efforts at 
empowerment and the restructuring of the educational systems in towns, who are in 
the process of decentralization, and on the contribution of “intervening bodies’ in the 
implementation of the declared policies in these efforts.  
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        הבעיה הבעיה הבעיה הבעיה , , , , מודרנימודרנימודרנימודרני----משבר החינוך ההומניסטי במדינת ישראל בעידן הפוסטמשבר החינוך ההומניסטי במדינת ישראל בעידן הפוסטמשבר החינוך ההומניסטי במדינת ישראל בעידן הפוסטמשבר החינוך ההומניסטי במדינת ישראל בעידן הפוסט:  ":  ":  ":  "נושא העבודהנושא העבודהנושא העבודהנושא העבודה

        """"ודפוסי  ההתמודדותודפוסי  ההתמודדותודפוסי  ההתמודדותודפוסי  ההתמודדות                                                                                        

   רוני אבירםרוני אבירםרוני אבירםרוני אבירם" " " " דרדרדרדר: : : : מנחהמנחהמנחהמנחה                                                                                                            ניק                ניק                ניק                ניק                ''''שושנה מירוצשושנה מירוצשושנה מירוצשושנה מירוצ) ) ) ) עליזהעליזהעליזהעליזה: (: (: (: (מגישהמגישהמגישהמגישה

            

מודרני על היבטיו האוניברסאליים ועל היבטיו -סטי בעידן הפוסטהמחקר בוחן את משבר החינוך ההומני

 במשבר תכנית הלימודים ההומניסטיתהוא מתמקד. הייחודיים למדינת ישראל
1
היותה הביטוי המרכזי של ב 

ההתייחסות לפן האוניברסאלי התמקדה בערעור היסודות . החינוך ההומניסטי במישור התוכני והמעשי

מודרניסטי-ידי הרלטיביזם הפוסט-על, בעיקר, הומניסטיהמרכזיים של החינוך ה
2

ההתייחסות הלוקאלית . 

  . מודרניזם-ידי הפוסט- על3התמקדה בערעור האפיונים הייחודיים של מערכת החינוך במדינת ישראל

ידי -על בתשתיתויסוד ש התפיסותערעור הוא ביטוי למשבר החינוך ההומניסטי בארץ היא ש הנחת המחקרהנחת המחקרהנחת המחקרהנחת המחקר

תיאור מאפייניה של , האחד, , , , הנחה זו נבדקה במחקר בשני צירים. . . . זםמודרני-ים של הפוסטישראל היוביטוי

הציר . ידי חשיפת יסודותיה-תכנית הלימודים ההומניסטית כליבה של החינוך ההומניסטי במבט היסטורי ועל

לל ובמדינת מודרניזם בעולם המערבי בכ-ידי הפוסט-חשיפת ערעור יסודות החינוך ההומניסטי על, האחר

הצומת בו נפגשים שני הצירים האלה הוא הביטוי של המשבר בהגות החינוכית בארץ כפי שהיא . ישראל בפרט

ראות - הוגים ישראלים הדנים בבעיה מנקודתשלושהשל  דפוסי ההתמודדות השוניםבאה לידי ביטוי ב

        . אליעזר שבידו, נמרוד אלוני, רוני אבירם :הומניסטית חילונית

לל התייחסות לטקסטים המרכזיים שהתפרסמו בתחומי השיח  הכומחקר עיונימדובר ב מתודולוגית  מתודולוגית  מתודולוגית  מתודולוגית  מבחינה מבחינה מבחינה מבחינה

 לחשיפת ההבנה של כל אחד ניתוח פני השטח, האחד, בשני מישוריםהניתוח נעשה  .2000לשנת עד  הרלוונטי

בא לבדוק את ה, ניתוח עומק המישור האחר הוא .מות ההתמודדות הרצויה עותפיס,  מצב הבעיהמההוגים את

העומדים מאחורי כל ואת העמדות הנורמטיביות הערכים את , ההשקפות האפיסטמולוגיותאת  ,הנחות היסוד

יסודות השיח מתבססים על חשיפת המבנה המחשבתי המשותף לשלושת ההוגים ועל  .ות הללותפיסאחת מה

  . חילוץ שלוש שאלות יסוד שבבסיס התייחסותם למשבר

 במישור ההגותי דפוסי התמודדות מודעים ושיטתיים עם מדינת ישראלם ניתן לזהות בהא. א : ת המחקרת המחקרת המחקרת המחקרוווושאלשאלשאלשאל

האם ניתן על בסיס דפוסים אלה לשרטט , אם כן. ב .מודרני-עידן הפוסטבסוגיית משבר החינוך ההומניסטי 

דרכי ההתמודדות , אופי המשברשדה דיון המכיל את הגדרת הבעיה ואת מיפוי התשובות האפשריות לגבי 

והנחות היסוד האפיסטמולוגיות והנורמטיביות שבבסיס , מודרניזם-חריגת הפיתרון ממאפייני הפוסט, עימו

במדינת ישראל הרצוי מה ניתן ללמוד משדה דיון זה על ייחודו של החינוך ההומניסטי . ג. הפתרונות המוצעים

  .מודרני-בעידן הפוסט

הפרק השלישי מתאר את מצב הבעיה בחינוך . שני הפרקים הראשונים הם פרקי מבוא: : : : מבנה המחקרמבנה המחקרמבנה המחקרמבנה המחקר

הפרק הרביעי מציג את דפוסי ההתמודדות השונים בספרות המערבית עם משבר . ההומניסטי במדינת ישראל

הפרק החמישי מציג שלוש התמודדויות שונות בהגות החינוכית במדינת ישראל עם משבר . החינוך ההומניסטי

הפרק השישי עורך השוואה ביקורתית ). ואליעזר שביד נמרוד אלוני, םרוני אביר(מודרני -החינוך בעידן הפוסט

הפרק השביעי מציג באופן תיאורטי את הדרך שבה כל אחד . בין התפיסות החינוכיות של שלושת ההוגים

, הפרק האחרון דן במסקנות העולות מן המחקר. מההוגים היה מתייחס להצעות הפיתרון של ההוגים האחרים

  .הן דגם להתמודדות עם המשבר במסגרת מערכת החינוך במדינת ישראלומעלה בעקבותי

                                                
  , Peters,M.& Marshall, J., 1995, 1999, 1997,1998, אלוני נ, 2000, לביא צ, 1999 אבירם    1 

Usher, R. & Richard, E. ,1994  
2 Harvey,D. 1989 ,1998, 1997, פוסטמן נ, 1997, צוקרמן מ , Commbs, P1985 ,Doll, W. ,1993  
  1999', גזיאל ח, 1999. ד.אלבוים ר 3
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לשלושת , מודרני-אף תיאורם המחמיר אודות משבר החינוך ההומניסטי בעידן הפוסט-על: : : : מסקנות המחקרמסקנות המחקרמסקנות המחקרמסקנות המחקר    

ידם מביעים תקווה להתמודדות אפשרית עם -הפתרונות המוצעים על. ההוגים גישה קונסטרוקטיבית כלפיו

ידי תובנות חינוכיות חדשות למען תיקון אנושי וחברתי המבוסס על אמונה ברצונו של האדם -המשבר על

במחקר ביקורת קונצפטואלית כלפי ההצגה של מוטיב מוטיבציוני מונוליטי . ביכולתו לממש את אנושיותוו

  . מרכזי כבסיס ללמידה משמעותית אצל כל אחד מהפתרונות המוצעים

חינוכית הומניסטית שתוכל להתמודד -מהתובנות העולות ממנו נגזר דגם לתכנית לימודים וממסקנות המחקר

חשיפת אופי ההתייחסות של . א: לדגם זה שלושה קווים מנחים השלובים זה בזה. מודרני-הפוסטעם נזקי העידן 

ההנחה שלמידה משמעותית . ב. ההוגה או של המורה כלפי המשבר להבנת אופי ההתמודדות עימו בשדה החינוך

כעוגן , שיח-כשדהההתייחסות לסביבה התרבותית . ג. בנויה על חשיפת המודל המוטיבציוני ללמידה אצל הלומד

שעל מערכת , משתמע ממסקנות אלו. כמושא להנחלה או כמקור להשראה, כמקור לערכים, לשייכות ולהזדהות

והן על ידי הכלת מרכיבים , הן על ידי הענקת לווי למורים, החינוך לקחת אחריות וחלק בהתמודדות זו

והן , ודרניזם ולכוונם הן כלפי המורהמ-רפלקטיבים בתכנית הלימודים שיאפשרו להתמודד עם השפעת הפוסט

        . גבולות השיח הם ההקשר הנורמטיבי של ערכי ההומניזם והדמוקרטיה. כלפי הלומד

בהצגת דרך להתמודדות עם המשבר המבוססת על מיקוד שורש המשבר . א: למחקר חמש תרומות מרכזיות

. בה שיטתית ומערכתית לטווח ארוךובעידוד חשי, בחשיפת ערעור היסודות המרכזיים של החינוך ההומניסטי

בתרומתו לציבור המורים להבנתם הרחבה . גנושא בשרטוט קווים מנחים לשדה דיון חינוכי מקיף ב. ב

למחקר זה . ד. אותו הם חשים דרך הסימפטומים השונים במעשה החינוכי היומיומי, והעמוקה של המשבר

אלית הבא להדגיש את חשיבות תפקידה הדיאלקטי תרומה מיוחדת לחיזוק מעמדה של ההגות החינוכית הישר

: כגון, מסקנות מחקר זה עשויות לשמש בסיס למחקרים עתידיים בנושאים שהועלו בו. ה. בשיח החינוכי

חינוכיות המבוססות -פיתוח תכניות לימודיות, פיתוח  חשיבה אסטרטגית  שיטתית להתמודדות עם המשבר

של התופעות המתוארות במחקר זהעל ממצאי מחקר זה ומחקרים אמפיריים 
4
. 

. ויזמתי שיח מובנה ביניהם,            במחקר זימנתי שלושה קולות דומיננטיים בשיח החינוכי במדינת ישראל

שאיפתי היא שהמחקר יעודד את מעצבי מדיניות החינוך העתידית להצטרף באופן דיאלוגי וביקורתי לשיח 

ממסקנות המחקר משתמע . שיטתי עם משבר החינוך ההומניסטי מודע ו באופןהתמודדעל מנת ל חשוב זה

, ברמת המורה, הצורך להפוך את משבר החינוך ההומניסטי כמושא ללמידה ולפעולה ברמת תכניות הלימודים

מודרניזם על ביטויו הרלטיביסטים אפשרית רק על -המסר הוא שההתמודדות עם הפוסט. וברמת התלמיד

חינוך המעוגן בערכים הומניסטים ,  ולנקיטת עמדה ביקורתית כלפי השפעותיובסיס של חינוך להשקפת עולם

ולפתח , על מערכת החינוך לתרום להבנת מורכבות הבעיה ברמה של כל גורמי החינוך. וביסודות תרבותיים

  .מודרני-תפיסה מערכתית להתמודדות עם משבר החינוך ההומניסטי במדינת ישראל בעידן הפוסט

  

 

 

 

                                                
פער בין מטרות החינוך של מערכת החינוך הממוסדת לבין מטרות החינוך , י תכנית הלימודיםניכור תלמידים כלפ 4

בדיקת הקורלציה בין מידת . האלימות והסמים ועוד, בעיית הסמכות. של ההורים ושל התלמידים, של המורים
השפעה של מנגנונים מידת ה, מודרניסטיות לבין תגובות התנהגותיות מסוימות- פוסטהחשיפה לעמדות רלטיביסטיות

  ועוד , לקורלציה זו,  ואחרים, הנוער-תנועות, ההורים, הספר-מטווחים כגון בית
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BackgroundBackgroundBackgroundBackground: : : :  This study examines the crisis of education in the post-modernist era, considering its universal 

aspects and elements unique to Israel. The idea to focus the research on the crisis of the humanistic curriculum1 

in education stemmed from its position at the core of education, both in terms of content and its practical 

aspects. The approach from a universal aspect centers on how post-modernist relativism undermines the central 

foundations of humanistic education2. The local approach focuses on how post-modernism undermines he 

unique characteristics of the Israeli educational system3 through post-modernism.  

Research HypothesisResearch HypothesisResearch HypothesisResearch Hypothesis: : : : The research assumption is that the crisis of education in Israel results from a subversion of 

the basic principles of education by Israeli post-modernism.  The research examines this premise along two 

tracks: the first characterizes curriculum as the heart of education from a historical viewpoint as well as its 

primary sources; the second demonstrates how the foundations of  education were undermined through post-

modernism in the Western world in general and Israel in particular. The core of this research is the convergence 

of both tracks. This convergence indicates the crisis of educational thinking in Israel, as expressed in various 

conscious and systematic approaches, such as those presented by three Israeli scholars who have analyzed the 

problem from a secular  viewpoint.  These are Ronnie Aviram, Nimrod Aloni, and Eliezer Schweid.   

MethodologyMethodologyMethodologyMethodology: : : : This is a theoretical research study with reference to the main texts published in the relevant fields 

of discourse, especially the texts of the three scholars mentioned above (published until the year 2000).  The 

analysis is performed on two levels: the first considers the scholars’ understanding of the current state of the 

problems as well as their suggested solutions; the second is an in-depth analysis aimed at examining the 

scholars’ fundamental assumptions, their epistemological outlooks, their values, and the normative stance of 

their fundamental positions.  The fundamental issues of this discourse are based on revealing the structural 

thinking shared by the three as well as the three core questions that lie at the foundation of their approach to 

the crisis.   

The Research QuestionThe Research QuestionThe Research QuestionThe Research Questionssss: a. Is it possible to identify in the State of Israel, at the philosophical level, conscious and 

systematic patterns to cope with the crisis in education as evidenced in the post-modern era? b. If so, is it 

possible, based on these patterns, to delineate a field of discourse which would include a definition of the 

problem, the presentation of possible solutions to the crisis, modes of possible resolution, a solution which 

diverges from the characteristics of post-modernism, and the fundamental epistemological and normative 

assumptions that lie at the base of the proposed solutions? c. What are the conclusions of this field of discourse 

regarding the unique nature of the desired education in Israel’s post-modern era? 

Research StructureResearch StructureResearch StructureResearch Structure: : : : The two opening chapters of the research introduce definitions that are fundamental 

terminology for the study. The third chapter describes the current problem of  education in the State of Israel 

The fourth chapter presents the various characteristics of possible solutions in Western literature that deal with 

the crisis in education. The fifth chapter presents three different possible solutions in Israeli educational 

                                                
,1999 Aviram ,Lavy Z 2000 ,1999, 1997,1998, אלוני נAloni N, ,Peters,M.& Marshall, J., 1995 ,2  

   Usher, R. & Richard, E. ,1994 
2
  Harvey,D. 1989, Postman N, 1997, 1998, Zukerman M,, 1997, Commbs, P1985 , Doll, W. ,1993  

3  Alboim R.D. 1999, Gaziel J. 1999 
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philosophy regarding the crisis of education in the post-modern era (R. Aviram , N.Aloni and E. Schweid) . The 

sixth chapter presents a critical comparison of the educational views of these three Israeli scholars.   The seventh 

chapter presents a theoretical view of the way in which each of the three scholars might relate to the proposed 

solutions of the others. The last chapter presents the conclusions of the study that constitute a model to solve 

the crisis within the Israeli system.   

Research ConclusionsResearch ConclusionsResearch ConclusionsResearch Conclusions: : : :  Despite their pessimistic descriptions of the crisis in education in the post-modernist era, 

and the reasons and apocalyptic predictions that accompany their view, the three Israeli scholars adopt a 

constructive approach.  The approaches they propose express hope for possible solutions of the crisis by 

applying new educational perceptions for human and social healing that are based on faith in man's desire and 

ability to realize his own humanity. The research includes a conceptual critique of the monolithic and central 

motivational motif that constitutes the basis for significant learning, as established in each of the proposed 

solutions. As a result of the conclusions drawn from the research and the insights gained a model emerges for a 

educational study program that will be capable of dealing with the damage caused in the post-modernist era.  

This model includes three interwoven guidelines: a. revealing the nature of the approach of the educator or the 

teacher to the crisis, in order to understand the way in which he deals with it in the educational field. b. The 

assumption that significant learning is based on the student's exposure to the motivational model of learning. c. 

Reference to the cultural milieu as a field of discourse, as an anchor for belonging and identification, as a source 

of values, and a subject for bequeathing a sense of heritage or a source of inspiration.  It is obvious from these 

conclusions that the educational system needs to assume the responsibility to become part of this approach, 

both by providing teachers with guidance, and by providing reflective elements in the curriculum that will 

facilitate the acceptance of the post- modernistic influence and that will be directed on teachers and students. 

This dialogue will be conducted in an atmosphere that respects the Humanistic goals of education in order to 

nurture man's unique humanity and mutual respect. The parameters of the dialogue form the normative 

backdrop for and democratic values.     

Research ContributionResearch ContributionResearch ContributionResearch Contribution:::: The research presents five main areas of contribution to the field: 1. It provides a way to 

address the crisis by focusing on how of the central tenets of education are undermined, and by encouraging 

long-term systematic and systemic thinking about the issue. 2. It establishes guidelines for a comprehensive 

field of discourse in education regarding the issue of "The crisis of education in Israel in the post-modern period". 

3. This research allows teachers to deepen and expand their understanding of the crisis as they encounter it 

through various symptoms that appear in their daily work.  4. This study provides a special contribution to 

strengthening the status of Israeli educational philosophy.  The focus of the research into this thinking is aimed 

at emphasizing the importance of the dialectical role in the educational dialogue:  on the one hand, as an 

expression of the encounter with the changing trends in the Western world and Israeli society; on the other as a 

lever for creating a significant dialogue that influences and shapes the educational field itself.  5. These research 

conclusions constitute a basis for future research in the subjects it addresses such as: developing a systematic 

strategic attitude to cope with the crisis, promoting educational study programs based on the research findings, 

and empirical studies of the phenomena described in this research.4   

                                                
4 The pupils' alienation from the program of studies, the gap in educational objectives of the established  educational system and the 
educational   aims of the teachers, parents and pupils.  The problem of authority, violence, drugs etc.  Testing   the correlation  between 
the degree of exposure to relativistic post-modernistic positions and certain behavioral responses, the degree of influence, intermediary 
mechanisms such as the school, the parents, youth movements and others, and their correlation etc. 
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          In this research I considered three dominant voices in the Israeli educational dialogue and initiated a 

structured debate among them. My objective was that the study would encourage the policy-makers of future 

educational programs to join in this important discourse, through criticism and dialogue. At the same time, this 

participation is predicated on an internal debate in the educational system itself, on the basis of a broad 

discussion of the subject, encompassing education, its goals and obligations.  From the conclusions of this study 

there is an evident need to convert the crisis in education into a subject for study and action at the level of the 

school study program, the teacher and the pupil. The message is that the encounter with post-modernism, 

including its relativistic aspects, is possible only on the basis of an education that encompasses a world-view and 

a critical approach to its influences, an education that is anchored in values and cultural foundations.  The 

educational system must assist in expanding awareness of the complexity of the problem, at all levels, and 

should develop a systematic approach to deal with the crisis in  education in Israel in the post-modernist era. 
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הגורמים  -תיכונייםההתפתחות קריירה של נשים בתפקיד סגנות בבתי ספר  -נושא העבודה
  להישארות בתפקיד הסגנות והמחסומים לתפקיד ניהול בית הספר

   ורד תמיר- שם המגיש
  יזהר אופלטקה' דר - שם המנחה

  תקציר
, הלות וכסגניות גדל מספר הנשים המשמשות כמנ- כמו במדינות רבות אחרות -הספר בישראל -בבתי

 ,חן ואדי(בד בבד עם עלייה בשיעור הנשים הפונות ללימודי הכשרה ייחודית לניהול מוסדות חינוך 

עובדות אלו מצביעות על תהליך של פמיניזציה , להלכה). 1992 ,1996 ,פוקס ולזרוביץ ;1997, 1995

הוא עדיין איטי  קצב ההתקדמות של נשים במערכת -אך למעשה , בתפקידי הניהול בבית הספר

  ). Barton, 1998; Huilman, 1998;2002 ,צלרמאייר ופרי(

המדווחים על ,  נדרשו חוקרים שונים- המתגלה גם בתחומי עיסוק אחרים -לשאלת הפער הזה 

בין המחסומים החיצוניים . מחסומים חיצוניים ופנימיים אשר מעכבים נשים בדרכן המקצועית

עקב מדיניות ארגונית הנשענת על מערכת של , הסגורים בפני נשים" פרוזדורי כוח", למשל, מוזכרים

 תוצרי לוואי של תהליכי סוציאליזציה ממושכים שקשה להיחלץ מהם -אמונות ודעות קדומות 

)Davidson & Bruke, 2000; Gupton & Slick, 1996 .(מדווח בספרות המחקר על גורמים , מנגד

היעדר שאיפות לתפקידי ניהול ;  תפקידים וקונפליקט ביניהםריבוי: כמו, אישיותיים אינטרינזיים

המקצועית , בכירים וכן סטריאוטיפים מגדריים המעכבים וחוסמים נשים בהתפתחותן האישית

  ). O’connell, 1994 ;1994, 1990, 1989, פיינס-מלאך; 2002, חניק; 1995, גיליגן( והחברתית

ות הקריירה של נשים בתפקידי ניהול שאלות ותהיות ספרי מעוררת סוגיית התפתח-בקונטקסט הבית

המחסומים , המחקר הנוכחי בחר להתמקד בבדיקת המניעים. הנוגעות להתקדמותן המקצועית

אשר נשארו במשך שנים , והסיבות העומדים בבסיס השיקולים של קבוצת סגניות בבתי ספר תיכוניים

  . ניהול בית הספרבתפקיד הסגנות ולא בחרו לטפס במעלה הסולם לתפקיד 

  תרומתו הייחודית של המחקר הנוכחי

קרב סגניות בקונטקסט של בית הספר בה תגלהתלבירור סוגיה זו כפי ש, אפוא, רםתמחקר הנוכחי ה

רומה ייחודית נוספת של ת. ש לציין שהסוגייה בספירה הבית ספרית כמעט ולא נחקרהי. התיכון

פרשני בסיפורי חיים כאמצעי -ת של שימוש איכותנישכלול והעשרת המתודה המחקריב אה היזמחקר 

זהות אישית ומקצועית ומערכת ההחלטות הנוגעות , מאפיינים, לחשיפה וניתוח של תכנים אותנטיים

  . להתפתחות הקריירה

  : שנגזרו ממטרות והנחות המחקר הםשאלות המחקר

 ?ניהולאילו משמעויות מייחסות הסגניות לתפקיד הסגנות בבית הספר ולתפקיד ה •

אילו אירועים והיבטים בסיפור חייהן של הסגניות נתפסים כגורמים להישארותן בתפקיד  •

 ?הסגנות

בקונטקסט  –איזו משמעות מייחסות הסגניות לגורמים הללו בקונטקסטים שונים של חייהן  •

  ?הארגוני והחברתי, המשפחתי, האישי
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   השיטה

הפרופיל הגילאי  .בבתי ספר העל יסודי, הספרנשים בתפקיד סגנות בית  25 כללה אוכלוסיית המחקר

הראיון  . שנים לפחות בתפקיד זה15-10לרבות כאלו שצברו וותק של ,  לערך50- 40-נע בין גילאי ה

ושימש , )Patton, 1990(אמצעי להבנת הפרספקטיבה האישית של המרואיין מובנה היווה -החצי

ניתוח הממצאים נעשה על סמך סיפורי החיים  . במחקר זה ככלי לחשיפת סיפורי החיים של הסגניות

הסגניות כמהות דינמית המורכבת מרכיבים רבים -והראייה העצמית הרפלקסיבית של המרואיינות

; 1995, משיח-זילבר ותובל ,ליבליך ;1993, ליבליך(שלעיתים מתקיים שיח ביניהם , ומשכבות שונות

Jesselson, 1995.( פי -על, די תהליך איסוף החומר ובעיקר בסופושלב ניתוח הנתונים נעשה תוך כ

כדי להגיע בסופו של תהליך  )Corbin & Strauss) 1990 שדה לשיטתם שלשיטת התיאוריה המעוגנת ב

  .שלבי לצירים תימטיים מרכזיים-הקידוד התלת

  מצאיםמ

, הממצאים שנמצאו בראיונות השונים חולקו לשתי תימות מרכזיות שהינן הבסיס של נושא המחקר

  . כל תימה חולקה למספר קטגוריות

  :דנה בסיבות אשר בעתיין בוחרות הסגניות להשאר בתפקידן , התימה הראשונה

תחושת מחויבות :מניעים אינטרניזיים שונים של הסגנית אשר מעודדות אותה להשאר בתפקיד כמו. 1

  . בתוך המערכתאחר" אני ערכי"תחושת שייכות ושליחות כדרך להתוות , והערכה למקצוע ההוראה

הרצון , המוטיבציה הפנימית של האדם, מניעים  תלויי  אישיות הנוגעים לסוגיית השאיפה. 2

מאורעות אישיים לא צפויים הנקשרים במעגלי החיים של הסגנית אשר מחזקים את . 3 .'להתקדם וכו

  .עמדתה להשאר בתפקיד הסגנות

יות להשאר בתפקידן הנוכחי ולא להעפיל דנה במניעים ומחסומים בשיקולי הסגנ, התימה השנייה

  , היקף תפקיד ניהול בית הספר העל יסודי הינו רחב מאד.  :לתפקיד הסגנות

 הסגניות מודעות לכך .אחריות כבדהס העל יסודי "ביה-אופי התפקיד דורש ממנהל המוסד החינוכי. 2

  . לאורך זמןשהמנהלות מתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר אשר מביא לשחיקה נפשית ופיסית

בקו ובגרעין אסרטיביות , כריזמה,כושר מנהיגות גבוה:כמוהסגניות לא מוצאות מאפיינים . 3

  .האישיות שלהן

מנותק "המנהל .עמדת ניהול בית הספר מוגדרת בהיררכיה הארגונית כדרגת הניהול הגבוהה ביותר. 4

  . וות הן לא מוכנות לוותראישי עם הצ-ועל המימד החברתי, מהצוות לתפיסתן של הסגניות" רגשית

  יון וסיכוםד

ממצאי מחקר זה מאירים זרקור על התפתחות מקצועית והתפתחות קריירה של נשים בבתי הספר 

התפתחות זו נעה לצד מעגלי חיים שונים של בעלות תפקיד ספציפי במערכת . במערכת החינוך

רבות שונות אשר יכולות הממצאים ממליצים על השקעה בתוכניות התע .הסגניות-החינוכית והן

: המערכת צריכה לשאוף לתת מענים בשני רבדים.  מחקר זולחולל שינוי בקרב אוכלוסיית

  .ההתפתחות האישית של הסגנית וההתפתחות המקצועית שלה
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Subject - Career Development among Women Assistant Principles in High schools – 
Reasons to Remain in the Position of The Assistant Principal and Barriers to Senior 
Management 
The student-Vered Tamir 
The Supervision-Dr’ Izhar Opaltka 
 
In Israeli schools—as in many other countries—the number of women serving as 

principals and vice-principals has increased, alongside an increase in the rate of women 

who receive specialized educational training in school administration (Chen Adi, 1995; 

Fox and Lazerowitz, 1992, 1996). Therefore, these facts reflect a process of feminization 

of the managerial positions in the schools. In spite of this, the rate of women’s 

progression in the system is still slow (Zelmeir and Perry, 2002; Huilman, 1998; Barton, 

1998). 

To address this gap, which prevails in other occupational fields as well, there has been a 

great need for researchers to report on external and internal barriers hindering women in 

their professional paths. These external barriers include, for example, “corridors of 

power” closed to women due to organizational policies relying on a belief system and 

prejudices. The resulting byproducts of the ongoing socialization processes are difficult 

to escape (Davidson & Bruke, 2000; Gupton & Slick, 1996). In contrast, the research 

literature has reported that intrinsic personal factors—for example: multiple conflicting 

duties; lack of ambition for upper level management positions and, similarly, gender 

stereotypes, all hinder and block women’s personal, professional, and social development 

(Gilligan, 1995; Hanick, 2002; Malach-Pines, 1989, 1994, 1990; Belenkey,; O’Connell, 

1994; Clinchy, Golderger, & Tarule, 1986; Hill & Ragland, 1995. 

The current research chose to focus on an examination of factors, barriers, and reasons 

that serve as a basis for the consideration of a group of high schools vice-principals who 

remained in vice positions for years and did not choose to climb the ladder to the job of 

school principal. The research will address the following questions: How do the 

principals characterize the role of vice-principal and administration in the schools? What 

events and aspects in the vice-principals’ lives are perceived as reasons for remaining in 

their duties as vice-principals? What meaning do the vice-principals assign to these 

factors and to their place in their life stories—in the personal, family, organizational, and 

social contexts? 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


 2 

The rationale for using the qualitative-interpretative approach, and the in-depth interview, 

in order to reveal and make the personal perspective of the interviewee understandable 

(Paton, 1990) is explained. Data analysis of the findings was conducted, based on the life 

stories and self reflective observation (vision) of the vice-principal interviewee. The stage 

of data analysis was carried out throughout the process of material gathering but 

primarily at the end, according to the organizational theory which is reality-embedded 

(Strauss & Corbin, 1990). This is done in order to obtain, at the end of the three stage 

coding process, central thematic axes.  

The findings retrieved from the various interviews are divided into two central themes 

that serve as the basis for the research subject. Each theme is divided into a number of 

categories. The first theme deals with the factors and reasons that led to the “perpetual 

vice-principal” to the firm decision to retire as vice-principal at the appropriate time. The 

first aspect is satisfaction stemming from the following factors: work as a mission; 

insights regarding the meaning related to their being educators. 

The second aspect is their role as a professional authority, “the expert within certain, with 

the ability to create and bring about change in a focused subject, while they are perceived 

as “professional”. 

The second theme deals with the reasons for the lack of advancement of vice-principals 

to the position of administrators, and with the career barriers that were revealed by the 

vice-principal stories requisite to the senior administrative role. 

The typical narrative of many assistant principals in our research expresses a sense of 

personal and professional progress and development within the role, and not necessarily 

progress on the organizational hierarchy. These feelings arise along with androgynous 

perceptions regarding their career development. Such a perspective which highlights the 

aspect of the internal career makes for a balance within the research discussion, stressing 

the external career model. (Peiperl et al, 2000; Peter, 2005). The current research results 

sharpen the gender message according to differing perceptions of women about self 

fulfillment, and about professionalism on the job. These are strong components which are 

connected to their world of work. The alternative “voice” of the assistant principals 

mirrors the theme that the experience of remaining in the position is necessary, 

rewarding, and empowering. It is not frustrating, nor conflicted.  
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 קשב ואוטומטיות בתהליכי עיבוד של גירויים רגשיים: נושא העבודה

 זינגר-הדס אוקון: השם המגיש

 אבישי הניק' פרופ: שם המנחה

 

 תקציר העבודה

 מבחינת גירויים אשר מסמנים סכנה או איום פוטנציאליים צריכים לקבל עדיפות, מבחינה השרדותית

 קרב משתתפים עםמשתתפים בריאים ובבקרב ירויים רגשיים העבודה הנוכחית בחנה את העיבוד של ג. עיבוד

משתתפים לקחו חלק , בחלק הראשון של העבודה. תוך התמקדות בהשפעות ההדדיות של רגש וקשב, פוביה

תמונות רגשיות וניטרליות שימשו ). Posner, 1980(בשתי ואריאציות רגשיות של מטלת הרמיזה המרחבית 

בואריאציה האנדוגנית . המטלרפלקסיבית של ה-רצונית או אקסוגנית-נדוגניתכרמזים מרחביים בואריאציה א

קושי בניתוק קשב מתמונות כן ו,  קצר בעקבות תמונות חיוביות ושליליותSOA-תגובה מהירה כללית בנמצאה 

הפניית קשב מוגברת לגירויים רגשיים בשלב התחלתי של מיקוד עדות ללא מצאנו .  ארוךSOA-שליליות ב

ממצאים אלו מציעים כי השפעת . במטלה האקסוגנית לא מצאנו הבדלים בין רמזים רגשיים לניטרליים. קשב

 .ולא במנגנונים רפלקסיביים, הערך הרגשי על הפניית קשב תלויה במנגנוני הפניית קשב רצוניים

ווך והאם הוא מת, בחלק השני של העבודה בחנו האם עיבוד של גירויים חשובים רגשית הוא אוטומטי

. להתעלם מתמונות רגשיותותוך כדי כך , לבצע מטלת הבחנה מאומצתמשתתפים התבקשו ה. על ידי קשב

השתמשנו בשתי מניפולציות קשביות כדי לבדוק האם עיבוד מסיחים רגשיים תלוי בכמות מספיקה של משאבי 

בין שתי אותיות משתתפים התבקשו להבחין ה.  היה ואריאציה של מטלת הרמיזה המרחבית4ניסוי . קשב

הם התבקשו להתעלם מתמונה מסיחה שהוצגה לזמן קצרצר במלבן , בנוסף.  שהוצגו בתוך מלבן צידי,מטרה

 שקדם הפנית קשב לתמונות הרגשיות תופעלה באמצעות רמז מרחבי.  במקביל לאות המטרה,צידי אחר

ל מטלת העומס ת שרגשי השתמשנו בואריאציה 5בניסוי . להצגת התמונה המסיחה ואותיות המטרה

משתתפים התבקשו להבחין בין אותיות מטרה שהוצגו לזמן קצרצר בין מעט או ה). Lavie, 1995(הקוגניטיבי 

כתלות במספר האותיות , המטלה יצרה תנאי עומס קוגניטיבי נמוך או גבוה. הרבה אותיות מסיחותבין 

. ולכן העומס הקוגניטיבי היה נמוך,  רבהמטלה לא דרשה מאמץ, כאשר הוצגו מעט אותיות מסיחות. המסיחות

. ולכן העומס הקוגניטיבי היה גבוה, המטלה דרשה מאמץ רב,  רבותכאשר הוצגו אותיות מסיחות, לעומת זאת

המשתתפים התבקשו להתעלם . הצגת האותיות הוצגה תמונה רגשית או ניטרלית לזמן קצרצרבמקביל ל

תוכנן המערך הניסויי של שתי המטלות שפורטו לעיל  .המטרה ולבצע את מטלת ההבחנה בין אותיות המהתמונ

 תלוי במשאבי העיבוד וכן האם ,לבדוק באופן ישיר האם עיבוד של גירויים רגשיים הוא אוטומטיכך שניתן יהיה 

השפעותיה של התמונה יכולות להיחשב , מכיוון שעיבוד התמונה לא היה חלק מדרישות המטלה. קשב

תפעול הקשב באמצעות הרמיזה המרחבית . במובן של עיבוד שאינו רלוונטי לצורך ביצוע המטלה, כאוטומטיות

 .ד תלוי בנוסף במשאבי קשב מספיקיםבלתי תלוי האם העיבונפרד ווהעומס הקוגניטיבי אפשר לנו לבחון באופן 

או ,  תמונות שליליות הפריעו בביצוע המטלה רק כאשר הן הוצגו במוקד הקשבכי, הממצאים הראו

ה בין בחנממצאים אלו מדגימים את החשיבות בה.  התמונות היו זמינים לצורך עיבודבכאשר מספיק משאבי קש



עיבוד גירויים משמעותיים רגשית . יבוד של גירויים רגשיים בניסויים הבוחנים עדרישות מטלה לבין משאבי קשב

מכיוון כי , אנו מציעים. ם זאת היה תלוי בקשבוע,  במובן שהוא לא היה תלוי בדרישות המטלה,היה אוטומטי

עם . החל העיבודבו הם מעובדים באופן אוטומטי וללא ניטור מהרגע , שגירויים רגשיים הם חשובים להשרדות

 כי ההגדרה של אוטומטיות ,אנו מאמינים.  יש צורך במשאבי קשב מספיקים, שיתקיים עיבוד זהעל מנת, זאת

.  יותר לתוצאות הנוכחיותמתתוא, בניגוד לעיבוד שאינו תלוי בקשב ובמודעות, כעיבוד שאינו דורש ניטור מודע

 אך דרש משאבי קשב ,טומטי היה אושפורטו לעיל כי העיבוד של גירויים רגשיים בניסויים ,אנו מציעים, לפיכך

 .על מנת להתקיים

משתתפים עם פוביה ספציפית מנחשים או מעכבישים לקחו חלק בשני , בחלק השלישי של העבודה

השתמשנו בתמונות של האובייקטים . היו זהים לניסויים שפורטו בחלק השני של העבודההניסויים . ניסויים

. בעוד המשתתפים ביצעו מטלת הבחנה מאומצת, ות כמסיחים ובתמונות ניטרלי)נחשים או עכבישים (הפובים

למרות שלא היו ,  אצל משתתפים עם פוביהכי תמונות קשורות לפוביה הפריעו לביצוע המטלה, הממצאים הראו

הפרעה זו לא היתה תלויה ,  שפורטו לעילבניגוד לממצאים עם נבדקים בריאים, בנוסף. רלוונטיות למטלה

 .הוא אינו תלוי בקשב, וכמו כן, אלו מצעים כי עיבוד של תמונות פוביות הוא אוטומטיממצאים . במשאבי קשב

,  אינם דורשים קשב או מודעותכמו כןו,  כי גירויים משמעותיים רגשית מעובדים באופן אוטומטי,הוצעבעבר 

ולכן , מודעות וקשב, מחקרים רבים לא הבחינו בין אוטומטיות, עם זאת. בשל חשיבותם האבולוציונית

כאשר  , בין תלות בדרישות המטלה לבין זמינות של משאבי קשבעשינו הבחנהאנו . תוצאותיהם קשות לפירוש

מושגים ניתן היה לאתר הרק באמצעות ההבחנה בין . גירויים חשובים רגשית וגירויים פוביםשל עיבוד בודקים 

ת עיבדו גירויים רגשיים גם כאשר גירויים שתי האוכלוסיו. הבדלים בין משתתפים פובים לבין משתתפים בריאים

 .אך רק גירויים פובים עובדו בהיעדר משאבי קשב, אלו לא היו רלוונטיים למטלה



 
 

Subject: Attention and Automaticity in Processing of Emotional Stimuli 

Submitted by: Hadas Okon-Singer 

Advisor: Prof. Avishai Henik 

 

Abstract: 

From an evolutionary perspective, stimuli that signal potential danger or threat should be 

prioritized. The current work examined the processing of emotional stimuli in healthy and phobic 

participants, focusing on the mutual influences of emotion and attention. In the first part of the work, 

participants took part in two emotional variations of the spatial cueing task (Posner, 1980). Emotional 

and neutral pictures served as spatial cues in endogenous-voluntary or exogenous-reflexive variations 

of the paradigm. In the endogenous task, we found evidence for a general facilitated reaction at short 

stimulus onset asynchrony (SOA) following negative and positive pictures, and a difficulty to 

disengage attention from negative pictures at long SOA. We did not find evidence for enhanced 

orienting of attention to emotional stimuli at an initial engagement stage. In the exogenous task, we did 

not find any differences between emotional and neutral cues. These findings suggest that the influence 

of emotional valence on attention depended on a voluntary, and not reflexive, orienting mechanism. 

In the second part of the work, we examined whether processing of emotionally-significant 

stimuli is automatic and whether it is modulated by attention. Participants were asked to ignore 

emotionally-significant stimuli while performing an effortful discrimination task. We used two 

attentional manipulations in order to examine whether the processing of emotional distractors depends 

on sufficient attentional resources. Experiment 4 was a variation of the spatial cueing paradigm. 

Participants were asked to discriminate between two target letters that were presented in one peripheral 

rectangle. In addition, they had to ignore a distracting picture that was briefly presented in the other 

peripheral rectangle simultaneously with the target letter. Orienting of attention to the emotional 

pictures was manipulated via a spatial cue. In Experiment 5, we used a variation of a cognitive load 

paradigm (Lavie, 1995). Participants were asked to discriminate between target letters that were briefly 

presented among few or many distracting letters. The task created low or high attentional load 

conditions, depending on the number of distracting letters. When a few letters were presented, the task 

did not demand much effort, hence cognitive load was low. In contrast, when many letters were shown, 

the task required more effort, hence cognitive load was high. Simultaneously with presentation of the 

letters, an emotional or neutral picture was briefly presented and the participants were asked to ignore 



it. The experimental design of both tasks allowed us to directly examine whether processing of 

emotionally-relevant stimuli is automatic as well as whether it depends on attentional resources. Since 

processing of the picture was not part of the task demands, any effects the pictures had on performance 

could be considered as automatic in the sense of not depending on task relevance. The spatial cueing 

and cognitive load manipulations allowed us to independently examine whether the processing also 

depended on sufficient attention. 

We found that negative pictures interfered with task performance only when they were 

presented inside the focus of attention, or when enough attentional resources were available for their 

processing. Our findings demonstrate the need to differentiate between task demands and attentional 

resources. Processing of emotionally-significant stimuli was automatic in the sense that it did not 

depend on task demands, however it was dependent on attention. We suggest that since emotionally-

significant stimuli are important for survival, they were processed in an automatic manner and without 

monitoring once started. However, this processing required sufficient attentional resources to be 

available. We believe that the view of automaticity as processing that does not require conscious 

monitoring, as opposed to processing that does not depend on attention or consciousness, better fits the 

current results. Hence, we suggest that the processing of emotionally-significant stimuli in these 

experiments was automatic but required sufficient attention to be executed. 

In the third part of the work, individuals with specific phobia from snakes or spiders 

participated in two experiments that were similar to those used in the second part of the work. We used 

phobia-related and neutral pictures as distracters, while participants were engaged in demanding 

discrimination tasks. We found that phobia-related pictures interfered with task performance although 

they were task-irrelevant. Moreover, in contrast to our findings with healthy participants, this 

interference was not modulated by attention. Our findings suggest that processing of phobic stimuli 

was automatic, and also, it did not depend on attention. 



  אופרציות מנטאליות ומנגנונים מוחיים: אפקט המרחק וציר המספרים המנטאלי  :ת המחקרנושא עבוד

   בלוך דוד יפית:מאת

   פרופסור הניק אבישי:המנחה

   : העבודהתקציר

 - אפקט המרחק . דרך בחינת אפקט המרחק הנומרי, ל מערכת העיבוד הנומריהיבטים שונים שהמחקר הנוכחי בחן 

 ,Dehaene(זמן התגובה יורד ככל שהמרחק שמפריד בין הפריטים הולך וגדל , ים שתי ספרותכאשר אנו משוו

 אחר של ציר היבט בעסקכל חלק . ילדים ופגועי ראש וחולק לארבע חלקים, המחקר התבצע על מבוגרים). 1989

   . המנטאליהמספרים

 חק בין סימבולים נומריים הבדלים באופי אפקט המרשבחנו ניסויים 4כלל , מחקרההחלק הראשון של 

על . לבין סימבולים נומריים שהוצגו אודיטורית) 2 ניסוי – ומילות מספר 1 ניסוי –ספרות ערביות (ויזואלית שהוצגו 

 סיפרת הסטנדרט אליה 3בניסוי שונתה , מנת לבחון עד כמה הבדלים אלו יציבים ואינם תוצר של תכוניות הגירויים

אכן מעידים על תרגום שונה של גירויי הקלט , בחן עד כמה ההבדלים שמתקבלים, 4ה הניסוי . הושוו הגירויים

 הניסויים התקבלו 4בכל  .באופנות הצגה מסוימת,  תוצר של מיומנת הנרכשת לאורך החייםנםלייצוגי גודל ואי

פקט המרחק אנמצא , עבור האופנות הוויזואלית. שונה עבור האופניות השונותמרחק  אפקט נמצא. תוצאות דומות

 אפקט מרחק עבור ספרות ,עבור האופנות האודיטורית. עבור ספרות גדולות מחמש ועבור ספרות קטנות מחמשזהה 

תוצאות אלו נדונו בהקשרים של מנגנונים וורבלים ופרה . זה שהתקבל עבור ספרות קטנותמהיה גדול יותר , גדולות

 עשויים )בנוסף למנגנונים לא וורבלים (ים בתהליכי השוואהקיומם של מנגנונים ורבליים הקשוריתכן כי : וורבלים

  . להוביל להבדלים בין אופניות

. אליאפקט המרחק וציר המספרים המנטעומדים בבסיס הוגע למנגנונים המוחיים נ, חלקו השני של המחקר

ערות הייתה אחת ההש, אם כך.  בעת ביצוע מטלת השוואהIPSמחקרים רבים מצאו הפעלה דו צדדית של אזור ה 

הורץ ניסוי ,  בחינת השערה זולשם. יכשלו בהצגת אפקט המרחק, שאנשים שפגועים באזור זה בשתי ההמיספרות

שלוש החולות הציגו אפקט .  הימני והן בשמאליIPSהפגועות הן באזור ה , הבוחן השוואת ספרות על שלוש חולות

לייצוג מספרים והאם הדרך היחידה הכרחי  זה הוא האם אזור: לאור התוצאות נדונו השאלות הבאות. מרחק תקין

  . לייצג מספרים היא על ציר אנלוגי

עסק בשאלת ציר המספרים המנטאלי ובחן עד כמה הייצוג הכמותי נסמך על , החלק השלישי של המחקר

יבוד  האם הפרעה זו תשפיע על עונבדקבהם מתרחשת הפרעה לציר המספרים  שני ניסוייםהורצו . הייצוג המרחבי

פגעה באפקט המרחק עבור ספרות גדולות , התוצאות הצביעו על כך שהפרעה לציר המספרים המנטאלי. הספרה

מדוע נפגע אפקט ). 6ניסוי (גדולה הפרעה  עבורו) 7ניסוי (ההפרעה קטנה עבור ממצא זה התקבל ). 6-9(בלבד 

יתכן שציר זה מהווה אסטרטגיה יעילה בהתמודדות עם ? רות גדולות ולא עבור ספרות קטנותהמרחק רק עבור ספ

  . להם ערך נומרי גבוה, כאשר אנו נדרשים להשוות ולבצע מניפולציות שונות על מספרים, עומס



על צביעה סקירת הספרות מ . עוסק בקשר שבין עיבוד מספרים והפנית קשב,העבודהחלקה האחרון של 

 שני ניסוים : הורצו חמישה ניסויים.צירהעל ייצוג והמבוסס על אזורים מוחיים משותפים , שר בין התחומיםקיום ק

ושלושה ניסויים ) flankers-פרדיגמת הפרעה  ( על עיבוד מספריםתעסקו בהשפעה של מערכות קשב פרונטאליו

. )Posner,1980 –ימוז המרחבי פרדיגמת הר (נוספים עסקו בהשפעה של הפניית קשב מרחבית על עיבוד נומרי

  .הממצאים הצביעו על כך שלשתי הפרדיגמות השפעה על עיבוד מספרים

הראו שכאשר ספרת המטרה וספרת המסיח היו , flankersהממצאים מהניסויים שעסקו בפרדיגמת ה 

חק הנומרי מרלהתגובה למטרה הייתה המהירה ביותר ואלו , )3 מסיח 2מטרה : לדוגמא (5באותו צד של הספרה 

עבור זוגות בהן ספרת המטרה והמסיח היו , לעומת זאת. לא הייתה השפעה על עיבוד המטרה שבין המסיח למטרה

כמו כן ככל . התגובה למטרה הייתה איטית יותר, או שאחת מהן הייתה הספרה חמש, מצדדים שונים של הספרה חמש

מממצאים אלו ניתן להסיק שעבור . ה עובדה מהר יותרכך המטר,  יותרדולשהמרחק הנומרי בין המטרה למסיח היה ג

אולם העדר אפקט מרחק נומרי בין מטרה . 5 הספרות קוטלגו באופן גס כגדולות או קטנות מהספרה ,כל הזוגות

מעיד על כך שציר מספרים מנטאלי לא הופעל או שגודלן של הספרות לא מופה לתוך , עבור זוגות תואמים, למסיח

  . הציר

כלל שני ניסויים בו הופנה הקשב בצורה , ק בהשפעת הפניית הקשב על עיבוד מספריםהחלק שעס

. המטרה הייתה ספרה ערבית, בשלושת הניסויים הללו. רפלקסיבית וניסוי אחד שבו הקשב הופנה בצורה אנדוגנית

צא זה התקבל ממ. השפעה של הפניית קשב רפלקסיבית על עיבוד הספרות שהוצגונמצאה רימוז אקסוגני לא עבור 

, )12ניסוי  (אנדוגניעבור רמז , לעומת זאת). 11ניסוי (וגם עבור מטלת השוואה ) 10ניסוי (גם עבור מטלת זיהוי 

 עבור ספרות גדולות מחמש ועם מקש שמאל עבור ספרות קטנות יןכאשר נבדקים הגיבו עם מקש ימ. שפעהנמצאה ה

, קום הקשוב לבין צעדים בהם הופיעה במיקום הלא קשובת בין צעדים בהם המטרה הופיעה במ"הפער בז, מחמש

כאשר נבדקים הגיבו , ת עבור צעדים תקפים הואץ"נראה שז. היה גדול יותר מאשר כשנבדקים הגיבו בצורה ההפוכה

 יתכן כי חוסר השפעה של הפנייה רפלקסיבית על עיבוד .הספרות על ציר המספריםבאופן שתואם את מיקום 

  . גנוניים מוחיים שונים הקשורים במערכות אלונובע ממנ, מספרים

  

  

  

  

  

 .מערכות קשב, IPS, אופנות אודיטורית, מטלת השוואה, אפקט מרחק נומרי, ציר מספרים מנטאלי: מילות מפתח
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The topic of the research: The Distance Effect and the Mental Number Line: Mental 

Operations and Brain Mechanisms   

By: Bloch-David Yafit  

Advisor: Henik Avishai 

Abstract:  

The current research examined certain aspects of the numerical processing system by 

examining the numerical distance effect, which states that the time it takes to compare two 

digits decreases as the numerical distance between them increases (Dehaene, 1989).The 

research was conducted on grownups, children and patients with head injuries. The research 

was divided into four sections, each section dealing with a different aspect of the mental 

number line.   

The first part includes 4 experiments that examined differences in the distance effect 

between formats that were presented visually (Arabic digits – Exp. 1, number words – Exp. 2) 

and numerical symbols that were presented in the auditory modality. In order to exclude 

explanations of stimulus-specific features, we conducted a third experiment. In this experiment 

we used another standard to which the participants had to refer to. The fourth experiment 

examined the resultant differences, to determine the extent to which they were an indication of 

differences in the translation of input stimulus to a magnitude representation, or a result of 

better skills accumulated over the years in using one modality over the other. Similar results 

where obtained in all four experiments. We found a different distance effect for the two 

modalities. In the visual modality the same effect was obtained for numbers smaller than five 

and for numbers bigger than five. In the auditory modality a bigger distance effect was 

received for numbers bigger than five in comparison to numbers smaller than five. These 

results were discussed in relation to verbal and preverbal mechanisms: it is possible that the 

existence of verbal mechanism (additional to preverbal one), could lead to differences between 

modalities.  

The second part of this research examines brain systems that are at the base of the 

distance effect and the mental number line. Many studies have implicated the IPS of both 

hemispheres as being involved in number comparison tasks. As a result, one of the 

assumptions was that patients with a bilaterally impaired IPS would fail to show a distance 

effect. In order to test this assumption, a number comparison experiment was run on three 

patients who had an impaired IPS area in both hemispheres. All three patients showed an intact 
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distance effect. In light of these results the following questions were raised: Is this area critical 

for number representation and is an analog number line the only way to represent numbers?  

The third part of this research dealt with the mental number line and examined the 

question of how much does quantity representation rely on spatial representation. Two 

experiments with interference to the mental number line were run. The results showed that the 

distance effect was impaired only for numbers bigger than five (6-9). These results were 

obtained for large interference (Exp. 6) and for small interference (Exp. 7). Why was the 

distance effect impaired only for numbers bigger than five? It is possible that the mental 

number line is an efficient strategy to deal with load when we need to compare and process 

numbers with high numerical value.  

The fourth part deals with the relationship between numerical processing and orienting 

of attention. There are connections between these areas; based on shared brain areas and the 

nature of the mental number line.5 experiments were conducted. 2 experiments dealt with the 

influence of frontal attention networks, using the flanker paradigm. 3 experiments dealt with 

the influence of spatial orienting of attention, using Posner’s spatial cueing paradigm (1980). 

The results pointed out that both paradigms had an influence on numerical processing.    

The finding from the flanker experiments showed that the fastest reaction time was 

when the target number and the flanker number were both on the same side of the number five 

(e.g., target 2, flanker 3). We also found no influence of the numerical distance between the 

target and the flanker on the processing of the target for these pairs, as opposed to pairs in 

which the target and the flanker were on different sides of the number five or one of them was 

the number five, which resulted in a slower reaction to the target. Similarly, the target was 

processed more quickly as the numerical distance between the target and the flanker increased. 

We concluded that the numerical magnitudes for all pairs were categorized roughly as bigger 

or smaller than five. The absence of a distance effect between the target and flanker for 

congruent pairs indicates that the number line was not active or that the magnitudes were not 

mapped onto the number line.  

The influence of orienting attention was examined in three experiments. For exogenous 

cue (Exp. 10, Exp. 11), the reflexive orienting attention had no influence on numerical 

processing. Conversely for endogenous orienting (Exp. 12), when subjects responded with a 

right key for numbers bigger than five and with a left key for numbers smaller than five, the 

differences in reaction times between trials in which the target appeared at the attended 
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location and trials in which the target appeared at the unattended location, were larger in 

comparison to when subjects responded with opposite key presses. It seems that reaction times 

for valid trials were accelerated when subjects responded in way that fit the location of 

numbers on the mental number line. It is possible that the lack of influence of reflexive 

attention on number processing, stems from different brain mechanisms that are connected to 

these systems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: mental number line, numerical distance effect, comparison task, auditory modality, 
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  תפיסה ועיבוד של הסתברויות עמומות: נושא העבודה

  ליאת הדר: ש� המגיש

  יוס� צלגוב' פרופ, ר איל� פישר"ד: ש� המנחי�

 

  : העבודהתקציר

 ,(Risk) סיכו�בעוד שרוב המחקר בתחו� קבלת ההחלטות מתמקד בהחלטות המתקבלות במצבי 

 .(Uncertainty) ודאות�איבתנאי קבלת החלטות תהליכי  מקי�באופ� מטרת העבודה הנוכחית לתאר 

.  אינ� ידועות למקבל ההחלטה�הרלוונטיי ההסתברויות המדויקות של מאורעות הטבע ודאות�איבתנאי 

, כולל החלטות הרות גורל כגו� הא� לעבור ניתוח מסוכ� א� הכרחי,  שאנו מקבלי�ההחלט כל כמעט

המשקפי� טווח של הסתברויות , רותביטויי הסתב. סיכוי המדויק להצלחההידיעת �באימאופיינת 

 ודאיי��איהינ� דוגמה טובה לשכיחות הגבוהה של מאורעות , מספרויות ואינ� מייצגי� ערכי� ספציפיי�

משקיע אחד עשוי , שהשקעה תהיה רווחית" זה סביר"כאשר יוע� השקעות אומר כי :   שלנובחיי היומיו�

ברור כי הערכות הסתברות שונות . 80% � פרש אותו כ בעוד משקיע אחר עשוי ל, 60% �לפרש את הסיכוי כ

  .עשויות להוביל להחלטות שונות

 את �לאפיי, ודאות� אימטרת המחקר הנוכחי לתאר באופ� מקי� תהליכי קבלת החלטות בתנאי 

המודל הנוכחי משלב  .הטיות� מספר תהליכי� מפחיתיולפתח, ההטיות המאפיינות אותו ואת מקור�

קבלת החלטות בתנאי סיכו� ובתנאי ותחומי הפסיכופיסיקה של תפיסת הסתברויות ממצאי� אמפיריי� מ

 החלק הראשו� של עבודה זו מתאר ובוח� את .וכ� מציע הסבר רגשי וחברתי לעמדות כלפי סיכו�, ודאות�אי

  . להפחתת הטיותמנגנוני�החלק השני בוח� שלושה , בהתבסס על הממצאי� האמפיריי�. המודל המוצע

ודאות מתחילה ע� תפיסת ההסתברות �תנאי איתחת קבלת החלטות , מודל המוצעעל פי ה

המודל . חלטההשוקללת לכלל שלאחר מכ� נשקלת ומ,  בתרגומה להסתברות בודדתכהממשיו, העמומה

 ודאות� באופ� טיפוסי בקבלת החלטות בתנאי סיכו� ואיהנצפותמציע כי קיי� קשר בי� ההטיות הנוכחי 

התקדמות לאור�  שיערנו כי .ווחמתמקד במצבי רמחקר ה. יסתיות של מקבלי החלטותלבי� המגבלות התפ

הערכות (ובהטיות גדולות יותר )  חסר� המוגדרת כהערכות(תהלי� העיבוד מלווה בשנאת סיכו� גדולה יותר 

 ובנטייה של התגברות שנאת תהלי�השלבי של �באופי הרבמכו ת 2 � ו1ניסויי�  תוצאות ).יתר או חסר

, ע� זאת). באמצעות המעבר מאהבת סיכו� לשנאת סיכו� או באמצעות התחזקות שנאת הסיכו�(יכו� הס

 ניסחנו , לפיכ�.לא נמצאו הבדלי� בי� תפיסת הסתברויות לשיפוט הסתברויות בהטיות או בשנאת הסיכו�

 ודאות כמורכב משני�מחדש את המודל התיאורטי כ� שיתאר את תהלי� קבלת ההחלטות בתנאי אי

. ושקילת הסתברויות) ש הסתברויות"שלהל� ייקרא שלב ת( תפיסה ושיפוט הסתברויות –שלבי� עיקריי� 

מידת : תלויה בצורת העקומה הפסיכופיסיתמידת שנאת הסיכו� המאפיינת את עקומת משקלות ההחלטה 

ראו ה 3י ניסותוצאות  .רחס�הערכותיותר מגלה שהעקומה הפסיכופיסית גדולה יותר ככל שנאת הסיכו� 

ת הסתברויות משקפות הטיות תפיסתיות בלבד ואינ� "הערכות החסר והיתר המאפיינות את שלב שכי 

אנו מסיקי� כי שנאת סיכו� הינה מאפיי� ייחודי של עקומת , בנוס�. יכולות להיחשב כעמדות כלפי סיכו�

  . החשופה להטיות תפיסתיות כמו ג� לעמדות כלפי סיכו�, משקלות ההחלטה

חשש של מקבל אמצעות ה ב–ובפרט , מסבירי� שנאת סיכו� במונחי� רגשיי� וחברתיי�אנו 

. ההחלטה ממבוכה שהוא עשוי לחוש כאשר תוצאות ההחלטה יתגלו ויוערכו על ידו ועל ידי אחרי�

שנאת החלק השני של המחקר הנוכחי זיהה שלושה תהליכי� המפחיתי� , באמצעות תפעול גורמי� אלה

כיצד הדגשת הצור� של מקבלי החלטות  הדגי� 4ניסוי  :� להחלטות מכוילות יותרומובילי, סיכו�



 שהינה יותר עקבית ע� מעודד שקילת הסתברויות) תברויותסש הסתברויות ושקילת ה"בעקביות בי� ת

עמימות תחת  כי הראה 5ניסוי ; חות שנאת סיכו� ולכ� יותר מכוילתכלומר שקילה המשקפת פ, שיפוט�

למגבלות , כלומר(מיוחסות לגורמי� חיצוניי� מצד מקבלי החלטות טעויות אפשריות בשיפוט  בה, חיצונית

המחויבות של מקבלי ההחלטות לתוצאות , )מגבלות עיבוד, כלומר(ולא רק לגורמי� פנימיי� ) מידע

 6ניסוי ; סיכו� ולכ� להחלטות מכוילות יותרדבר המוביל להחלשת שנאת ה, מוחלשתההחלטות שלה� 

 מפחיתי� דחיית מועד גילוי תוצאות ההחלטהות ההחלטה לצד שלישי אנונימי ו ייחוס תוצאי�  כיצדהדג

א� לא משפיעי� על ,  בשלב שקילת ההסתברותסיכו�השנאת את מפחיתי� תחושת המחויבות ועל כ�  את

 .ש הסתברויות"ת
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Summary: 

While most decision making research has focused on decisions made under risk, the 

current work is aimed at providing a comprehensive description of decision making under 

uncertainty. Under uncertainty, the precise probabilities of the relevant states of nature are not 

known to the Decision Maker (DM). Almost every decision we make, including critical 

decisions such as whether to undergo dangerous yet necessary surgery, is characterized by the 

inability to state the exact chances of success. Verbally expressed probabilities, representing a 

range of numeric probabilities rather than referring to specific values, serve as a good 

example for the high regularity of uncertain situations in our everyday lives: When an 

investment consultant says "it is likely" that an investment will be profitable, one investor 

may interpret the probability as being 60%, while another investor may interpret it as being 

80%. Clearly, different probability estimations may lead to different decisions.  

The current research aims to provide a comprehensive description of decision making 

under uncertainty, to characterize its biases and their sources, and to develop some bias-

reducing procedures. The current model brings together empirical findings from the domains 

of psychophysics of probability perception and decision making under risk and under 

uncertainty, and offers affective and social accounts of risk attitudes. The first part of this 

work describes and tests the suggested model. Based on the empirical results, the second part 

tests three bias-reducing mechanisms. 

According to the proposed model, decision making under uncertainty begins with the 

perception of vague probability and carries on with its translation into a single probability, 

which is then weighted and incorporated into a decision. Our model suggests a link between 

the biases typically observed in decision making under risk and uncertainty and DMs' 

perceptual limitations. We focused on gains and hypothesized that advancing through the 

processing stages encourages more risk-aversion (defined as under-estimations) and more 

bias (under or over-estimations). The results of Studies 1 & 2 corroborated the multi-stage 

nature of the process and the tendency to increase risk aversion (either by moving from risk 

seeking to risk aversion or by increasing the extent of risk aversion). However, Probability 

Perception and Probability Judgment did not differ with respect to the induced bias or risk 

aversion. We thus revised our theoretical model to suggest that decision making under 



uncertainty involves two major stages – Perception and Judgment of probabilities (hereafter 

referred to as the Probability PJ stage) and Weighting of probabilities. The degree of risk 

aversion characterizing the weighting function is contingent upon the shape of the 

psychophysical function: there is more risk aversion as the psychophysical function shows 

more under-estimations. The results of study 3 demonstrated that the under-estimations 

characterizing Probability PJ involve perceptual biases only and cannot be considered as risk 

aversion. We further concluded that risk aversion is a unique feature of the weighting 

function, which is subjected to perceptual biases as well as to risk attitudes.  

We explain risk aversion in affective and social terms, namely, the DM's fear of 

embarrassment which might occur when the results of the decision are revealed and evaluated 

by one's self or by others. Manipulating these factors, the second part of the current research 

identified three risk-aversion reducing processes, resulting in better calibrated decisions: 

Study 4 demonstrated how emphasizing DMs' need for consistency between Probability PJ 

and Probability Weighting encourages weighing the probabilities more consistently with their 

judgment, i.e. expressing less risk-aversion and thus being better calibrated; Study 5 showed 

that under external uncertainty, where potential misjudgments on behalf of the DMs are 

attributed to external factors (i.e. data limitations) and not only to internal factors (i.e., 

processing limitations), DMs' accountability for their decision outcomes is reduced, leading to 

the attenuation of risk aversion and thus to better calibrated decisions;  Study 6 demonstrated 

how attributing the decision outcomes to an anonymous third party and postponing the time of 

revealing the decision outcome attenuates accountability and thus leads to less risk in 

Probability Weighting, but makes no impact on Probability PJ.  

 

 



  שינויים בעולם הפנימי ובהתנהגות אצל ילדים בטיפול מוסדי בגישה   : נושא העבודה

  פסיכואנליטית    

  בטי וינברג   :שם המגיש

  ביאטריס פריאל' פרופ  :שם המנחה

  

  תקציר

  

בדבר מחקר זה שם לו למטרה לבחון את ההנחה התיאורטית של הגישה הפסיכואנליטית   

עקב אחר  המחקר.  פנימי לבין שינויים בסימפטומטולוגיהקיומו של קשר בין שינויים בעולם ה

 , ילדים הסובלים מהפרעות אישיות חמורותבעולם הפנימי ובהתנהגות אצלתהליכי שינוי 

  . וויניקוטית-הנתונים עקב כך בטיפול מוסדי ארוך טווח בגישה פסיכואנליטית

, כמורכבים מעצמיעל פי הפרדיגמה של יחסי אובייקט פנימי עולם הוגדר בעבודה זו 

ההגדרה האופרציונלית של כללה , בהתאם לכך. Sandler & Rosenblatt, 1962)(אובייקט וקשר 

התנהגות הילד . ייצוג העצמי וחווית הקשר ביניהם,  אובייקטיייצוג: עולם פנימי שלושה היבטים

  . נבחנה על פי רמת הסימפטומטולוגיה שלו

היו לא הפרעות אישיות חמורות מ הסובליםדים  הילאם כי הנחת היסוד של המחקר היתה

שיערנו כי , אי לכך. תפקודם הלקוי היה נמשך ואף מתדרדר עם הזמן, נמצאים במסגרת טיפולית

 ,נוכל לייחס את השינויים לטיפול המוסדי, אם יימצא שיפור בתפקודם במהלך הזמן הנחקר

   . הסטייה ההתפתחותית, לילדים להתגבר על העצירה אוהמסייע

 נבדקו בצורה , בקרב ילדים עם הפרעות אישיותהשוניםהשינויים המשוערים בהיבטים 

 לשינוים המתחוללים בקרב ילדים בני אותו גיל ומעמד והושוופרוספקטיבית ולונגיטודינאלית 

 המעקב אחר השינויים .נורמטיבית בסביבתם הטבעיתמתפתחים התפתחות אקונומי ה- סוציו

  . גלים של איסוף נתונים3דשים וכלל  חו18במדגם כולו נמשך 

  : ות עיקריהשערות ארבעבמחקר הנוכחי נבדקו 

על פי הפסיכופתולוגיה של . השוואה בין קבוצות המחקר במשתני המחקר במדידה הראשונה) א

יהיו בשלים ומיטיבים פחות שלהם ציפינו שייצוגי האובייקט והעצמי , מוסדיההילדים בטיפול 

בקרב הילדים  , ציפינו כי חוויית הקשר עם האם,כמו כן. קרב ילדי הקהילהמאשר ייצוגים אלה ב

סימפטומטולוגיה ה וכי רמת ,תהיה שלילית יותר מאשר בקרב ילדי הקהילה, בטיפול המוסדי

  .תהיה גבוהה יותר בקרב ילדי המוסד

וסד  בקרב ילדי המ. השוואה בין קבוצות המחקר בשינויים שחלו במשתני המחקר לאורך זמן) ב

 ואילו ,אליו הם חשופיםשהן בשל הבשלה והן בשל הטיפול , ציפינו לשיפור בכל משתני המחקר

  .  ציפינו לשינויים הנובעים מהבשלה בלבד,בקרב ילדי הקהילה

מדריכים של הילדים בטיפול הייצוגי לבין ייצוגי ההורים ) congruence(בדיקת ההתאמה ) ג

בעקבות שינוי בתנאי , יצוגי המדריכים לייצוגי ההוריםציפינו למצוא הבדל בין י.  מוסדיה

   .הסביבה אליה הם חשופים

, בין שינויים לאורך זמן במדדי עולם פנימי לבין שינויים בסימפטומטולוגיהבדיקת הקשר ) ד

ציפינו . המידה בה שינויים במדדי עולם פנימי מסבירים את השינויים ברמת הסימפטומטולוגיהו
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  שיטה

שתי קבוצות חולקו לוהם ) M = 9.91, SD = .83 (8-11 בנים בגיל 103 השתתפובמחקר   

.  ילדים הנמצאים בטיפול מוסדי36 כללה) להלן קבוצת המחקר(קבוצה הראשונה ה: מחקר

-תיב ילדי קהילה שגויסו לצורך המחקר משני 67 כללה ,) קבוצת ההשוואהלהלן(הקבוצה השנייה 

 המעניק טיפול מוסדי ,"בני ברית"קבוצת המחקר כללה ילדים הנמצאים במוסד . יםיסודיספר 

 שם לו למטרה ליצור שינויים בעולם הפנימי של ,מוסד זה. וויניקוטיאנית-בגישה פסיכואנליטית

 בסיס ליכולת מוגברת לוויסות עצמי שתבוא לידי ,מדים פנימייםורואה בשינויים במ, מטופליו

 מאוכלס על ידי ילדים "בני ברית"מוסד ).  Cohen, 1994(ביטוי גם בירידה בסימפטומטולוגיה 

בזמן איסוף . המצויים בטיפול ארוך טווח שנמשך על פני חמש שנים, עם הפרעות אישיות קשות

 שהופנו מכל חלקי הארץ באמצעות משרד 14 עד 8לאי  ילדים בגי65-כשהו במוסד  ,הנתונים

 כל אחת על ידי צוות , ילדים12 בנותהופעלו חמש יחידות , חקרמבזמן ה. הרווחה

, ת סוציאלית/עובד, שלושה מורים, זוג מדריכים: אינטרדיסציפלינרי של שמונה אנשים קבועים

  . פסיכולוג קליני ורכז היחידה

 :של איסוף נתוניםגלים  שלושה במהלך תקופה זו נערכו. ים חודש18 נמשךאיסוף הנתונים 

בכל אחד ממועדי איסוף .  נוספיםם חודשי11 וכעבור ם חודשי7לאחר , בתחילת שנת הלימודים

 על  ,) והילד והמורה המחנך בקהילה, במוסדהמדריךוהילד  (מקורות מידעאותם וערכו הנתונים ה

ביחידות בחדר מבודד  אישיות בהן רואיין הילד אספו בפגישותנהנתונים  .מדדיםה פי אותם

  .ידי המראיין-ודבריו נרשמו במדויק על, ושקט

  : השינויים בעולמם הפנימי של הילדים נבדקו על פני חמישה מדדים שונים

 ORI   ( Object Representation Inventory -ייצוגי ההורים והמדריכים הוערכו באמצעות ה) 1

 ; Blatt, Chevron, Quinlan, Schaffer & Wein, 1992(,   אשר עברה התאמה לשימוש עבור

 ,Priel, Myodovnick, Rivlin-Beniaminy, 1995; Priel, Seksig-Bitton, Waniel(ילדים 

Myodovnick, & Rosen, 2002(; 2 (ייצוג העצמי הוערך באמצעות ה - Assessment of Self 

Descriptions) Blatt, ,Bers & Shaffer, 1993( ;3 ( תפיסת העצמי הוערכה באמצעות שאלון

Self Perception Competence Scale for children) Harter, 1982( ; וחווית הקשר עם האם

 Rochester Assessment Package for Schoolsהוערכה באמצעות סולמות שהנם חלק משאלון 

טולוגיה של ילדי המחקר נעשתה הסימפטומהערכת ). Connell) 1987 - וWellbornי "שפותח ע

  ).Achenbach  )1991 י" עתחושפTeacher's Report Form (TRF) בעזרת שאלון 

  תוצאות ודיון

הבדלים בין קבוצות המחקר במדידה הראשונה מצביעים הממצאי המחקר העיקריים אודות ) א

מובחנים , ת מיטיבים שייצוגי ההורים וייצוגי העצמי של הילדים בטיפול מוסדי נמצאו פחו,על כך

 נמצאה גבוהה יותר סימפטומטולוגיהרמת ה, כצפוי. ואינטגרטיביים מאלה של ילדי הקהילה

לא נמצא הבדל בין הקבוצות בתפיסה העצמית ובחוויית , בניגוד למצופה. בקרב הילדים במוסד

הכלים . ניתן להסביר זאת על רקע אופי הכלים ששימשו לבדיקת תחומים אלה. הקשר עם האם
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הבדלים בין קבוצות המחקר בשינויים שחלו בהן לאורך ה בדברממצאי המחקר העיקריים ) ב

,  חלו שינויים בכל המשתנים שנבדקו,מצביעים על כך שבקרב הילדים הנתונים בתנאי מוסד, הזמן

 וברמת ,מדריכים והעצמיה, השיפור העיקרי נמצא בהיבטים שונים של ייצוגי ההוריםו

חלק משמעותי מהשינויים שהתקבלו בייצוגים המנטאליים היו בהיבטים . הסימפטומטולוגיה

מכאן . המזוהים עם שינויים עקב הבשלה בקרב האוכלוסייה הנורמטיבית, קוגניטיביים- המבניים

ו וכי תנאים אל, נראה כי תנאי המוסד מקדמים תהליכים התפתחותיים בקרב השוהים בו

 אם ,יתרה מזאת. שבבסיס הפתולוגיה הנחקרתהתפתחותית העצירה הלהתגבר על מצליחים 

ניתן להוסיף כי כנראה ,  סטייה התפתחותית במקרה של הפרעות אישיות אכן נכונהבדברההנחה 

ידי הצבתם במסלול המקביל - על, מחזיר את הילדים לדפוסים אדפטיביים יותרימוסדההטיפול 

 האצה נמצאהלדי המוסד בקרב י, לקראת סוף תקופת המחקר, בנוסף. הילהלזה של הילדים בק

 אשר צמצמה את הפער בינם לבין ילדי ,אינטגרציה של ייצוגי ההוריםבבקצב השינוי במובחנות ו

   .ממצא זה מחזק את הסבירות כי הטיפול אכן סייע לילדים השוהים במוסד. הקהילה במדד זה

ה הדרמטית ברמת הסימפטומטולוגיה בקרב הילדים השוהים ממצא משמעותי נוסף נוגע ליריד

 מגבירה את ,מהסוג שהמוסד מספק )Winnicott, 1965 ("סביבה מחזיקה"יתכן כי . במוסד

  . החדרה והתוקפנותפוחתות כתוצאה מכך כי  ו,תחושת הביטחון והאמון של ילדים אלו

 .מדריכים בקרב ילדי המוסדשל הלנמצאו הבדלים בין ייצוגיהם המנטאליים של ההורים ) ג

ייצוג האם נמצא מיטיב יותר מזה של , ייצוגי המדריכים נמצאו מענישים יותר מייצוגי ההורים

ממצאים אלה מצביעים על חוסר התאמה .  כמורכב מזה של האב,המדריכה וייצוג המדריך

(congruence)זקים את והם מח, בעיקר בהיבטים הרגשיים,  בין ייצוגיהם של דמויות שונות

 משקפים חוקים בסיסיים של ארגון האישות בעוד ,ההנחה שהיבטים מבניים של הייצוג

שההיבטים הרגשיים מתקשרים לחוויה הספציפית של הילד עם הדמויות השונות שעמן הוא 

  . בקשר

רק בייצוגיהם של מאחר ש , לתהליך השינוי לאורך זמן נמצא חוסר התאמהאשרגם ב

בעיקר בהערכת המיטיבות , התרחש שינוי בהיבטים הרגשיים) מדריכים(דמויות מטפלות חדשות 

היחסים הקשים  הוא טיב , בייצוגי ההוריםהללו השינוי בהיבטים היעדרהסבר אפשרי ל. שלהם

עומק הפתולוגיה כמו גם השימוש המסיבי יתכן ש. אלההפנמת אינטראקציות ו עם ההורים

 נראה כי.  מבנים עמידים יותר לשינוי במישור הרגשייוצרים, במנגנוני הגנה לשם הימנעות מכאב

 לפרק זמן ממושך יותר בטיפול כדי להכליל את  המוסדילדיזקוקים , לשם עיבוד חוויות כה קשות

יכולתם של הילדים להבנות ייצוגים של דמויות חדשות שאינם . השינויים גם לדמויות ההוריות

המעודדים , י הדרסטי בתנאים הסביבתייםזהים לאלה של ההורים מרמזת על השפעת השינו

  . הבנייה של ייצוגים חדשים ובלתי תלויים באלה של דמויות משמעותיות מן העבר

 ,פנימי לבין שינויים בסימפטומטולוגיההעולם השינויים לאורך זמן במדדי באשר לקשר בין ) ד

 אלה שניבאו שינוי הייצוגים המנטאליים הם, נמצא כי מכלל המשתנים של עולם פנימי שנמדדו

ממצא זה מצביע על חשיבותם של ייצוגים מנטאליים בהערכת ארגון ותפקוד . בסימפטומטולוגיה

שיפור בייצוגים מנטאליים מסביר הטבה על כך שממצאי המחקר מעידים . הפסיכולוגי

 ,ייצוגים הפכו מובחנים ואינטגרטיביים יותרה ככל ש:בסימפטומטולוגיה בשתי קבוצות המחקר
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נמצא .  הליניאריות בדפוס השינוי במדגם כולועדרהיעצמו נוגע ללכשממצא מעניין , לבסוף

יתכן כי . םכי הן השינויים הנובעים מהבשלה והן שינויים העשויים לנבוע מטיפול אינם ליניאריי

כך שתהליכי שינוי מעיד על אך יתכן כי הוא , של מגבלות בשיטות המדידההוא תוצאה ממצא זה 

 על מנת ,דיול מעקב לונגיטודינאלי אינו זמן ארוך שנה וחצי ש. וגדילה מלווים ברגרסיות זמניות

פרקי  ועל כן רצוי לבצע מחקרים נוספים העוקבים ,משמעיות בנושא-שנוכל להסיק מסקנות חד

הן באוכלוסיה הנורמטיבית , אחר שינויים במדדים בפנימיים והתנהגותיים אלהזמן ארוכים יותר 

  .והן באוכלוסיות בסיכון

 מצביעים על חשיבותם של ייצוגים מנטאליים של עצמי ואחרים ,ממצאי המחקר בכללותם

הערכת ייצוגים מנטאליים מאפשרת לעקוב אחר . משמעותיים בהערכת ארגון ותפקוד פסיכולוגי

הנובעת מסקנה חשובה . טיפוליתשינויים התפתחותיים ומהווים מדד יעיל להערכת התקדמות 

ידי ביטוי בייצוגים המנטאליים בקרב ילדי כפי שבא ל,  היא ששיפור בעולם הפנימימהמחקר

  .  מסבירים הטבה ברמת הסימפטומטולוגיה, המדגם כולו

- שופכים אור על תרומתו של טיפול מוסדי בגישה פסיכואנליטיתהנוכחי ממצאי המחקר 

ומחזקים את הצורך בהמשך המחקר , וויניקוטיאנית לילדים הסובלים מהפרעות אישיות קשות

 טמונה בהשפעה שלו על מדיניות ,טיפול מוסדימהלך שינויים בהידע אודות חשיבות ה. בתחום

  .הקצאת משאביהן של רשויות לבריאות הנפש בטיפול באוכלוסיה נזקקת זו

  
 
 
  
  
  
  
  

, תפיסה עצמית, ייצוגים מנטאליים, הפרעות אישיות, טיפול מוסדי פסיכואנליטי: מילות מפתח

.הספר-גיל בית, הסימפטומים של החצנה והפנמ, חווית קשר
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ABSTRACT

This study examines the psychoanalytic assumption that changes in symptomatology 

are related to changes in the patient's inner world. More specifically, it follows changes 

among children suffering from severe personality disorders, who were being treated using 

a Winnicottian approach at a long-term psychoanalytically oriented residential center. The 

study  expectations  were  that  psychoanalytic  residential  treatment  would  change  the 

children's internal world and that these changes would be reflected in the alleviation of 

their symptomatology. 

For  the  purpose  of  this  study,  the  inner  world  was  defined,  following  the  object 

relations theory paradigm, as consisting of self, object, and the relationship between them 

(Sandler & Rosenblatt, 1962). 

A key  assumption  of  the  study was  that  if  these  children  with  severe  personality 

disorders were not in a therapeutic framework, their poor functioning would persist and 

worsen over time. Accordingly, improvements in their functioning (as measured by their 

level of symptomatology) over the time of the study could be attributed to the residential 

care, which enabled them to overcome the arrest or deviation in their development.  

The expected changes in the inner world and in the symptomatology of the children in 

residential  treatment  were examined prospectively and longitudinally,  and compared to 

changes  among  children  of  the  same  age  and  socio-economic  background  who  were 

growing up in the community.  Children of the whole sample were followed up over a 

period of 18 months, and three waves of measurement were taken. 

Four main hypotheses were examined:

1- With respect to the first wave of measurement, it was hypothesized that, given the 

severe  psychopathology  of  the  children  in  the  residential  center,  their  self  and 

object  representations  would  be  less  mature  and  less  positive  than  the 

representations of the community children; their relationships with their mothers 

would be more negative; and their level of symptomatology would be higher.

2- Over  time,  it  was  hypothesized  that  the children in  residential  treatment  would 

show improvement in all the research variables, stemming from both maturation 



processes  and the  comprehensive  care  they were  receiving.   In  contrast,  it  was 

hypothesized that changes in the community children would stem from maturation 

only.

3- The congruence between the residential children's representations of their parents 

and of their caregivers was examined longitudinally in order to test the possibility 

that environmental conditions different from those experienced in the parents' home 

will foster the construction of new representations or moderate existing negative 

ones. The hypothesis was that the representations of the caregivers would differ 

from those of the parents.

4-  It  was  hypothesized  that,  in  both  groups  of  children,  improvement  in  the 

dimensions  of  the  inner  world  would  contribute  to  improvement  in 

symptomatology.

Method

This study’s sample consisted of 103 boys aged 8-11 (M = 9.91, SD = .83), in two 

different groups: 36 institutionalized children (study group) and 67 community children 

from two different elementary schools (comparison group).  The study group was drawn 

from the Bnei-Brit Residential Center,  which provides Winnicott-oriented therapy.  This 

therapeutic approach aims to generate changes in the children's internal world, under the 

assumption  that  these  changes  will  increase  their  capacity  for  self  regulation  (Cohen, 

1994). Children residing in the Bnei-Brit Residential Center typically suffer from severe 

personality disorders, and are treated over a period of five years. At the time of the study, 

there were 65 children, aged 8-14, in the Residential Center; all of them had been referred 

by the Ministry of Welfare.  During the research period, five groups of 12 children each 

were being treated by an interdisciplinary team of eight people: two caregivers (one male, 

one female), three teachers, a social worker, a clinical psychologist, and a unit coordinator.

Data were gathered in three waves of measurement over a period of 18 months: at the 

beginning of the school year and 7 and 11 months later. In each wave of measurement two 

sources  of  information  were  queried:   the  child  and  the  caregiver  in  the  Bnei  Brit 

Residential  Center,  and the  child  and the  teacher  in  the  community  school.  The same 

measures were administered at all three times. Data were gathered in individual interviews 

held in a quiet and secluded room and recorded verbatim by the interviewer. 

Changes in the children's inner world were assessed using five measures:
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1- Parent and caregiver representations were assessed via the Object Representation 

Inventory (ORI; Blatt, Chevron, Quinlan, Schaffer & Wein, 1992), adapted for use 

with children (Priel, Myodovnick, Rivlin-Beniaminy, 1995).

2- Self  representations  were  assessed  using  the  Assessment  of  Self  Descriptions 

(Blatt, Bers & Schaffer, 1993).

3- Self  perceptions  were assessed using the Self  Perception Competence  Scale for 

Children (Harter, 1982).

4- Relationships with mother were assessed using the Relatedness Scales from the 

Rochester Assessment Package for Schools Questionnaire developed by Connell 

and Wellborn (1987)

5- Symptomatology  was  assessed  using  the  Teacher  Report  Form  of  the  Child 

Behavior Checklist (TRF; Achenbach, 1991).

Results and Discussion

A.  The main findings of the first wave of measurement were that the parent and self 

representations of the institutionalized children were less benevolent, differentiated, and 

integrated than those of the community children, and that their level of symptomatology 

was higher. Contrary to expectations,  there were no differences in the two groups'  self 

perceptions or their relationships with their mothers.  This lack of differences may stem 

from the fact that the instruments used to assess these variables tapped perceptions on a 

conscious level.  These instruments are prone to bias stemming from respondents' defense 

mechanisms. Children may repress their feelings to avoid confronting their pain.  

B.  The  data  obtained  over  time  showed  changes  in  all  the  variables  among  the 

institutionalized children. The main changes were in their representations of their parents, 

caregivers, and self, and in their levels of symptomatology.  The most important changes 

were  those  in  the  structural-cognitive  aspects  of  the  children’s  mental  representations. 

These findings suggest that the conditions at the Residential Center may have enabled the 

children  to  overcome  their  arrested  development  and  released  and  promoted  their 

developmental processes.

The findings also show that the developmental changes of the institutionalized children 

were parallel to those of the normative children.  Moreover, it was found that, by the end of 

the research period, the institutionalized children showed an accelerated rate of change in 

the differentiation and integration of their representations of their parents.  This change 

reduced the gap between them and the community children in this measure. This finding 
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further reinforces the likelihood that the residential treatment had a positive impact on the 

children with severe personality disorders.

Another significant finding was the dramatic decrease in the symptomatology of the 

institutionalized children. The "holding environment" (Winnicott, 1965) provided by the 

Residential Center may have increased the children's feelings of security and trust, thereby 

reducing their anxiety and aggression.

C.  Differences  were  found  between  the  parent  and  caregiver  representations.  The 

representations  of  both caregivers  were more  punitive  than the representations  of  both 

parents;  the representation of the female caregiver was less benevolent than that of the 

mother; the representation of the male caregiver was more complex than that of the father. 

The most conspicuous differences in the representations were in their emotional content. 

These  findings  reinforce  the  view that  the  structural  aspects  of  the  representations  of 

significant  others  reflect  basic rules of personality organization,  whereas the emotional 

content aspects reflect specific experiences with the figure in question.

Incongruence between parental and caregivers representations was also found in their 

changes over time. The emotional content of the caregivers’ representations changed over 

time, while the parent representations remained static. Parent representations seem to have 

greater persistence; more time may be needed for them to change or for children to be able 

to generalize from their positive experiences with their caregivers to their representations 

of  their  parents.   Moreover,  the findings that  new representations were developed that 

differ  from  that  of  their  parents  hints  at  the  impact  of  the  drastic  changes  in  the 

environmental conditions. These conditions seem to have fostered the construction of new 

representations that were not dependent on those of meaningful figures from the past.

D. With regard to the association between changes in the inner world and changes in 

symptomatology, the findings show that mental representations were the best predictor of 

changes in the children’s symptomatology. This finding points to the importance of mental 

representations in assessing psychological  organization and functioning.  In both groups 

studied,  improvement  in  mental  representations  explained  improvement  in 

symptomatology: The more differentiated and integrated the representations, the lower the 

level of symptomatology. These findings are consistent with the theoretical assumption 

that change in behavior requires changes in ways of thinking and in inner maps. They are 

also consistent with the view that mental representations regulate and guide behavior and 

that any change in them will therefore affect symptomatology.
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Finally, the findings show a lack of linearity in the pattern of changes in the sample as 

a whole.  That is, it was found that both the changes stemming from maturation and the 

changes that may have stemmed from treatment were non-linear.  This is an interesting 

finding in and of itself.  While it cannot be ruled out that the non-linearity is a function of 

the way the variables were measured, it may indicate that processes of change and growth 

are accompanied by temporary regressions. A year-and-a-half, the length of the follow-up 

in this study, may not be enough to reach definitive conclusions. Further investigation over 

a longer period of time is recommended.

In general, the findings of the study point to the importance of mental representations 

of  the  self  and  significant  others  in  the  evaluation  of  psychological  organization  and 

functioning.   The  assessment  of  mental  representations  enables  us  to  follow-up 

developmental changes, and serves as an efficient means of evaluating progress in therapy. 

Another important conclusion is that improvement in the children's inner world explains 

improvement in their symptomatology.

Finally,  it may be inferred that the changes documented among the institutionalized 

children  were  the  product  of  their  treatment,  which  fostered  the  construction  of  more 

positive representations. 

The  results  of  the  present  study highlight  the  importance  of  providing  appropriate 

residential treatment to children suffering from severe personality disorders.  They also 

reinforce the need for further research in this field.  On a practical level, the findings are 

important because they may affect resource allocation policies with regard to services for 

children with severe personality disorders.

Keywords:  Psychoanalytical  Residential  Treatment,  Personality  Disorder,  Mental 

Representations, Self-Perception, Relatedness, Externalizing and Internalizing symptoms, 

Middle Childhood.
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  תפקידם של ייצוגי עצמי ואם בניבוי הסתגלות : השתקפויות של אם ועצמי

  בילדות האמצעית

  

  אריאלה וניאל: י"מוגש ע

  ביאטריס פריאל' פרופ: מנחה

  

  תקציר

טאליים של אם ועצמי מטרת העבודה הנוכחית היא להתאים ולתקף כלי להערכת ייצוגים מנ

ואת קשריהם , ס יסודי"ולבחון את אופי הייצוגים המנטאליים של אם ועצמי אצל ילדים בגילאי בי

לצורך כך בוצעו שלושה מחקרי אורך פרוספקטיביים על ילדים . לממדי הסתגלות ותפקוד אקדמי

, הגומלין בין ייצוגים אלויחסי , בהם נבחנו היבטים של תוכן ומבנה של ייצוגי אם ועצמי, 9-11בגילאי 

תפקוד , )בעיות החצנה והפנמה(ותרומתם להסבר התנהגות סימפטומתית , יציבותם לאורך זמן

  . אקדמי ודפוסי התנהגות בינאישית

, יחסי אובייקט וקוגניציה חברתית, ייצוגי אם ועצמי נחקרו במסגרת תיאוריות של התקשרות

רגשות וציפיות כלפי עצמי או כלפי , וללים עמדותאשר רואות בייצוגים מבנים התפתחותיים הכ

ההנחה היא כי ייצוגים אלו מתעצבים באמצעות הפנמה של אינטראקציות של . הדמות האימהית

בהסתמך על . ומנחים את התפיסה והתפקודים הבינאישיים בהמשך, עצמי עם הדמויות המטפלות

לדים מעבדים בו זמנית הן צרכי מחקר התפתחותי המאפיין את הילדות האמצעית כתקופה בה י

כאשר הבשלות הקוגניטיבית שלהם מאפשרת מידה ניכרת של , אוטונומיה והן צרכי התקשרות

  . ציפינו כי ייצוגי עצמי ואם יהוו מבנים מובחנים אך קשורים בגילאים אלו, מובחנות והפשטה

 מאופיינים בממדים 9-11בחנו האם ייצוגי אם ועצמי אצל ילדים בני  )N =169( 1במחקר מספר 

ההערכה של ייצוגי אם ועצמי נעשתה באמצעות שיטה נרטיבית מתוקננת . מבניים ותוכניים יציבים

 ,Blatt, Bers, & Schaffer, 1993a; Blatt, Chevron, Quinlan, Schaffer( ועמיתיו Blattשפיתחו  

& Wein, 1992(היבט . צמי בקרב מבוגרים לניתוח תיאורים פתוחים של אחרים משמעותיים או של ע

הכוללים את הטון האפקטיבי של , מרכזי של שיטה זו הוא ההבחנה בין סממנים איכותיים של הייצוג

המשקפים עקרונות ארגון , לבין סממנים מבניים, ילד ואת חוויות הטיפול בו-הקשר הורה

ים את עצמם ואת אימם ממדים תוכניים ומבניים של תיאורי הילד. קוגניטיביים  בסיסיים של הייצוג

תוצאות ניתוח נוסחאות . אשר נערכו במרווח של שנה האחד מהשני, נמדדו בשני גלי מדידה עוקבים

 הדגימו כי ממדים של ייצוגי אם ועצמי מתכנסים (CFI) של ניתוחי גורמים אישושיים (SEM)מבניות

מנים ויציבים מעבר לזמני ושגורמים אלו מהי, לגורמים קוהרנטיים של תוכן ומבנה בתוך כל ייצוג

הן גורמי התוכן והן : נמצא מתאם בינוני מובהק  בין ייצוגי הילד את עצמו ואת אימו, בנוסף. מדידה

 . גורמי המבנה של ייצוגים אלו נמצאו קשורים בהתאמה

בחנו את הקשרים בין ייצוגי עצמי ואם של , על מדגם בלתי תלוי, )N = 137 (2' במחקר מס

עליהם דיווחה , לבין סימפטומים של הפנמה והחצנה ותפקוד אקדמי של הילדים, 9-11ילדים בני 

מטרת המחקר הייתה לבחון אמפירית את ההשערה כי בילדות . המורה עשרה חודשים מאוחר יותר

בעוד ההיבטים , האמצעית ההיבטים התוכניים של הייצוגים הפנימיים קשורים להסתגלות של הילד

כאשר ההערכה של ממדי , בחנו את הקשרים הללו. לותיו הקוגניטיביותהמבניים קשורים ליכו

הייצוגים הפנימיים וההערכה של הסתגלות ותפקוד נלקחה ממקורות בלתי תלויים של מדווחים 

בהתבסס על , בנוסף. כך שהתאפשרה בקרה על שונות משותפת של מקור ושיטת המדידה, שונים
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כמו גם בין גורמי ,  גורמי התוכן של ייצוגי עצמי ואם בין1' המתאם הבינוני שנמצא במחקר מס

נבחנה האפשרות כי גורמי ייצוג העצמי מתווכים את הקשר בין גורמי ייצוג האם לבין , המבנה שלהם

 הדגימו כי התוכן של ייצוגי (SEM)תוצאות ניתוח הנוסחאות המבניות. ההסתגלות והתפקוד הנצפים

כפי שדווחה על ידי המורה בזמן , לסימפטומתולוגיה אם ועצמי בזמן המדידה הראשון נמצא קשור

תוצאות הראו , בנוסף. בעוד שהמבנה של ייצוגי אם ועצמי נמצא קשור לתפקוד אקדמי, המדידה השני

לבין הדיווח העוקב של כי התוכן של ייצוג העצמי מתווך את הקשר שבין תוכן ייצוג האם 

  .  אפקט תיווך כזה לא נמצא עבור גורמי הייצוג המבניים. סימפטומתולוגיה

תוכנן במטרה להרחיב את בחינת ) 2מדגם של מחקר מספר -תת, N=127 (3מחקר מספר 

בהסתמך על מודל התיווך ,  לבין הסתגלות9-11המנגנונים הקושרים בין ייצוגי אם של ילדים בגילאי 

ההשערות במחקר זה בוססו על ההנחה של תיאוריות התקשרות ויחסי . 2במחקר מספר שאושש 

אובייקט כי ייצוגים פנימיים של הדמות האימהית קשורים להסתגלות לא רק בשל השפעתם על בנייה 

אלא גם באמצעות השפעתם על היווצרות דפוסים אופייניים של , של תפיסה עצמית יציבה וחיובית

י בחינת "הרחבנו את מודל התיווך ע, בהתאם. אישית עם אחרים משמעותייםאינטראקציה בינ

התפקיד המתווך של סגנונות אינטראקציה בלתי מסתגלים על הקשר בין ייצוגי אם 

בחנו את תפקידם המתווך של סגנון אינטראקציה המוטה , באופן ספציפי יותר. וסימפטומתולוגיה

זאת מעבר לתפקיד המתווך של , ימפטומתולוגיה אצל ילדיםלעבר אוטונומיה או לעבר תלות בניבוי ס

 & ,Finnegan, Hodges(השתמשנו בשאלון סגנונות אינטראקציה , לצורך כך. תוכן ייצוג העצמי

Perry, 1996( , המיועד להערכת מידת ההטיה לעבר אוטונומיה)סגנון (ולעבר תלות ) סגנון נמנע

מדגם של -השאלון הועבר בשני גלי מדידה לתת. ל הילדבסגנון האינטראקציה הבינאישית ש) תלותי

תוצאות הראו יציבות ומהימנות של הערכת סגנונות . 2הילדים אשר השתתפו במחקר מספר 

וכן הצביעו על מתאם בינוני שלילי בין שני , האינטראקציה הנמנע והתלותי מעבר לזמני מדידה

 תוכן ייצוג האם והתנהגות הסימפטומתית של הסגנון הנמנע מתווך את הקשר בין, בנוסף. הסגנונות

הסגנון התלותי נמצא . כאשר הוא קשור שלילית לייצוג האם וחיובית לסימפטומתולוגיה, הילדים

  . קשור חיובית לתוכן ייצוג האם ובלתי קשור לסימפטומתולוגיה

ס " ביסדרת המחקרים בעבודה הנוכחית מצביעה על כך שייצוגי אם של ילדים בגילאי, לסיכום

ייצוג אם מיטיב , באופן ספציפי. יסודי קשורים באופן משמעותי לתפקוד הרגשי והקוגניטיבי שלהם

בעוד שייצוג מורכב ואינטגרטיבי קשור , ותומך קשור לרמות נמוכות יותר של סימפטומתולוגיה

ם תוצאות המחקרים מראות כי ייצוגי אם שליליים תורמי, בנוסף.  ליכולת אקדמית טובה יותר

כמו גם , להתנהגות סימפטומתית אצל ילדים באמצעות ייצוב של דימוי עצמי פגיע וחסר ערך

כמו גם , הדגש בעבודה זו. מנעת במערכות יחסים משמעותיותבאמצעות ביסוס של דפוסי התנהגות נ

כך שניתן לבחון את , זמנית של ייצוגי אם ועצמי בילדות האמצעית-מצוי בהערכה הבו, החידוש שבה

ואת תרומתם הייחודית להבנת התפקוד , שותף ואת המבחין בין התוכן והמבנה של ייצוגים אלוהמ

ממצאי העבודה הנוכחית מציעים זווית אמפירית חזקה להמשגה של . הנצפה של ילדים בגיל זה

יחסי האובייקט , ייצוגים פנימיים של עצמי ודמויות מטפלות הנשענת על גישות ההתקשרות

ממצאים המדגישים את תפקידם המשמעותי של ייצוגים אלו בהבנת , רתיתוהקוגניציה החב

  . הקוגניטיבית והחברתית בגילאי אמצע הילדות, ההתפתחות הרגשית
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Abstract 

The goal of the present research is to adapt and validate a method of assessment 

of internal representations of self and mother in middle childhood, and to address the 

nature of these representations and their relationship to children’s adjustment and 

functioning. For this purpose we examined  the content and structural aspects of 

maternal and self-representations in three longitudinal prospective studies of 9 to 11-

year-old children, their stability over time and inter-relations, and their contribution to 

symptomatology, relatedness patterns and academic functioning. 

Self and maternal representations were studied in the framework of attachment, 

object relations, and social-cognitive theories which conceptualize them as 

developmental structures including attitudes, feelings, and expectations associated with 

the self or with the maternal figure. These representations are assumed to consolidate 

through internalizations of interactions of self with caregivers and to guide subsequent 

interpersonal perception and functioning. Based on developmental research portraying 

middle childhood as a stage where children are processing autonomy and attachment 

needs simultaneously, while their cognitive complexity allows for substantial 

abstraction and differentiation, we expected self and maternal representations to 

function as distinct, though related constructs.  

Study-1 (N = 169) examined whether children’s internal representations of self 

and mother can be characterized by stable qualitative and structural attributes. Self and 

maternal representations were assessed using a standardized narrative procedure devised 

by Blatt & colleagues (Blatt, Bers, & Schaffer, 1993a; Blatt, Chevron, Quinlan, 

Schaffer, & Wein, 1992), based on open-ended descriptions about significant others and 

self.Content and structural dimensions of participants’ open-ended narratives of self and 

mother were assessed across two consecutive measurement waves carried out a year 

apart. Results of Confirmatory Factor Analyses (CFI) using Structural Equation 

Modeling (SEM) showed that attributes of maternal and self-representations converge 

into coherent factors of content and structure within each representation, and that this 

factor pattern is consistent and reliably replicable across measurement times. In 
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addition, a moderate significant correlation was found between self and maternal 

representations’ content factors, as well as between their structure factors.  

In Study-2 (N = 137), using an independent sample, we investigated the 

associations of self and maternal representations with teachers' subsequent reports of 

children’s Internalizing and Externalizing symptomatology and Academic Competence. 

We were interested in empirically verifying the assumption that in middle childhood the 

qualitative aspects of internal representations associate with children’s adjustment, 

while the structural aspects of internal representations are linked to children’s cognitive 

capacities. In addition we explored the possibility that self representation constructs 

might mediate the association between the maternal representation constructs and 

children’s outcomes. The content of the self and maternal representations at Time-1 was 

found to associate with symptomatic behavior, as reported by the teacher at Time-2, 

while their structure associated with children’s Academic Competence. In addition, 

results indicated that the self-representation content mediates the association of maternal 

representation content with subsequent Symptomatic Behavior. Such a mediation effect 

was not found for the structural factors.  

In Study-3 (N=127, sub-sample of Study 2’s subjects) we aimed at further 

exploring the mechanisms linking children’s maternal representations and adjustment, 

based on the mediation model confirmed in Study 2. We based our hypotheses on object 

relations’ and attachment theories’ premise that internal representations of the maternal 

figure are related to adjustment not only by enabling the construction of a stable and 

positive self perception, but also by affecting the formation of characteristic patterns of 

interpersonal interaction with significant others. Accordingly, we extended the 

mediation model by testing the mediating role of dysfunctional relatedness stances in 

the association between children’s maternal representations and their symptomatic 

behavior. For this purpose, a relatedness stance questionnaire (Finnegan, Hodges, & 

Perry, 1996) designed to assess the degree of children’s avoidant stance and preoccupied 

stance was administered twice to a sub-sample of subjects participating in Study-2. An 

avoidant stance was found to mediate the relationship between the content of maternal 

representations and children’s symptomatic behavior, being negatively related to a 

benevolent maternal representation and positively related to symptomatic behavior. A 

preoccupied stance was found to be positively related to the maternal representation 

content and non-related to symptomatic behavior.  

In summary, this series of studies shows that children’s maternal representations 

are significantly associated with their emotional well-being and cognitive functioning. 
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Specifically, a benevolent and caring maternal representation is associated with lower 

levels of symptomatic behavior, while a complex and integrated representation is 

associated with better academic competence. In addition, our results indicate that 

negative maternal representations contribute to children’s symptomatic behavior 

through the consolidation of a vulnerable and unworthy sense of self, as well as through 

the enhancement of dysfunctional avoidant patterns of behavior in significant 

relationships. Our findings bring a strong empirical perspective to bear on attachment, 

object relations, and social-cognitive informed constructs of representations of 

caregivers and self, and point out the important roles they play in personality, cognitive, 

and social development during middle childhood. 

  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ומנגנונים םמנטאלייתהליכים : אפקט תואמות הגודל ועיבוד כמותי
  נוירופסיכולוגיים

  
  
  
  

  "דוקטור לפילוסופיה"מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר 
  
  
  
  
  מאת
  
  
  

  כהן קדוש רועי
  
  
  

  אבישי הניק' פרופ: שם המנחה
  
  
  

   אוניברסיטת בן גוריון בנגבלסנאטהוגש 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  February 2006 12            ו" שבט תשסד"י

  
  

  באר שבע



  תקציר
או , קיימת מחלוקת סביב השאלה האם אנו מצוידים במכניזם ספציפי לעיבוד מספרים

). ערך נומרי, גודל פיסיקלי, למשל(במכניזם כללי להשוואה בצורה בלתי תלויה בתוכן הגירוי 

הכרחי לקדם את , דע נומרי בפרטעל מנת לקדם את הידע על המוח האנושי בכלל ועיבוד מי

 הבנה מעמיקה יותר של המנגנונים להשוואת גודל היא בעלת חשיבות לא .ההבנה בנושא זה

לשם , למשל, אלא גם בעלת השלכות בתחום הקליני, רק מבחינה אבולוציונית והתפתחותית

דרך מבטיחה . פיתוח תוכניות שיקום וטיפול לסובלים מדיסקלקוליה התפתחותית או נרכשת

קר במח. לליים היא באמצעות מטלות קונפליקטלבחינת קיומם של מנגנונים ספציפיים או כ

המימד הנומרי והמימד ,  זובפרדיגמה.  תואמות הגודלבפרדיגמתהשתמשתי בעיקר , זה

נבדקים מתבקשים לעבד את הגודל הפיסי , למשל. בצורה בלתי תלויההפיסיקלי מתופעלים 

ה כוללות ווריאציות אחרות של הפרדיגמ. של שתי ספרות תוך התעלמות מערכן המספרי

העדויות , בנוסף. או צבעים אצל סינסטטים, כמו בהירויות, ייצוגים אחרים של כמות

, )fMRI(כתהודה מגנטית פונקציונלית , ההתנהגותיות הושלמו על ידי מחקרי הדמיה

מצאתי כי גם מכניזם , באופן כללי). TMS(וגריה מגנטית מוחית ) EPR(אלקטרופיזיולוגיה 

תלוי בדרישות , המכניזם הפועל בסופו של דבר, עם זאת. יפי קיימיםכללי וגם מכניזם ספצ

 .   המטלה ובעומס הקוגניטיבי של המטלה
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Abstract 
The question whether human beings are equipped with a special 

mechanism of numerical processing or whether we have a general 

mechanism for comparing different stimuli, independent of their content (such 

as numbers or physical size), is highly debated. It is crucial for our 

understanding of the human brain in general and of numerical cognition in 

particular, to further our knowledge about this issue. Knowledge about the 

specificity of numerical processing is of importance not only in regard to 

evolution and the development of numerical understanding, but it also bears 

crucial clinical implications, for example, for devising adequate rehabilitation 

and treatment plans for individuals suffering from developmental and acquired 

dyscalculia. As I show, an excellent way to gain understanding of differential 

processing in general and of magnitudes in particular, is to examine conflict 

situations. In my research, I mainly employed the size-congruity task. In this 

task, physical and numerical dimensions are pitted against each other. For 

example, participants are required to compare the physical size of two digits 

while ignoring their numerical values. Other variations of the task include 

different magnitude representations, such as luminance and digit-color 

associations in synesthesia. Moreover, I complemented the study of mental 

chronometry by testing normal populations with neuroimaging and 

neurophysiological techniques such as functional magnetic resonance 

imaging (fMRI), event-related potentials (ERP) and transcranial magnetic 

stimulation (TMS). Overall, I was able to show that both shared and distinct 

comparison mechanisms exist. Which mechanism is employed depends on 

the task requirements and more specifically, on the cognitive load brought 

about by the task. 

 
Keywords: comparison, distinct mechanisms, event-related potentials, 

functional MRI, human brain, intraparietal sulcus, magnitude, numerical 

cognition, shared mechanism, size congruity, synesthesia, transcranial 

magnetic stimulation. 
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  תקציר

 משתמשים לעיתים בפרדיגמת ההטרמה יהמנטאללצורך הבנת מבנה הלקסיקון 
נבדקים מגיבים , כלומר. הספרות מצביעה על השפעה הדדית בין המטרים למטרה. הסמנטית

מהר יותר למטרה שהופיעה לאחר מטרים קשור מאשר למטרה שהופיעה לאחר מטרים לא 
המטרים משתפר  אך ישנן גם עדויות לכך שזיהוי Neely, 1977; Koriat, 1981), למשל(קשור 

המחקר הנוכחי  . )Hirshman & Durante 1992,למשל (אם הופיעה לאחריו מטרה קשורה 
  . בדק השפעות הדדיות אלו

התיאוריה . הוצעו שתי תיאוריות אשר עוסקות ביחסים ההדדיים בין המטרים למטרה
 ".center surround"ונקראת ) Carr and Dagenbach) 1990הראשונה הוצעה על ידי 

נבדקים מפתחים , התיאוריה מציעה שכאשר המטלה היא שיפוט סמנטי על מילה ממוסכת
מכניזם זה של קשב עוזר בזיהוי . אסטרטגיה של מיקוד הקשב על הקוד הסמנטי המופעל חלקית

 התיאוריה השניה .המילה משום שהוא מעורר את הפעלת המילה ומדכא את הפעלת השכנים
תיאוריה זו מציעה שכאשר . prime clarification""ונקראת ) Kahan) 2000  הוצעה על ידי 

זיכרון זה מכיל קודים מופעלים . המילה הממוסכת מופיעה מופעלים ייצוגים חלקיים שלה בזיכרון
אם נבדקים . חלקית שלמרות הפעלתם החלקית יכולים לעזור בזיהוי המילה הממוסכת

ו על בסיס אסטרטגיה תלוית מטלה מתבקשים לבצע שיפוט על המילה הממוסכת הם ינחש
 השימוש במילים הבאות מעכב את זיהוין אם הן חולקות תכוניות .ויעזרו במילים הבאות שיוצגו

 . המחקר הנוכחי בדק את הניבויים של תיאוריות אלו. עם המילה הממוסכת
השפעות אלו , על מנת להבטיח שאם נמצא השפעות הדדיות בין מטרים למטרה, ראשית

נערך ניסוי לבניית צמדי מילים בהן הקשר , נובעות מהתפשטות הפעלה בין המטרה למטריםאינן 
צמדים בהם מילת המטרה ניתנת כתגובה , כלומר. בין המטרים למטרה הוא חד כיווני

אסוציאטיבית שכיחה ביותר למטרים בעוד המטרים ניתן לעיתים רחוקות בלבד כתגובה 
יע על כך שהקשר בין מטרים למטרה הוא לעיתים רחוקות ניסוי זה הצב. אסוציאטיבית למטרה

  . בלבד דו כיווני
לבדיקת ההשפעה ההדדית של מטרים ומטרה נעשה שימוש בשיטה פסיכופיזית עם 

, בניסוי אופייני הוצג המטרים לזמן קצר ולאחריו הופיע מיסוך. רמות טשטוש שונות של המטרים
. יו צריכים להחליט האם היא מילה או לאלאחר הופעת המיסוך הופיעה המטרה לגביה ה

. והנבדק התבקש לאחר תגובתו למטרה לזהות מה היה המטרים המטרים הוצג בכתב מטושטש
לא קשור או מטרה , קשור(בצעד הניסוי הבא מאותו סוג , במידה והנבדק צדק בזיהוי המטרים

בצעד הניסויי , המטריםבמידה והנבדק טעה בזיהוי ,  ברור פחותבאופןהוצג המטרים ) לא מילה
בכל הניסויים פרט לאחרון השתמשנו בצמדים . הוצג המטרים באופן ברור יותר, הבא מאותו סוג

השימוש בצמדים חד כיווניים איפשר נטרול של . בהם הקשר הוא בין המטרים למטרה בלבד
  .התפשטות הפעלה מן המטרה למטרים

  :העבודה הנוכחית מורכבת משלושה חלקים
 הציג שיטה חדשה לבדיקת השפעת המטרה על עיבוד המטרים ונבדק שוןהחלק הרא

 טשטוש הכתב ומיסוך המטרים מאפשרת בחינה של השפעת המטרה על זיהוי האם שיטה
  .המטרים

כלומר השפעת המטרים על המטרה באותה , ההשפעה ההפוכה בחן את החלק השני

  ). אפקט ההטרמה(פרדיגמה 
ממצאים של חלקים אחד ושניים לבין תיאוריית ה ניסה לקשר בין ההחלק השלישי 

Center surround שהוצעה על ידי Carr and Dagenbach )1990 ( ותיאוריית הPrime 
Clarification שהוצעה על ידי Kahan) 2000 .(  

ניתן לזהות  בדק האם הניסוי הראשון):  1-3(מורכב משלושה ניסויים החלק הראשון 
ממצאים שהתקבלו ה. ה יותר בתנאי קשור מאשר בתנאי לא קשורמטרים עם חדות כתב לקוי

הראו שקשר בין מטרים למטרה איפשר זיהוי מטרים שהוצג בכתב מטושטש יותר מאשר בתנאי 
  .לא הופיע אפקט הטרמה על המטרה. בו לא היה קשר כזה בין המטרים למטרה
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יסוי לשני בלוקים עידנו את השינויים בטשטוש הכתב וכן חילקנו את הנבניסוי השני 
הממצאים שהתקבלו הראו שקשר ואימון . ניסויים על מנת לבדוק האם אימון משפיע על התוצאות

נבדקים זיהו מטרים קשור בכתב מטושטש יותר מאשר מטרים לא . השפיעו על זיהוי המטרים
האימון חשוב לציין ש. קשור וכן נבדקים זיהו מטרים לאחר אימון טוב יותר מאשר בתחילת הניסוי

אפקט ההטרמה למטרה הופיע רק כאשר המטרים זוהה בבלוק . הפחית את השפעת הקשר
ממצא זה רימז על חשיבות גורמים נשלטים בהשפעת קשר על מהירות התגובה המטרה . השני

  .בפרדיגמה זו
על אפקט ) SOA( בדקנו את השפעת משך הזמן בין המטרים למטרה בניסוי השלישי 

יסוי זה שיחזר את הממצאים של השפעת אימון וקשר על זיהוי המטרים נ. ההטרמה על המטרה
לגבי השפעת הקשר על המטרה בניסוי . אם כי בניסוי זה האימון לא הפחית את השפעת הקשר

  .  קצר אך יתכן והשפעה זו נבעה מעליה באחוז הטעויותSOAזה נמצאה השפעה רק בתנאי של 
  

 בדק האם העדר אפקט הטרמה הניסוי הרביעי:   )4-5(מורכב משני ניסויים החלק השני 
לצורך בדיקת שאלה זו נבדקים התבקשו להגיב למטרה . על המטרה נבע מזמני תגובה איטיים

נמצא כי דרישה זו פגעה בזיהוי המטרים וכן מנעה את השפעת הקשר על זיהוי . ש" א700תוך 
.  ארוךSOAאת הניסוי עם אם כי השפעת האימון נפגעה רק כאשר נבדקים התחילו , המטרים

  . ארוךSOAהשפעת מטרים קשור על התגובה למטרה הופיעה בתנאי של 
 3 ו 2 נשמרה רמת טשטוש הכתב של המטרים ברמה דומה לניסויים בניסוי החמישי

ונבדקו מהירות התגובה למטרה וזיהוי המטרים כאשר הנבדקים מתבקשים להגיב למטרה בזמן 
מים קשורים היה גרוע יותר מזיהוי מטרימים לא קשורים בבלוק נמצא כי זיהוי מטרי. מוגבל

  .אפקט ההטרמה על המטרה נעלם. הניסוי הראשון
  

, בחלק זה כלל כל ניסוי שני שלבים ניסויים ): 6-7(מורכב משני ניסויים החלק השלישי 
ב ושל, )בין נבדקי(שלב ראשון ובו ניסוי הטרמה ממוסך עם רמות שונות של טשטוש המטרים 

בשלב זה חצי מן המילים שהופיעו היו מילים . השני ובו החלטה מילונית על מילים ללא מטרים
  לא נמצא שהתגובה למילים אשר שימשו בניסוי שישי. אשר שימשו כמטרימים בשלב קודם

כמטרימים היתה מהירה יותר מהתגובה למילים חדשות כאשר טשטוש כתב המטרים היה קשה 
כאשר היה זיהוי , מטרה השפיע על התגובה למטרים רק בתנאי הבינייםקשר אל ה. או בינוני

 תנאי של מיסוך כבד בו הופיע אפקט הטרמה שלילי למטרה נמצא,  בנוסף.חלקי של המטרים
  .  ותנאי של מיסוך קל בו הופיע אפקט הטרמה חיובי למטרה

וצאות ת.  הפכנו את הצמדים כך שהקשר היה מן המטרה אל המטריםבניסוי השביעי
ניסוי זה שיחזרו את תוצאות ניסוי מספר שש פרט לכך שהתגובה למילים חדשות היתה איטית 

   .יותר מהתגובה למילים ששימשו כמטרימים בכל תנאי המיסוך
 ומציעות כי קיים שימוש )Kahan) 2000 תוצאות מחקר זה מהוות תמיכה ופיתוח לתיאוריה של 

ילה אחרת אשר עשוי לגורם לעיכוב בזיהוי של מילה בתכוניות של מילה אחת לצורך זיהוי מ
 .קשורה המופיעה לפניה או לאחריה
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Summary 

The priming paradigm has been used frequently in order to learn about the 
mental lexicon. The literature suggests that there are reciprocal relations 
between a prime and a target that is, participants response faster to a target that 
is followed by a related prime (e.g., Koriat, 1981; Neely, 1977). There is also 
evidence that the identification of a prime is better if it is followed by a related 
target (Hirshman & Durante, 1992). The present research was conducted to test 
these reciprocal relations.  

Two theories deal with the reciprocal relations between primes and targets. 
The first one was suggested by Carr and Dagenbach (1990) and is called the 
center surround theory. This theory suggests that in semantic judgments, 
participants develop a strategy of focusing on the semantic code of a word and 
inhibiting its semantic surrounding. This attention mechanism helps in 
identification of the word. The second theory was offered by Kahan (2000) and is 
called the prime clarification theory. This theory argues that when a prime is 
presented, a weak representations of it is formed. These representations might 
be incomplete but can be used to help identify the prime. If participants are asked 
to identify a masked word they will use following words to help them. If the next 
word shares features with the masked word, its identification will be delayed.  

We started with a free association experiment in order to build 
unidirectional pairs, that is, pairs of words where the target is the most frequent 
associative response to the prime while the prime is rarely given in association to 
the target. This was conducted to make sure that if we do find a reciprocal 
relation between primes and targets, it can not be attributed to spreading of 
activation from the target to the prime. This experiment showed that the relation 
between primes and targets is rarely reciprocal. 

To test the reciprocal relation between primes and targets we used a 
psychophysical technique with different levels of prime degradation. In a typical 
experiment participants saw a degraded prime followed by a mask and then they 
saw a target. They were asked to decide whether the target was a word or a non 
word. After responding to the target, participants were asked to identify the 
prime. If they succeed, the next similar trial used harder degradation. If they 
failed, the next similar trial used easier degradation. In all experiments except for 
the last one, we used pairs with associative relations from the prime to the target. 

 
The present work is composed of three parts: 
 The first part  presents a new technique and tests whether it shows 

influence of the target on prime identification. 
The second part tests the influence of this paradigm on the priming effect 

of the target. 
The third part tries to connect the findings from parts 1 and 2 with Carr 

and Dagenbach's (1990) center surround theory and Kahan's (2000) prime 
clarification theory.  

The first part  included 3 experiments (1-3): Experiment 1  tested whether 
associative relations between primes and targets help identify primes with more 
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degraded writing. The finding showed that it did. There was no priming effect on 
the targets. 

Experiment 2 used more levels of degradation and the experiment was 
divided into two blocks to test practice. Findings show that associative relation 
and practice influenced prime identification. Moreover, the influence of 
associative relations was diminished in the second block. The priming effect on 
the targets appeared only in the second block, suggesting the importance of 
controlled process. 

  Experiment 3 added longer duration between prime and targets (SOA). 
The effect on the prime remained the same but the effect did not diminish in the 
second block. The effect on the target appeared only with short SOA but this 
might have resulted from accuracy trade off. 

 
The second part  included 2 experiments (4-5): Experiment 4  tested 

whether the absence of the priming effect on the targets resulted from slow 
responses. In order to test this, participants were asked to respond in a limited 
time (700 ms). Results showed that the degradation was reduced under this 
condition. Moreover, the effect of the associative relation disappeared. The 
priming effect on targets appeared with long SOA. 

Experiment 5 used similar degradation as in Experiment 2 and 3, with 
limited response time to the targets. The results showed that with the first block, 
identification of a related prime was harder than the identification of an unrelated 
prime. The priming effect on the targets disappeared. 

 
The third part  included 2 experiments (6-7): In this part each experiment 

included two parts. The first part was a masked priming experiment with different 
levels (between participants) of degradation and the second part dealt with 
lexical decision on words that could be either new words or words that served as 
primes in part one. Experiment 6  showed that with heavy and medium 
degradation, presentation of the word as a prime did not influence the response 
to it in the second part of the experiment. Moreover, in the medium degradation 
condition, response to related primes was faster than to unrelated primes. There 
was a positive priming effect on the targets in the easy degradation condition, no 
priming in the medium degradation condition and negative priming in the hard 
degradation condition.  

In Experiment 7 we reversed the pairs so that the association would be 
from the target to the prime. The results replicated the findings of Experiment 6 
but the presentation of the word as a prime influenced the response to it in the 
second part of the experiment for all degradation conditions. 

The results of this research support and further develop the prime 
clarification theory proposed by Kahan (2000), and suggest that words following 
a masked prime are used to help identify the prime, with any shared features 
between the words delaying identification of the following word. 
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 המקרה של נשים פלסטיניות –בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי " :נושא העבודה

 "מלוד ורמלה

 פאטמה קאסם:  שם המגישה

 פ חנה הרצוג'ר לב גרינברג  ופרו"ד: שם המנחים

 תקציר

 באיזה אופן נשים פלסטיניות מלוד ורמלה ,השאלה המחקרית העומדת לפתחו של מחקר זה היא

אות את זיכרונותיהם האישיים בהעדר לגיטימיות לזיכרונן במרחב מעצבות ומבט, מבנות

 ?  של הזיכרוןהקולקטיביים ומה הקשריו ?הציבורי

 אוכלוסיית נשים אלו היא. הן סוכנות הזיכרון במחקר זהלוד ורמלה ערים הנשים פלסטיניות מ

המכונן במדינה הודרה באופן מוחלט מעיצוב הנרטיב ההיסטורי הפלסטיני והציוני וחלשה ביותר 

, אודותיהןעל הן לא נתפסו כסוכנות פעילות בחברה ולכן ספרי ההיסטוריה לא סיפרו . היהודית

הן נשארו מחוץ למחוזות . ניסיונותיהןולא על  לא על חוויותיהן ,שדות הידע לא סיפרו עליהן

בשל הן מי  אינו לגיטי1948- הקשור בחוויותיהן מההיסטורי הנרטיב ,בישראל. הזיכרון השונים

אלה מורכבת עוד יותר משום שהן נשים שוליותן של  .שייכותן הלאומית הן בשל היותן נשים

מחקר היא כי נשים מרכזית בהנחת יסוד , עם זאת .כן הן בלתי נראותעל  ואנאלפביתיות

לא רק לבעל הנחה זו נובעת מעמדה הטוענת ש.  תפקידבעל הן סובייקט היסטורי תאנאלפביתיו

 . את הזכות לכונן את הידע ולפרש את המציאות כי אם גם לנשיםהכוח יש 

,  שחוו היסטורייםהמחקר מעוניין ללמוד על חיי הנשים ועל המשמעויות שהן נותנות לאירועים

מאחר שמדובר בנשים . פרשני- על כן המחקר משתמש בניתוח נרטיבי,ןמפיהן ומנקודת מבט

סיפורי . פה-אודותיהן היא בשימוש במתודות שבעלהדרך הטובה ביותר ללמוד על  ,אנאלפביתיות

 . המחקר משתמשפרשני ובהם -חיים הם אחד מן הכלים המתודיים במחקר נרטיבי

במקרה של הנשים .  של הקבוצות המושכחות והמושתקותןיש משמעות מיוחדת בחייהסיפור ל

הערבית המדוברת  בשפה ,'הבית ',חוויות הפרטיות שומרו וסופרו במרחב הפרטי ה,הפלסטיניות

והסיפורים הפרטיים הזיכרונות   בכך היוו.וו מקור אלטרנטיבי חתרני לסיפור הלא לגיטימייוה

פך את סיפורן של הנשים משפה והמחקר ה. עבורןב הנצחה משמעותיים ביותרושימור אמצעי 

דבר שטרם נעשה , היסטורייםהאירועים האופן שבו הן חוו את התעד בכתב את וכך מ, לטקסט

   .בספרות המחקרית

הפמיניסטית זו  לא ,מסוימתאינו מתבסס על תפישה תאורטית נוקט בגישה אקלקטית והמחקר 

ואינה ועל כן מגבילה , זאת משום שכל תאוריה היא דטרמיניסטית. תקולוניאלי-הפוסטזו ולא 

בקנה אחד עם  יםעול ם ולאפשרויות מחקר חדשות שאינלהיות פתוח לכיווניםמאפשרת למחקר 

  .תאוריה מסוימת

שפה  .שלהן כנשים יוםם ומחיי היוהפרטי  מרחבהשאוב מן סיפור חייהן של הנשים הפלסטיניות 

 ביטוי לסיפור הקולקטיבי של הפלסטינים בישראל נתאך גם נות, מציאות חייהןאת זו משקפת 

ת יחסי הכוח המחקר מראה כי שפת הנשים משעתקת א. וכך משמיע אותו בספירה הציבורית

בזמן מערערת ומאתגרת את השיח ההגמוני -ובו, המגדריים והפוליטיים בחברה הפלסטינית

 על האופן ים מלמד בסיפור חייהן של הנשים המרואיינותיםשתקפהמתיאורי הגוף . ציוני-הלאומי

 המחקר מראה כי .תהליכים חברתיים ושינויים היסטוריים מתגלמים בגוף האישה ובלבושהשבו 

-בוהשסעים הפנימיים בתוך החברה הפלסטינית ואת מבטא את המאבקים והאישה היום וש לב
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ישראלית ומול המגמה הגלובאלית -מהווה אקט של התנגדות מול החברה היהודיתבזמן 

 .המקשרת בין הלבוש של הנשים המוסלמיות לבין הטרור העולמי

באופן זה  . המאפשר התנגדות הופך למקום חתרני,המרחב הפרטי, הביתעוד מראה המחקר כי 

מכוננות באמצעות הנשים הפלסטיניות . ההפרדה הדיכוטומית בין האישי והקולקטיבי מתמוטטת

. ממוקמות בשוליים החברתייםהיים ייחודיים לנשים  וקולקטיבים זיכרון אישיחוויותיהן מחוזות

. 1948יקר לאירועי העבר ומתקשרים בען מסמלים אירועים מאלו מחוזות זיכרון אלטרנטיביים 

 הבית באופן זה.  הפונקציות השונות שמילאו במהלך האירועיםאתהמקומות מזכירים לנשים 

בו הנשים מקיימות פרקטיקות בעלות משמעות ציבורית ואף לאומית שמעוצב כמרחב 

 .קולקטיבית

יות צר מקום לגיטימי לקולן של נשים פלסטיניות עירונויהיא בכך שהוא  המחקר חשיבותו של

פזר את השתיקה הנכפית על נשים הוא מ. באמצעות קולה של חוקרת פלסטינית, תואנאלפביתיו

המחקר . אלו על ידי הפטריארכיה והקולוניאליזם המופעלים עליהן והופכים אותן למנושלות

 שאלות ציגמו ,ל זיכרון אישי וקולקטיביע מתם בכתיבה התאורטית הקיייאתגר מושגים קנונימ

המחקר . כפי שאלו סופרו מנקודת מבטן הסובייקטיבית של נשים יהןשמעות חוויותחדשות על מ

ציע אלטרנטיבה של כתיבה המנכיחה את הנשים וממקמת את מעשיהן בבניית קהילה לאחר מ

 כחלק ראוי העומד בפני עצמו וכחלק ממפעל מחקרי פמיניסטי שמנסה להוציא את פועלן ,משבר

 .הציבורי מרחבב במקום הראוי לו מומקול" מובן מאליו"של הנשים מן ה

 

 

היעדר , נשים כסוכנות פעילות, סיפורי חיים, זיכרון היסטורי, זיכרון של נשים: מלות מפתח

 .מחוזות זיכרון, לגיטימיות
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Subject: “Between Private and Collective Memory: The Case of Palestinian 

Women from Lod and Ramleh” 

Submitted by: Fatma Kassem 
 
Advisors: Dr. Lev Grinberg and Professor Hanna Herzog 

 

Abstract 
 
The research focuses on the gendered memory and historicity of ordinary urban 

Palestinian women from Lod and Ramle. Mainly it will explore the many situations in 

which history/memory is constructed and passed on in non-institutional contexts away 

from state agendas by women who witness the events of 1948. 

How these memories are constituted in the context of ongoing Palestinian/Israeli conflict 

where the past and present are intimately entangled. Furthermore, it explores the way 

power relations constitute gendered types of remembering. Such a study, extended the 

analysis of women, history and memory, and allow better understanding of a field which 

has for too long been minor – the historiography of women with similar historical 

circumstances. This make a modest contribution to the cumulative body of knowledge 

about women's memory and life experience which suffers from misrepresentation 

throughout the development of society and the history of mankind. 

The "Life Story" method used gather the data. Given the fact that, the age groups of the 

interviewee are analphabet, by using oral testimony, this shatters the silencing of women, 

and provides women with a voice as active agents in society. 

The interviews are all conducted in Arabic. The interview is transcribed and translated 

into Hebrew. The analysis is interpretive in nature.  

The first chapter shows how the women’s language, spoken Arabic, drawing on the 

private arena and daily life, also gives expression to the collective story of the 

Palestinians, how the women’s language reflects the power relations—confining and 

political—of Palestinian society, while also undermining and challenging the hegemonic 

Zionist-national narrative. In describing the events if the 1948 war the Jews are described 

as invaders breaking in without permission and even as rapers polluting the country. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 II 

Despite the absence of the term “Naqbah” in the language of the interviewees, they 

described analogically the invasion of the territory to the invasion of the woman’s body 

by the man on the wedding night. Their words indicate that the Palestinian women and 

the Palestinians as a whole remain an active agent with the power to overcome the trauma 

of penetration/conquest, to become healed and to acclimatize and, paradoxically, from 

within the crisis to challenge the social values and political situation in which they find 

themselves, both individually and collectively.  

 The chapter deals with the way the women formulate and represent the male and female 

bodies in the stories almost complete contrast. The woman’s body is described as strong, 

overcoming the trauma and even producing new life, while the male body is described as 

old and weak, having difficulty coping with the trauma or healing itself. Great difficulty 

is evident in talking of the male body as a fighter and it is thus mostly presented as a 

space. This is due to the structured problematics in Jewish society of talking of the 

Palestinian man as a fighter, but also because of the difficulty in Palestinian society of 

talking of the failure of the men to protect the private home, the family, and the country. 

The woman’s body as private domain, becomes the object of attack during war, that is, it 

symbolizes the surrender and humiliation of the collective. 

The chapter discusses in particular the way that the private space becomes a subversive 

location allowing opposition to arise. The house, rebuilt and restored, becomes almost the 

only place for talk about the events that occurred, an act perceived as illegitimate in 

public. 

The main conclusion is that women's language, their bodies, and private 'home' become a 

site for memory and remembrance to preserve the historical events, to transmit the 

suppressed narrative, also, as sites of resistance are together transformed into the means 

by which they are legitimized in the public sphere. Women play an active role as social 

agents of history and their life stories are an open call for recognition and legitimization 

by those suppressing their voices both as women and as Palestinians. 

 

Key Words: gendered memory, historicity, life experience, life story, urban Palestinian 

women, and conflict. 
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  :  על עיבוד מילהםההשפעה של מספר השכנים האסוציאטיביי: נושא העבודה
  אישיים-חקר הבדלים בין                     
  קפלן- ענבל רון: שם המגיש
  אבישי הניק' פרופ: שם המנחה

  

  תקציר

המחקר הנוכחי בחן את ההשפעה של הבדלים אינדיבידואליים ביכולות מילוליות על האפקט של 

 ANהאפקט של . במגוון של מטלות) AN-associative neighbors(ים האסוציאטיביים מספר השכנ

בשעה שריבוי שכנים מוביל להחלטה לקסיקלית מהירה יותר עבור , נבחן בעבר במגוון של פרדיגמות

כאשר הנבדקים היו . )בניסוי הטרמה (הוא מאט את ההחלטה הלקסיקלית עבור מילה שכנה, המילה עצמה

ואילו כאשר הנבדקים ,  על גודל אפקט ההטרמהANמהמכללות נמצאה ההשפעה המצופה של סטודנטים 

שנערכו הניסויים השונים . ANנמצא אפקט הטרמה שלא הושפע מגודל ה , היו סטודנטים מהאוניברסיטה

   .עשו שימוש בנבדקים בעלי יכולות מילוליות שונות, אחר כך

לקבלת החלטה ) ת"ז( של המטרים על זמן תגובה AN בחנו את השפעת גודל ה 2 - ו1ניסויים 

 של המטרים אכן השפיע על מהירות קבלת ANנמצא שבשעה ש . ית עבור מטרה במטלת הטרמהלקסיקל

אין הדבר כך , בקרב נבדקים עם יכולת מילולית נמוכה, ההחלטה הלקסיקלית עבור מילת מטרה קשורה

 ארוך והן כאשר SOAצא הן כאשר נעשה שימוש ב האפקט נמ. עבור נבדקים עם יכולת מילולית גבוהה

 על אפקט ההטרמה תוך שימוש AN בחן את ההשפעה של 3' ניסוי מס.  קצרSOAנעשה שימוש ב 

בכדי לוודא שהנבדקים לא אימצו אסטרטגיה אחרת אשר איננה דורשת , בפרדיגמה של הצגה בודדת

, ANאת הסברה כי מקור האפקט של ממצאי הניסוי חיזקו  . גדול בין המטרים למטרהSOAמרווח 

   . של התפשטות עירור מהמטרים למטרהבתהליך אוטומטי

בכדי לוודא שמקור ההבדלים בין נבדקים בעלי יכולת מילולית שונה איננו ברשת אסוציאטיבית 

הן נבדקים עם . ת להפקת אסוציאציה" על זANניסוי זה בחן את ההשפעה של . 4' נערך ניסוי מס, שונה

,  בכיוון הצפויAN מילולית גבוהה והן נבדקים עם יכולת מילולית נמוכה הראו את ההשפעה של יכולת

ת להפקת אסוציאציה עבור מילים עם " גדול היה ממושך מזANת להפקת אסוציאציה עבור מילים עם "ז

ANממצאי ניסוי זה פסלו את האפשרות שהאפקט שהוצג בניסויים הקודמים הינו תוצר של רשת.  קטן 

 בחן האם ניתן ליצור 5' ניסוי מס. אסוציאטיבית שונה בקרב נבדקים עם יכולת מילולית גבוהה ונמוכה

.  על גודל אפקט ההטרמהANתנאים שבהם גם נבדקים בעלי יכולת מילולית גבוהה יראו השפעה של 

צאה השפעה בניסוי נמ. לגביהן הנבדקים נתבקשו לבצע החלטה לקסיקלית, בניסוי הוצגו מטרות ממוסכות

נראה כי מיסוך המטרה גרם לנבדקים לקושי בזיהוי .  של המטרים על גודל אפקט ההטרמהANשל 

והוביל את הנבדקים להשתמש גם בהקשר שבו הופיעה , המטרה על בסיס המאפיינים הוויזואליים שלה

  .  המטרה

ת בניסוי " על זAN ביקשו לבחון האם ימצא הבדל בין הנבדקים בהשפעה של 7- ו6ניסויים 

 הנבדקים נתבקשו לבצע החלטה לקסיקלית לגבי מילים 6' בניסוי מס. החלטה לקסיקלית ללא הטרמה

ת להחלטה " על זANנבדקים בעלי יכולת מילולית נמוכה הראו את האפקט של .  שונהANבעלות גודל 
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, אים אלובעקבות ממצ. AN נבדקים עם יכולת מילולית גבוהה לא הראו את ההשפעה של .לקסיקלית

 מוטמעת באופן עיבוד המילה אצל נבדקים עם יכולת מילולית AN בחן עד כמה ההשפעה של 7' ניסוי מס

מילים שהפרו את כללי הכתיבה בשפה ולכן היו קלות מאוד לזיהוי -בניסוי זה נעשה שימוש בלא. נמוכה

ת לזיהוי מילה נותרה בעינה ודמתה לאפקט שהתקבל " על זANההשפעה של , על אף השינוי. מילים-כלא

נבדקים בעלי יכולת מילולית נמוכה עושים . 6' בניסוי מס) בעלי יכולת מילולית נמוכה(אצל נבדקים אלו 

  .  בכדי לזהות מיליםANשימוש קבוע ב 

 של ANמקורו ב ) 5, 1-3ניסויים ( האפקט שנתקבל בניסויי ההטרמה האםנבדק , 8' בניסוי מס

ניתוח התוצאות נעשה . ניסוי עשה שימוש בפרדיגמת ההטרמהה.  של המטרהAN ולא ב המילה המטרימה

מעבר להשפעה ,  על אפקט ההטרמהANשאפשרה לבחון את ההשפעה של , באמצעות רגרסיה מרובה

 של המטרים הינו בעל השפעה על ANנמצא ש . האפשרית של כל יתר המשתנים של המטרים והמטרה

   .שהיא מעל ומעבר להשפעה של שאר המשתנים,  לקבלת החלטה לקסיקלית למילת המטרהת"ז

הסבר . הדיון הכללי בעבודה הנוכחית ניסה להסביר את דפוס התוצאות בצורה קוהרנטית

ולמעבר ) Coltheart, Rastle, Perry, & Ziegler, 2001(סמנטי -התוצאות התמקד במסלול הלקסיקו

 על מהירות קבלת ההחלטה ANההשפעה של . לקסיקון האורטוגרפי והסמנטיכיווני בין ה-מידע דו

שבסופו מילה בעלת עושר , הלקסיקלית הוסברה בעבר באמצעות מנגנון של פידבק בין הלקסיקונים

ולכן זוכה לתגובה מהירה יותר ,  רבים יותר בלקסיקון האורטוגרפיםסמנטי רב יותר מעוררת ייצוגי

)Locker, Simpson, & Yates, 2003 .( אחד ההסברים האפשריים לכך שנבדקים עם יכולת מילולית

הוא שנבדקים אלו מזהים את המילים בקלות יחסית ולכן ,  באופן דומהANגבוהה לא הושפעו מגודל ה 

הממצאים השונים עבור . ANגודל ה , כגון) Stanovich, 1980(אינם מרבים להשתמש ברמזי הקשר 

  . ולית גבוהה מוסברים באמצעות מודלים של התפשטות עירור בין הלקסיקוניםנבדקים בעלי יכולת מיל

בחן את ההבדל בדפוס ההפעלה המוחית עבור , 9' ניסוי מס, הניסוי האחרון בעבודה הנוכחית

-בניסוי זה נבדקים ביצעו את מטלת ההחלטה הלקסיקלית עבור מילים ולא.  שונהANמילים בעלות גודל 

, )fMRI) functional magnetic resonance imagingתוך כדי סריקת ,  שונהANמילים בעלות גודל 

התוצאות הראו דפוס עקבי של .  שונהANונבחן דפוס ההפעלה השונה שעוררו גירויים בעלי גודל 

  . פרונטליים- קטן באזורים פרהANפעילות רבה יותר עבור גירויים עם 

יבות של מספר האסוציאציות שיש למילה על ממצאי העבודה הנוכחית מראים את החש, לסיכום

הניסויים הראו את ההשפעה של יכולת מילולית על האפקט של . מהירות העיבוד שלה ושל מילים שכנות

ANהבדלים שסייעו בבנייה של תמונה קוהרנטית באשר לאופן שבו ,  במטלות השונותAN משפיע על 

והוא השימוש השונה , לנושא שנבחן בהרחבה בעברהתוצאות המוצגות מהוות דוגמא נוספת . עיבוד מילה

בהנחה שהן , האסוציאציות מהוות למעשה הקשר. שעושים נבדקים בעלי יכולות מילוליות שונות בהקשר

 להבדלים תעבודה זו ממחישה את חשיבות ההתייחסו, בנוסף. מייצגות את ארגון המידע במוח של הנבדק

 להתחשב בבחירת הנבדקים לצורך ניסויים שבוחנים מטלות ואת הצורך, אינדיבידואליים שבין אנשים

  . קוגניטיביות פשוטות לכאורה
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Abstract 

The present study explores the influence of individual differences in verbal 

ability, on the effect of the number of associative neighbors (AN) in various tasks. 

The influence of AN was examined in the past using different paradigms, while 

having more neighbors facilitates the response to a word itself, it inhibits the lexical 

decision on a neighboring word. When participants were college students, the 

expected effect of AN over the priming effect was found but it was absent when 

participants were students from university. The following experiments used 

participants with different verbal abilities.  

Experiments 1 and 2 examined the influence of a prime's AN on RT to make a 

lexical decision on the target, using a priming paradigm. While a prime's AN did 

influence the RT to make a lexical decision to related targets in participants with 

LVA, it did not have the same effect for HVA participants. The effect of AN for the 

LVA participants was not influence by SOA. Experiment 3 studied the influence of 

AN on the priming effect using a single presentation paradigm. This paradigm was 

used in order to make sure participants did not adopt any strategy. The findings gave 

strength to the assumption that the origin of the AN effect is in automatic spread of 

activation.  

Experiment 4, examined the influence of AN on RT to generate an association. 

Both LVA and HVA participants showed the expected influence of AN. RT to 

generate an association to words with large AN was longer than RT to generate an 

association to words with small AN. The findings of the present experiment 

eliminated the possibility that the effects in the previous experiments were the result 

of a different associative net for people with different verbal ability. Experiment 5 

used masked targets, for which HVA participants had to make a lexical decision. The 

results showed the influence of a prime's AN over the priming effect. It seems that 

target masking caused participants to have difficulties in recognizing the target based 

on its visual characteristics, and therefore led participants to use the context in which 

the target word was presented.  

In experiment 6 participants had to make a lexical decision for words with 

different AN size. LVA participants showed an effect of AN on RT to make lexical 
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decision, while HVA participants did not show an effect of AN for words. Experiment 

7 examined how influential AN is on the way LVA participants process a word. This 

experiment used non-words that violate the rules of writing in Hebrew, and therefore 

were very easy to recognize as non-words. In spite of these changes, the influence of 

AN on RT to recognize a word remained the same. LVA participants use AN 

constantly in order to recognize words.  

Experiment 8, was done in order to examine whether the effect in the priming 

experiments (experiments 1-3, 5) was the result of the prime's AN and not the target's 

AN. This experiment employed a priming paradigm. Results were analyzed using 

multiple regressions. A prime's AN was found to influence RT to a lexical decision 

for the target, above and beyond all other variables.   

 The explanation of results focuses on the lexico-semantic route (Coltheart, 

Rastle, Perry, & Ziegler, 2001) and the bi-directional flow of information between the 

orthographic and semantic lexicon. The influence of AN on RT to a lexical decision 

was previously explained through a feedback mechanism between the lexicons, where 

words with more semantic richness receive faster response (Locker, Simpson, & 

Yates, 2003). It seems that HVA participants recognize words relatively easily and 

therefore do not use context cues, such as AN, on a regular basis (Stanovich, 1980).   

 Experiment 9, examined the differences in brain activation patterns following 

the presentation of words with different AN size. Participants carried out a lexical 

decision task for words and non-words with different AN size, while they underwent a 

functional magnetic resonance imaging (fMRI) scan. The results revealed a consistent 

pattern of more activation in pre-frontal regions for stimuli with small AN.  

 The findings of the present work demonstrate the importance of the number of 

associations a word has on the processing of the word itself, as well as on the 

processing of neighboring words. The described experiments exemplify the influence 

of verbal ability on the effect of AN in different tasks. The differences between the 

verbal abilities groups helped build a coherent understanding of the way AN 

influences word processing. The presented results supplement the work previously 

carried out on the way people with different verbal ability use context. In addition, 

this work displays the importance of paying attention to individual differences 

between participants, and the need to take participant selection into consideration in 

experiments examining apparently simple cognitive tasks.    
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„·ÚÈ„·†ÌÊÈÓÈÒÙ‰†Ë˜Ù‡†ÒÈÒ··†„ÓÂÚ‰†ÔÂ‚Ó‰†∫˙ÂÈ˙„·ÂÚ†„‚†˙Â·˘ÁÓ†Ï˘†‰ÙÈ„‰

‚¯·ÈÈË˘†‰ÚÂ†∫‰˘È‚Ó

È˜ÒÈßˆÂ˜ÈË†˙È¯Â‡†¯¢„†∫‰ÁÓ

‰„Â·Ú‰†¯Èˆ˜˙

„ÚÂ˘†¨‰‚‰†ÔÂ‚Ó†¨®Tykocinski, 2001) „·ÚÈ„·†ÌÊÈÓÈÒÙ‰†Ë˜Ù‡†ÒÈÒ··†„ÓÂÚ‰†ÌÊÈÎÓ‰†˙‡†ÔÂÁ·Ï†‰˙ÈÈ‰†ÈÁÎÂ‰†¯˜ÁÓ‰†˙¯ËÓ

Æ‰·ÊÎ‡†˙Â˘ÂÁ˙†ÌÚ†˙Â„„ÂÓ˙‰Ï

˙‡†˙ÈÁÙ‰Ï†˙Ó†ÏÚ†Æ˙ÈÏÈÏ˘†Â˙‡ˆÂ˙˘†ÚÂ¯È‡†ÏÂÓ†ÌÈ·ˆÈ†Â‡˘Î†Â·¯˜·†ÌÈÏÂÚ‰†ÌÈˆÂÙ‰†ÌÈ·È‡ÎÓ‰†˙Â˘‚¯‰†„Á‡†‡È‰†‰·ÊÎ‡

ÌÈÏ˘‰Ï†ÂÏ†ÌÈÚÈÈÒÓ˘†¨‰‚‰†ÈÂ‚Ó†ÌÈ˙ÈÚÏ†ÌÈÒÈÈ‚Ó†Â‡†¨ÏÂÎÈÚÏ†¯˙ÂÈ†˙ÂÏ˜Ï†˙Â‡ˆÂ˙‰†˙‡†ÍÂÙ‰ÏÂ†¨‰È˙Â·˜Ú·†˙Â¯ˆÂ‰†˙Â˘ÂÁ˙‰

ÆÏÊÓ‰†ÚÂ¯†ÌÚ

Sanna & Chang, 2003; Tykocinski,†¢„·ÚÈ„·†ÌÊÈÓÈÒÙ¢†‡Â‰†¨ÈÁÎÂ‰†¯˜ÁÓ‰†„˜ÂÓ·†„ÓÚ˘Â†¨ÂÊ†‰¯ËÓÏ†„ÚÂ˘†„Á‡†‰‚‰†ÔÂ‚Ó

ÍÎ·†‡Ë·˙Ó†„·ÚÈ„·†ÌÊÈÓÈÒÙ·†˘ÂÓÈ˘‰†Æ2001; Tykocinski, Pick, & Kedmi, 2002;) (Tykocinski & Steinberg, 2005

ÂÊ†‰ÈˆÓ¯ÂÙÒ¯Ë†Æ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ†ÌÈ·ÂË†ÂÈ‰†‡Ï†˙˜˘Á†‰¯ËÓ†˙‚˘‰·†Ì‰Ï˘†‰ÁÏˆ‰‰†ÈÈÂÎÈÒ†ÈÎ†¨ÔÂÏ˘ÈÎ‰†¯Á‡Ï†ÌÈÈÓ‡Ó†ÌÈ˘‡˘

Æ‰Ï·˜Ï†¯˙ÂÈ†˙ÂÏ˜Ï†Ô˙Â‡†˙ÎÙÂ‰Â†¨˙ÂÚÓ†È˙Ï·†˙Â‡¯È‰Ï†ÂÂÁ˘†˙Â·ÊÎ‡Ó‰†˙Â‡ˆÂ˙Ï†˙Ó¯Â‚†ÌÈÈÂÎÈÒ‰†˙Î¯Ú‰·

Æ˙È˙ÂÚÓ˘Ó†‰·ÊÎ‡†˙Â·˜Ú·†ÌÈÈÂÎÈÒ‰†˙˘ÈÙ˙·†ÌÈ˘Á¯˙Ó‰†ÌÈÈÂÈ˘‰†˙‡†Â‡¯‰Â†¨˙Â·ÈÒ†ÔÂÂ‚Ó·†Ë˜Ù‡‰†˙‡†ÂÓÈ‚„‰†ÌÈÓ„Â˜†ÌÈ¯˜ÁÓ

Ì„‡Ï†ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰†ÌÈÎÈÏ‰˙‰†Ì‰Ó†ÔÂÁ·Ï†‰˙ÈÈ‰†ÈÁÎÂ‰†¯˜ÁÓ‰†Ï˘†‰¯ËÓ‰†Æ¯˜Á†Ì¯Ë†Ë˜Ù‡‰†ÒÈÒ··†„ÓÂÚ‰†ÔÂ‚Ó‰†¨˙‡Ê†ÌÚ

ÆÚÓ†È˙Ï·‰†ıÂÓÈ‡†È„È†ÏÚ†ÌÁ˙‰Ï†ÂÏ˘†‰Èˆ·ÈËÂÓ‰†˙‡†˘ÓÓÏ†ÍÎ·Â†¨‰ÁÏˆ‰‰†ÈÈÂÎÈÒ†˙˘ÈÙ˙†˙‡†˙Â˘Ï

Â‰˘ÊÈ‡·†ÔÈË˜‰Ï†ÂÈÏÚ†¨‰‡¯‰†ÏÎÎ†Ê‡†¨ÍÂÓ†‰È‰†ÁÈÏˆ‰Ï†ÈÂÎÈÒ‰˘†ÌÈÈÓ‡Ó†Â‡†Ë˜Ù‡·†˘ÂÓÈ˘†˙Â·˜Ú·†Ì‡˘†‰˙ÈÈ‰†‰Á‰‰

˙Â·ÈË¯ËÏ‡†ÆÌÈÚÂ¯È‡‰†Ï˘†˙¯Á‡†˙ÂÏ˘Ï˙˘‰†Ô˙È‰·†ÁÈÏˆ‰Ï†·ÂË†ÈÂÎÈÒ†ÂÏ†‰È‰†ÈÎ†˙ÂÚÈˆÓ˘†˙Â·ÈË¯ËÏ‡Ï†˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰†˙‡†ÔÙÂ‡

Upward Counterfactual‰ÏÚÓ†ÈÙÏÎ†˙ÂÈ˙„·ÂÚ†„‚†˙Â·˘ÁÓ†˙ÂÂÎÓ†Ô‰Â†˙ÂÈÏÈÏ˘†˙Â‡ˆÂ˙†¯Á‡Ï†ÈËÓÂËÂ‡†ÔÙÂ‡·†˙ÂÏÂÚ†ÂÏ‡

‰ÁÏˆ‰‰†ÈÈÂÎÈÒ†ÈÎ†ÔÈÓ‡‰Ï†ÂÏ˘†‰Èˆ·ÈËÂÓ‰†ÌÚ†˙Â¯Á˙Ó†ÂÏ‡†˙Â·˘ÁÓ˘†‡È‰†¨˙Á‡‰†∫˙Â·ÈÒ†È˙˘Ó†‰Ú·†ÂÊ†‰¯Ú˘‰†ÆThoughts

˙Â˘ÂÁ˙†˙ÂÓÈˆÚÓ†˙ÂÈ˙„·ÂÚ†„‚†˙Â·˘ÁÓ˘†‡È‰†‰ÈÈ˘‰†‰·ÈÒ‰†ÆÂÊ†‰ÂÓ‡·†˜Â·„Ï†ÂÏ†¯˘Ù‡Ï†‰ÈÂ˘Ú†Ô˙ÙÈ„‰†¨ÔÎ†ÏÚ†ÆÌÈÎÂÓ†ÂÈ‰

È„Î·†Ô˙Â‡†ÛÂ„‰Ï†ÌÈ·ÈÈÁ†Â‡˘†ÔÎ˙ÈÈ†¨ÍÎÈÙÏ†Æ¢ÆÆÆ˜¯†ÂÏ¢†ÁÈÏˆ‰Ï†ÂÏÂÎÈ˘†‰ÚÈ„È‰Â†„ÒÙ‰‰†ÏÚ†¢˙Â˜Ù¯˙‰¢†˙Â·˜Ú·†˙ÂÈÏÈÏ˘

ÆÈÏÈÏ˘†˘‚¯†˙ÒÂÂÏ

Æ˙ÂÚÓÈ‰Â†‰˙ÁÙ‰†¨‰ÈˆÈ·È‰È‡†∫ÌÈÎÈÏ‰˙†‰˘ÂÏ˘†„‚‡Ó†˙ÂÈ˙„·ÂÚ†„‚‰†˙Â·˘ÁÓ‰†˙ÙÈ„‰†ÔÂ‚Ó†ÈÎ†¯ÚÂ˘†¨¯˙ÂÈ†ÈÙÈˆÙÒ†ÔÙÂ‡·

‰Èˆ·ÈËÂÓÏ†ÌÂ¯‚˙†¨Ë˜Ù‡‰†˙‡†‰ÏÈÚÙÓ˘†¨˙È˙ÂÚÓ˘Ó†‰·ÊÎ‡˘†¯È·Ò†Æ¯ˆÈÈÓ†Ì„‡‰˘†˙Â·˘ÁÓ‰†˙ÂÓÎ·†˙‡Ë·˙Ó†¨‰ÈˆÈ·È‰È‡

˙Â·˘ÁÓ†ÂÈÏÚ‰†Ì‡†Ì‚˘†ÍÎ·†˙‡Ë·˙Ó†¨‰˙ÁÙ‰†Æ‰Â˙Ó†‰·ÊÎ‡†Ï˘†·ˆÓÏ†‰‡ÂÂ˘‰·†˙ÂÈ˙„·ÂÚ†„‚†˙Â·˘ÁÓ†¯˙ÂÈ˘†‰ÓÎ†ÌÂÒÁÏ

ÍÈÏ‰˙‰†ÆÍÂÓ†‡Â‰†ÏÚÂÙ·†˘Á¯˙‰Ï†ÂÊÎ†‰·ÈË¯ËÏ‡†ÏÎ†Ï˘†ÈÂÎÈÒ‰†ÈÎ†¨ÌÈÈÓ‡Ó†Â‡†¨˙È˙ÂÚÓ˘Ó†‰·ÊÎ‡†˙Â·˜Ú·†˙ÂÈ˙„·ÂÚ†„‚

ÂÙ„‰†¯·Î˘†ÂÏ‡Ï†ÌÈÓÂ„†ÌÈÈ·ÈË¯ËÏ‡†ÌÈÎ˙†‰·˘ÁÓÏ†¯ÈÊÁ‰Ï†ÌÈÓÈÈ‡Ó˘†ÌÈÈ˙„·ÂÚ†„‚†ÌÈ¯ÓÂÁÓ†˙ÂÚÓÈ‰·†„˜Ó˙Ó†È˘ÈÏ˘‰

ÆÔÎÏ†Ì„Â˜

¯˘˜‰†˙‡†ÂÁ·˘†¨ÌÈÈÂÒÈ†‰˘˘†ÂÚˆÂ·†ÍÎ†Ì˘Ï†ÆÚˆÂÓ‰†‰ÙÈ„‰‰†ÔÂ‚ÓÏ†˙È¯ÈÙÓ‡†˙Â„Ú†˜ÙÒÏ†‰˙ÈÈ‰†ÈÁÎÂ‰†¯˜ÁÓ‰†˙¯ËÓ

∫ÂÈÂˆ˘†ÌÈÎÈÏ‰˙‰†˙˘ÂÏ˘†ÔÈ·Ï†„·ÚÈ„·†ÌÊÈÓÈÒÙ†ÔÈ·†¯ÚÂ˘Ó‰

Ï˘†¯ÂˆÈÈ‰†˙‡†È˙Á·†ÍÎ†Ì˘Ï†ÆË˜Ù‡‰†˙‡†ÌÈÎÂÂ˙Ó†‰˙ÁÙ‰Â†‰ÈˆÈ·È‰È‡†ÈÎÈÏ‰˙†Ì‡‰†È˙¯˜Á†®±≠≥†ÌÈÈÂÒÈ©†ÔÂ˘‡¯‰†˜¯Ù· 

ÆÌÈÎÈÏ‰˙‰†È˘Ï†˙ÂÈÂ„Ú†Â‡ˆÓ†ÂÊ†ÌÈÈÂÒÈ†˙ˆÂ·˜·†Æ˘Á¯˙‰Ï†Ô‰Ï˘†˙Â¯È·Ò‰†‚Â¯È„†˙‡Â†˙È˙ÂÓÎ†‰ÈÁ·Ó†˙ÂÈ˙„·ÂÚ†„‚†˙Â·˘ÁÓ



ÆÌÈ˜„·†Ï˘†˙ÂÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡†˙ÂÈÂÂÁ†ÏÚ†‰ÒÒ·˙‰˘†˙ÈÚ·Ë†˙¯‚ÒÓ·†ÚˆÂÓ‰†ÔÂ‚ÓÏ†‰ÎÈÓ˙†‰‡ˆÓ†ÔÂ˘‡¯‰†ÈÂÒÈ·

„‚†˙Â·˘ÁÓ†¯ÂˆÈÈ†ÏÚ†ÌÈÚÈÙ˘Ó‰†ÌÈÈ·ˆÓ†ÌÈÓ¯Â‚†˙ÂÚˆÓ‡·†‰ÏÚÙÂ˙†‰·ÊÎ‡‰†˙Ó¯†Ì‰·†˘ÈÁ¯˙†ÈÈÂÒÈ†ÂÈ‰†È˘ÈÏ˘‰Â†È˘‰†ÈÂÒÈ‰

‰˙˘Ó†ÏÂÚÙ˙†È„È†ÏÚ†˙Â¯Ú˘‰‰†˙‡†È˙Á·†≥†ÈÂÒÈ·†Æ˙ÈÚÓ˘Ó†„Á†˙Â‡ÈˆÓ†Ï˘†˙Â·ÈÒ·†ÔÂ‚ÓÏ†‰ÎÈÓ˙†‰‡ˆÓ†≤†ÈÂÒÈ·†Æ˙ÂÈ˙„·ÂÚ
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Abstract  

The goal of the current work was to examine the mechanism underlying the 

Retroactive Pessimism effect (Tykocinski, 2001), a defense mechanism used to 

regulate disappointment. 

Disappointment is a painful emotion commonly experienced when failing to 

achieve positive outcomes. To ease these feelings, and make the unwelcome negative 

outcomes more palatable, we sometimes employ defense mechanisms.  

One mechanism which serves this purpose and is the focus of the current 

research is "Retroactive Pessimism" (Sanna & Chang, 2003; Tykocinski, 2001; 

Tykocinski, Pick, & Kedmi, 2002; Tykocinski & Steinberg, 2005). Using Retroactive 

Pessimism following failure leads people to conclude that the chances of success in 

achieving a desired goal were not too good to begin with, a transformation which 

renders the negative outcomes appear more predetermined, and hence easier to accept. 

Previous research has demonstrated the effect and illustrated the adjustment in 

the perceived probability of success following bitter disappointment. Nevertheless, the 

mechanism underlying this effect has never been examined. The goal of the current 

research was to explore what kinds of processes enable one to adjust one's perception of 

the chances of success and thus find solace in embracing the inevitable. 

It was assumed that in order to believe that the chances to succeed were small 

we should somehow pay less attention to alternative scenarios suggesting that we had in 

fact a good chance to succeed given a different course of events. These scenarios are 

automatically triggered following the experience of negative outcomes and are labeled 

“Upward Counterfactual Thoughts”. This hypothesis was based on two reasons: First, 

upward counterfactual thoughts interfere with our ability to conclude that the chances of 

success were small. Thus, discarding them may facilitate adhering to this conclusion. 

The second reason is that counterfactuals enhance negative emotions nurtured by 

dwelling on the loss and the notion that we could have succeeded "if only..". Therefore, 

we might have to discard these aversive thoughts to regulate negative emotion.  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


 II

Specifically, it was hypothesized that the mechanism of discarding 

counterfactuals incorporates three processes: inhibition, discounting and avoidance. 

Inhibition is manifested in the generation of upward counterfactual thoughts. It is 

reasonable to assume that a bitter disappointment which triggers Retroactive Pessimism 

motivates blocking as many counterfactuals as possible, compared to a mild 

disappointment which is unlikely to trigger a defensive process. Discounting means a 

reduction in the perceived probability of upward counterfactual thoughts that were 

generated. The third process focuses on avoiding materials which threaten to bring back 

to mind alternative scenarios similar to those that were formerly inhibited or discounted. 

The purpose of the current research was to provide empirical evidence for the proposed 

discarding mechanism. The hypothesized link between Retroactive Pessimism and the 

three processes mentioned was examined in 6 studies: 

 

In the first section (studies 1-3) I explored the role of inhibition and discounting 

in mediating the effect. I observed the production of counterfactuals by measuring their 

quantity and their likelihood ratings. Evidence for both processes was found. The first 

study provided support for the proposed mechanism in the context of naturally 

occurring disappointments based on participants' autobiographical experiences.  

The second and third studies were scenario studies in which the magnitude of 

disappointment was manipulated by including situational factors that are likely to affect 

the generation of counterfactual thoughts. Study 2 demonstrated inhibition and 

discounting processes as well as the strength of the Retroactive Pessimism effect under 

circumstances in which its use required distortion of unambiguous objective reality. In 

study 3 I examined the counterfactuals discarding hypothesis by manipulating the 

controllability of events. Level of personal control is one of the factors that differentiate 

between disappointment and regret and by manipulating level of control it was possible 

to establish that the effect is unique to disappointment. The study demonstrated that 

Retroactive Pessimism and discarding counterfactuals are indeed more likely under 

circumstances characterized by low control over events. Sometimes, there really was 

nothing we could have done to change the outcomes, and in disappointment situations, 

characterized by low level of control over preceding events, dwelling on things that 

could have turned out differently, could only produce pain and no gain.  Moreover, in 

disappointment situations, where we did not have absolute control over the events that 

led to the negative outcomes, counterfactual scenarios could be discarded without 
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forfeiting an opportunity to learn from mistakes, whereas learning from bitter 

experiences, in situations where the negative outcomes could have been easily avoided, 

seems crucial to save us future regrets. The conclusion that arises from this section is 

that discarding unwanted counterfactuals following disappointments corroborates the 

functional characterization of counterfactual thinking, rather than contradicts it. 

 

In the second section (study 4) I examined avoidance of counterfactual 

materials. By analyzing the time spent on reading information related to the 

performance in a game, it was demonstrated that people who experienced severe 

disappointment, and used Retroactive Pessimism, attempted to avoid counterfactuals 

suggesting that success was in fact quite possible given a different course of events. 

These alternatives threaten to re- trigger materials similar to those one persumably tried 

to reject in order to conclude that one's chances of success were small. The results 

provided support for the link between Retroactive Pessimism and the motivation to 

avoid alternative counterfactual scenarios. 

  

In section III (studies 5-6) I explored the proposed discarding mechanism 

directly, by examining the content of counterfactuals. I conducted a preliminary test to 

identify counterfactual alternatives that were frequently generated in response to a 

specific disappointing event. Next, I used measures of content recall (study 5) and a 

word completion task (study 6). The results showed that compared to people who 

experienced a mild disappointment, or did not experience disappointment at all, people 

who experienced a bitter disappointment were more likely to inhibit content that was 

associated with relevant counterfactual thoughts as identified in the preliminary test. To 

the best of my knowledge, the current section provides the first direct empirical 

evidence for this proposed counterfactual inhibition process.  

  

Each of the 6 studies provided support for the proposed processes of discarding 

from a different perspective. In light of the findings, questions concerning the inter-

relation between the three processes are discussed. I suggest that the initial process is 

inhibition, namely, the reduction in the generation of upward counterfactual thoughts as 

much as possible. If necessary, this phase is than followed by a process of discounting 

the likelihood of the remaining thoughts. Finally, according to the circumstances, people 

might try to avoid materials which threaten to re- trigger counterfactual thoughts.    
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  מאפייני המרפאות הערביות המסורתיות בישראל ודרכי העצמתן בחברה בה הן פועלות: נושא

  אריאלה פופר גבעון: מגישה

  עליאן אלקרינאוי' פרופ: מנחה

  

מטרתו העיקרית לבחון את . המחקר שלפנינו מתמקד במרפאות ערביות מסורתיות בישראל

נים בהם הן מעצימות את עצמן ואת מאפייניהן ודרכי פעולתן של המרפאות וללמוד על האופ

  .הפונות לעזרתן

מהן עשר מרפאות , עבודת השדה כללה ראיונות עומק עם עשרים מידעניות ערביות מוסלמיות

 יהודית -מחצית המידעניות מתגוררות בערים במרכז הארץ שאוכלוסייתן מעורבת . ועשר פונות

  . ב ומחציתן האחרת משתייכות לחברה הבדואית בנג-וערבית 

. אחת שנושאה הפונות ואחת שנושאה המרפאות: ממצאי המחקר סוכמו בשתי חטיבות

היא . החטיבה הראשונה פותחת בסקירת משתנים שונים המאפיינים את הפונות למרפאה

בדיון בתהליך חיפוש העזרה עליו הן מדווחות ובסקירת הטיפול , ממשיכה בתיאור סיבות פנייתן

, תרומה המתבטאת בתמורה, שהמפגש עם המרפאה אכן תורם לפונהממחקר זה עולה . שניתן להן

העצמה . מתמורות אלו עולה שהמרפאה מעצימה את הפונות אליה. שהיא חווה, אישית וחברתית

זו היא העצמה אינדיבידואלית המתמקדת בצרכים ובבעיות של פונות יחידות המתקשות 

 החותרת לחיזוקן של קבוצות מדוכאות להתמודד ביעילות עם מצבי משבר ואינה העצמה חברתית

רק הפונות המנהלות קשר רציף עם המרפאה , למעשה. והמתעמתת עם הסדר החברתי הקיים

דווקא הפונות שלכאורה תלויות , פרדוכסליבאופן , וכך. מפנימות את הכוח הניתן להן מידה

  . צמות ביותר בעקבות המפגש עמההן למעשה המוע, במרפאה ולהן פחות שליטה בחייהן

פותחת בסקירת משתנים , שעניינה המרפאות המסורתיות הערביות בישראל, החטיבה השנייה

תהליך חניכתן , היא ממשיכה בתיאור תפקידי המרפאות. שונים המאפיינים את המרפאות

ל החטיבה מסיימת בביטויים האישיים והחברתיים ש. ושיטות האבחון והטיפול שבשימושן

. בהתנגדות שהיא מעוררת ובדרכים בהן מתמודדות המרפאות עם התנגדות זו, עוצמת המרפאות

שאינה זוכה לעידוד , מעוצמה אישית רבה, גם טרם חניכתה, ממחקר זה עולה שהמרפאה נהנית

באמצעות העיסוק בריפוי מנתבת המרפאה את עוצמתה האישית למסגרת לגיטימית . ולתמיכה

  . אפשרת לה לממש את עוצמתה ולבטאה במישורים שוניםהמ, מבחינה חברתית

הראשונה היא שהמרפאות המסורתיות הערביות בישראל . שלוש מסקנות עולות ממחקר זה

השנייה היא שבמאפייניהן ובדרכי . נבדלות במאפייניהן ובדרכי פעולתן מן המרפאים הגברים
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 ממחקר זה היא כי על אף המסקנה השלישית העולה. תמורהמתחוללת פעולתן של המרפאות 

חשוב להבנת זה  תיאור .שימור והמשכיות, מסתמנות המרפאות כיסוד של מסורתזו תמורה 

 נמצאות ,למרות תהליכי התירבות והמודרניזציה. מקומן בחברה הערבית בישראל כיום

תפקידן של . בעיקר בערים המעורבות בהן תהליכים אלו משפיעים במיוחד, המרפאות משגשגות

, בעטיו. רפאות כסוכנות של שימור ושמרנות הוא חלק מתהליך הסתגלותן למציאות החדשההמ

  .נשמר מקומן של המרפאות בחברה בהווה והוא צפוי להישמר גם בעתיד
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This study examines the characteristics and operating manners of traditional Arab

women healers in Israel and investigates the means by which they empower

themselves and those who seek their help.

Research methods included in depth interviews with twenty Arab Muslim

respondents – ten women healers and ten women patients – from two geographical

hubs: mixed Jewish-Arab towns in the center of Israel and Bedouin communities in

the Negev.

The research's findings were summed up in two sections dealing with the themes

of patients and women healers respectively. The section dealing with patients

furnishes a review of different variables that characterize those who address a

traditional woman healer. The section delineates the reasons that patients turn to the

healer and discusses the help seeking process as well as the received treatment. The

research illustrates that the encounter between a woman healer and a woman who

seeks her help is indeed beneficial to the latter. Subsequent to treatment, the patient is

often empowered. This is a form of individual empowerment, focuses on needs and

problems of individual patients who find it difficult to effectively cope with crisis

situations, and not a form of social empowerment, that strives to empower oppressed

groups or to confront the prevalent social order. In fact, only those patients who

maintain continuous contact with the healer experience empowerment as they

internalize the power given to them. In a paradoxical manner, those patients who

exhibit the greatest dependency on the healer and have seemingly little control over

their personal lives, are the ones that are most empowered by her.

The section focusing on the traditional Arab women healers provides a review of

their characterizing variables. Specifically, the section describes the roles of women

healers, their initiation process and the diagnosis and treatment methods they employ.

Lastly, the section deals with the different personal and social manifestations of the

women healer's power, with the objections it evokes and the ways through which

women healers cope with these objections. Findings indicate that a traditional woman



healer enjoys vast personal power even prior to her initiation. Through engaging in

traditional healing, she utilizes her personal power in a socially legitimate frame,

which enables her to realize her power and to express it through various means.

The study’s main conclusions are three fold. First, it was found that traditional

Arab women healers in Israel are distinct from their male counterparts with respect to

their characteristics and operating manners. Second, it was found that the

characteristics and operating manners of women healers have and continue to undergo

a transformation. Finally, it was found that in spite of the said transformation, women

healers are regarded as agents of tradition, preservation and societal conservation.

These findings are important for understanding the role and status of the women

healer within the Arab society in Israel today. Despite processes of modernization and

acculturation, women healers were found to be flourishing, especially in the mixed

towns in the center of Israel, where those processes are of great influence. The role of

women healers as agents of societal preservation and conservation is part of their

process of adjusting to the new reality. As a result, their place in society is maintained

and is expected to remain so in the future.
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Art as a Speech Act for Marginalized Bedouin Women 

Ephrat Huss 

Supervised by Professor Julie  Cwikel. 

Abstract  

Researchers working in the Bedouin community have yet to give voice to the 

experiences of impoverished Bedouin women as subjects rather than as objects of 

research. The research that exists about Bedouin women tends to describe middle 

class educated Bedouin women, or to address social and cultural issues along 

predetermined issues, rather than the women's understanding of their own behaviors 

within their own cultural context. This lack of research about the experience of 

marginalized Bedouin women is partly due to the difficulty in accessing impoverished 

or culturally diverse women and trying to articulate their  voices through Westernized 

verbal methods (Mernissi, 2003; Lawler 2002; Bowler 1997). Phenomenological 

research methods such as arts-based research are one way to overcome this. The use 

of arts-based research enables women to both express and interpret their own reality 

in a way that moves beyond verbal abstractions. This process is also considered 

integrative or empowering for the participants (Betinsky, 1995; Eisner, 1997;  Barone, 

2003; Moon, 2002).  

This research demonstrates that the place where these 'speech acts' can be heard is not 

in historical, academic and political writings (that are male dominated), but in the 

areas of symbolic self expression where resistance is removed from reality, and thus 

does not threaten the central male discourse (Spivak 1987, pp. 197-219, 241-268). 

The above concerns have created a dual focus for this research: 

One focus of this research is capturing the history of the rapid transition to modernity 

that the Bedouin culture as a whole is undergoing from the standpoint of marginalized 

women. Another focus is the theoretical challenge of finding a form of analysis that 

relates both to the arts as an inherent expression of self (according to humanistic and 

arts-based paradigms), and also to art as a culturally embedded expression of self in 

context (according to critical theories). 

Methods: 
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The case studies presented in this dissertation use a multiple case study design 

(Patton, 1987) of groups jointly run and organized by the Department of Welfare 

Services and private franchises for impoverished Bedouin women. The groups were 

led by the principal researcher and an Arabic speaking social worker who had learned 

art skills in an MA degree program and who had extensive social work experience in 

the field with Bedouin women’s groups. In an effort to access the concerns and 

‘natural’ meeting places of the women, the art sessions were conducted within part of 

pre-existing Bedouin women's groups and were customized to meet each group’s 

needs as defined by the women. The research analyzes three groups that were 

conducted for four sessions of an hour and half each. Each meeting included a period 

of art making, in which there was no directed subject, unless requested, and a period 

of explaining and discussing the art works as a group. The group leaders utilized 

interventions such as clarification, and reflection, rather than re-framing, interpreting, 

or confrontation, as the art was defined as a form of self expression for the women, 

rather than as a therapeutic intervention. 

The first analysis of each separate case was based on understanding the art product 

according to the women's own explanation, but within the context of its creation. A 

conscious effort was made to discard a psychological meta-theory. Three levels of 

analysis were used with each case study. Firstly, the women's interactions with the art 

in a personal context were analyzed, secondly, the women's interactions with the art in 

a group context, and thirdly, the women's interactions with the art in the context of the 

non Bedouin, Israeli culture. 

The second data analysis is integrative across the three case studies, summarizing 

separately the three levels, individual, group and society. 

Results:  

The results show how on the first level of reflective content, the subjects that the 

women drew and talked about were relationships with children, husbands, extended 

family, within the context of shifting cultural norms that demands re-negotiations. 

Another area was relationships with Arab and Jewish men and with Arab and Jewish 

middle class women, within the context of poverty, and of the search for ways of 

resisting or of utilizing these dominant forces to fulfill their own needs. Another area 

was the wish for entry into Westernized life-styles (such as having a separate house, 
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being able to study, to drive and to travel, to wear Westernized clothes) from a 

standpoint of exclusion due to the intersection of poverty and of cultural limitations. 

  

However, this research taught that the above content was not complete when distilled 

from the context of the art forms used to describe them. The contents follow the 

literature on the Bedouin transition, but the art forms used reveal the `lived 

experience` of these transitions from the position of female marginalization. The 

women show their constant struggle to overcome these difficulties. In short, the art 

forms together with their explanation,  captured and effectively conveyed to the 

observer, their inability as impoverished women to utilize the 'gaps' that  

modernization opens up for middle class women. This flooding of conflicting wishes, 

beliefs, and experiences creates a constant duality and ambivalence. Others were 

experienced as both oppressors and protectors, and their experience of self was as 

strong and as weak, fighting and overwhelmed. The women's art work and 

explanations convey the  emotional pain of  economic and social lacks, together with 

a constant wish for, and struggle towards achieving physical  necessities such as 

houses, cars, food and toys for children, and emotional necessities such as 

companionship,  enrichment through study, travel, and  conflict free relationships with 

children and with husbands They expressed ambivalent identifications with either 

traditional or Western values, confusion as to how to reach what they wish for, 

together with manifestations of struggles, and resistance against their limitations. This 

use of the arts to tell what is hard to capture in words, but that constitutes the 

'experience' of the women, added an additional element to the women's narrative,  that 

is particularly important for women in a marginalized position. The findings 

constitute the basis for a theoretical model for using and analyzing the arts as 

communication from a multi- disciplined perspective that analyzes both subjective 

and contextualized elements of art.  

The second analysis of the group interaction around the art, stressed the emotional 

emphatic level of identification aroused by the projection of emotion into the art.  

This revealed their experience of isolation and marginalization and allowed the 

expression of emotion in a culturally compatible yet indirect way. This moves beyond 

ventilation of emotion to become a cognitive trigger and a basis for re-framing and re 

constructing knowledge (Friere, 1987; Belinsky 1986). For example, the women 
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themselves defined their needs as first and foremost, to acquire suitable housing, but 

also transportation and mobility, ways to be mobile, to get out of the house, and to fill 

the time in the house with new contents. The women need spaces to re-define new 

social avenues for self expression and communication, rather than learning Western 

skills. The second outcome of this research was a theoretical basis for using art within 

a group as a phenomenological tool for marginalized women undergoing cultural 

transition, to create both an empathy base and a narrative form able to contain and to 

resist both the complexity of living within two cultures, and the need to fight 

dominant elements in both cultures, as a pre-requisite to defining external aims and 

battles. 

The third level of analysis of the context of the group leaders, symbolizing a culture 

or class external to the women in the group showed that the inclusion of art does not 

'equalize' or rub out differences in power since it is itself part of those power 

structures. Similarly, reflexivity, the tool recommended to qualitative researchers and 

art therapists working with different cultures, did not provide a  'quick entry' into 

another and less dominant culture, as is often presented in the qualitative research and 

art therapy literature. In Foucault's terms, the power struggles and inter-reactions were 

not evaded through shifting to art, as they are embedded within the art activities.  

A central conclusion of this research is that the use of art enabled a more flexible 

space for integrations and 'cease fires' between different elements of power, such as 

combining the researcher's Western and the women's Eastern crafts orientations, 

enacting a dialogue between weakness and strength, on an individual and on a group 

level, and creating both identification but also bringing out "subversive messages" 

from women from a different class and culture. The art page was an additional arena, 

or a third type of space,  in which the above 'battles' were  more flexible and new 

balances could be negotiated, tried out, or 'imagined' in a less direct and threatening 

manner. This can be described as an interaction between the researcher and the 

women, in which, for both sides, knowledge of the other is redefined through 

enriching learning experiences.  

This produced the third theoretical outcome, which is how the arts create a 

'transitional space' for the meeting between two cultures that is externalized, and 

enables the examining of different concepts, and of conflicts between cultures to 

move into a more neutral space. 
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Conclusions: 

The analysis of both power and culture differences and the creation of analytical tools 

for understanding and for `hearing`, these symbolic and creative `voices` of 

marginalized women have direct and important contributions for the disciplines of art 

therapy and of social work, in practice and in research methods, particularly valuable 

when working with impoverished and marginalized women.  
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  צחי תבור: שם המגיש

  אורי שפיגל' אורי בן ציון ופרופ' פרופ: שמות המנחים
  

  תקציר

הנובע , עבודת מחקר זו נועדה לבדוק בצורה אמפירית ובצורה תיאורטית את תגובת הפרטים במשק למידע

שנים ב). Information Technology(וטכנולוגיית המידע ) (Telecomunicationמהתפתחות הטלקומוניקציה 

בהעברת מידע  ,  בשווקיםשווקים והצרכניםמ  לערוץ חשוב המקשר בין ההאחרונות הפכה טכנולוגיית המידע

  .ומכאן חשיבותו של מחקר זה, מכירת סחורותשיווק ורלוונטי וב

לכן הולכות ומתרבות . הולך ומתרחב, במידע העובר דרך האינטרנט, השימוש שעושים הפרטים והחברות

במחקר זה נבדוק האם קיימות . י החברות המספקות את המידע"י הפרטים והן ע"דלת רווחים הן עהאפשרויות להג

  . או הרווח של המשתמש בהן/שיכולות להגדיל את  התועלת ו, אסטרטגיות הקשורות להעברת מידע

ל העברת ה שת את השפעהנושא התיאורטי בוחן. והשני אמפירי, הראשון תיאורטי: העבודה מתמקדת בשני נושאים

שהשתנה בשנים האחרונות , בודק כיצד תהליך העברת המידע, האמפירי, הנושא השני.  באמצעות האינטרנטמידעה

  . משפיע על השווקים הפיננסיים, עם השתלטות האינטרנט

  

 תיאורטיים מחקרים של חדשה לגישה הביאה ,שהחלה בתחילת שנות התשעים, האינטרנט של המהירה ההתפתחות

צר שבו  מאופיינת במוכלכלת רשת .(Network Economics) כלכלת רשת -י מידעלמוצר שווקיםב שמטפלים

תוכנות , טלפון, מכשיר פקס:  לדוגמא.שימוש של פרטים אחרים במוצרעלייה בה תועלתם של הפרטים עולה עם

 . ועוד,שימוש בשפות לצורך דיבור ותקשורת בין אישית, )E-mailכגון (תקשורת באינטרנט 

  

 בצורה תיאורטית מהי אסטרטגיית התמחיר קתיבד, )4פרק " (הגנה על תוכנת מידע באינטרנט", נושא הראשוןב

ובכך לשמור על , חברות יכולות לאפשר שימוש חופשי במידע או בתוכנה שברשותן. הטובה ביותר עבור החברה

להגן בצורה מלאה על , או מאידך. צרכנים פוטנציאליים ולספק שירותים נוספים רק למי שיהיה מוכן לשלם עבורם

י החברות התאפשר רק "שימוש באפשרויות אלו ע. ובכך לספק את המידע רק למי שיהיה מוכן לשלם, המידע

 הסוגיה האם קתיבד, כמו כן. כתוצאה מהתפתחות האינטרנט והאפשרויות שכמעט בלתי מוגבלות שהוא מביא עימו

  : הסוגיה תדון בשני מישורים. ופולדרושה התערבות ממשלתית בענף בו פועל מונ

  .בחירת האסטרטגיה הטובה ביותר. 1

  . אפשרות למבנה דואופולי בענף. 2

כדי לאפשר שימוש ראשוני , מתחילת שנות השמונים חברות החלו להסיר באיטיות אך בשיטתיות את הגנות המידע

  . יצטרך לשלם עבור השירותים הנוספיםהוא , במידה והצרכן ירצה להשתמש במידע נוסף, אולם. במוצריהן בחינם

, גםחשוב מאוד ולכן התמחור רלוונטי ו,  שלאינטרנט יש תכונות של מוצר ציבוריהביאה לכך האינטרנט התפתחות

  . במידע שבו בצורה חלקיתמאפשרים את השימוש החופשיכש, ואולי בעיקר
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 צומח משנה לשנה בשיעור  באינטרנטשוק הפרסום. אחד החידושים בתחום הוא הכנסת הפרסומות לתוך המודל

הפרסום באינטרנט , לא רק זאת אלא שעל פי הציפיות. ומגדיל בעקביות את חלקו בעוגת הפרסום הכוללת, ניכר

וזאת בעיקר על חשבון הקטנת התקציבים המופנים לפרסום , ימשיך לצמוח בשיעורים ניכרים גם בשנים הקרובות

  .שילוט חוצות ובעיקר לפרסום בעיתונות וב,הרגיל

  : כי לעיתים כדאי לחברה לאפשר שימוש חופשי בתוכנה משתי סיבות, בעבודה נוכיח

) מנויים ומשתמשים חופשיים( תועלתם של הפרטים עולה עם שימושם של פרטים אחרים -יתרונות לגודל .1

  ,  בתוכנה ולכן המנויים יהיו מוכנים לשלם יותר

כך הנכונות לשלם על הפרסום באתר מצד , תמשים יכנסו לאתר החברה ככל שיותר מש-תקבולים מפרסומות . 2

  .תעלה, המפרסמים

  

 המתפקד ,שוק הון יעיל. )Market Efficiency (שוקהם החשובים ביותר הוא יעילות יאחד המושגים הפיננסי

 ההון  היוויבתהליך הואיל והוא מהווה גורם חיוני ,מודרניוהינו תנאי הכרחי לפיתוח וצמיחה של משק כלכלי , היטב

  .והקצאת ההון להשקעות האטרקטיביות ביותר

  

 בצורה אמפירית קייבד, 5בפרק " בדיקת יעילותו של שוק ההון ביחס למאורע פתיחת אתר בית", בנושא השני

   .(home page) למאורע פתיחת אתר ביתנושא יעילותו של שוק ההון ביחס 

, י אסטרטגיה של קניה ומכירה" ע ניתן, בתהליך העברת המידעכתוצאה מהמהפך שחל, האם כיוםהעבודה תבחן 

השימוש באתרים אלקטרונים להפצת מידע פיננסי , כאמור בשנים האחרונות(להשיג תשואה עודפת למשקיעים 

וחברות רבות מנצלות את ההזדמנות לפרסם מידע זמין ועדכני למשקיעים פוטנציאלים המחפשים מידע , הולך וגדל

על השווקים הפיננסיים לפי משפיע  כיצד פתיחת אתר בית תרחבנ בצורה חלק זה יבדוק). ת ומניותחדש על חברו

   . ולפי נפח מסחר עודףתשואה עודפת

  

, הפיננסים שווקים על הה משפיעהמידע-טכנולוגיית לשפוך אור כיצד התפתחות נההיהמחקר המטרה העיקרית של 

  .אמפיריתמבחינה 

כאשר יום , משפיע על השווקים הפיננסיים, טכנולוגיית המידעהקשור להתפתחות מחקר זה יבחן כיצד מאורע 

רציפה וחדשנית , חברות שפותחות אתר בית מאפשרות זרימה מהירה.  חברותי"המאורע הוא פתיחת אתר בית ע

מטרת החברות לאפשר לצרכנים למצוא את המידע שהם מחפשים על מוצרי החברה וכן למשקיעים . של מידע

פתיחת אתר בית הוא מאורע חשוב בהתקדמות החברה . ציאליים להשתמש במידע לצורך השקעה בחברתםפוטנ

  .שמתאים לבדוק אותו לפי גישת ניתוח אירועים

המאפשרת בחינה ממספר היבטים על , בחלק זה יופיע מגוון רחב של בדיקות לפי תשואה עודפת ונפח מסחר עודף

  . כתוצאה מהקדמה, התנהגות השוק

  

. יבות נושא זה הינה בדיקה אמפירית הקשורה להתפתחות הרבה בתחום טכנולוגית המידע ובעיקר האינטרנטחש

בבדיקה יש ישום של שיטות סטטיסטיות . פתיחת אתר בית: הבדיקה האמפירית עוסקת בנושא הקשור לאינטרנט

  .מתקדמות לפי גישת ניתוח אירועים המתייחסות לתשואות העודפות ונפח מסחר עודף

  .על התשואות ונפח המסחרבית השפעת פתיחת אתר עבודה זו תתרכז בשאלה העוסקת במידת 
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Abstract 

This research paper is intended to study both empirically and theoretically the 

response of individuals regarding information related to the development of 

telecommunications and information technology. Over the last few years information 

technology has become an important channel of communication between distributors 

and manufacturers in the transfer of relevant information and in product sales and due 

to this its significance to this research. 

The use that individuals and companies are making of information passed over the 

internet is continually widening and so it introduces possibilities to increase profits 

both from individuals and the companies which supply this information. In this paper 

we will check if integrated strategies exist for passing information which can increase 

the benefits/profits of their users. 

The work is concentrated on two areas; the first theoretical and the second empirical. 

The theoretical part investigates the effects of information passed over the internet, 

and the empirical part checks how the information transfer process, which has 

transformed over recent years with the emergence of the internet, affects the financial 

industry. 

 

The quick development of the internet brought a new approach of theoretical papers 

that deal with the marketing of information products, network economics, which 

began in the early 1990s. Network economics is defined as a product thats usefulness 

to individuals increases with the use of the product by other individuals, for example, 

the fax, telephone, internet communications software (such as email), languages etc. 
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In the first topic, protection of information software on the internet (part 4), we will 

check theoretically what is the best pricing strategy for the company. Companies can 

allow free use of the information or software and so keep potential consumers and to 

provide additional services only to those prepared to pay for them, or to protect 

completely the information, and to supply it only to those prepared to pay. Use of 

these options by companies is only enabled as a result of the development of the 

internet and the near endless possibilities that it brought with it. Therefore, we will 

investigate if government involvement is necessary in a field where a monopoly is 

operating, on two levels: 1. Choosing the best strategy. 2. The possibility of creating a 

duopoly in the field. From the early 1980s companies began to reduce slowly but 

methodically the protection of their information to enable the initial free use of their 

products but on the condition that if the individual wants to use additional information 

he will need to pay for additional services. Additional significance relating to the 

development of the internet is that the internet is a public product, and so pricing is 

very relevant and important when offering free use. 

One of the innovations related to this is the introduction of advertising to the model. 

The internet advertising market grows significantly from year to year, and increases 

its share of the overall advertising pie. In addition to this, according to predictions, 

internet advertising will continue to grow significantly in the coming years, and this is 

mostly at the expense of regular advertising budgets, in particular, printed and 

billboard advertising. 

It would seem that it is occasionally worth a company offering free use of software 

for two reasons: 1. Advantages for growth – individual use rises with useage by others 

(subscribers and free users) and so subscribers will be prepared to pay more. 2. 

Income from advertising – as more users visit the company's site so the will of 

advertisers to pay to advertise on the site increases. 

 

 

 

 

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

 

One of the most important financial principles is market efficiency. An efficient 

capital market that operates well is a basic condition for development and growth of 

the modern financial market, and at present is a positive factor in the process of 

raising capital and allocating capital to the most attractive investments. The market 

efficiency question is primarily an empirical question, and one, which has been 

researched a great deal. 

 

In the second topic, part 5, we will empirically explore the efficiency of the capital 

market in relation to the establishment of a homepage. We will see if today, as a result 

of the changes that began the process of information transfer by the strategy of buying 

and selling to give abnormal returns to investors, as it is said in the last few years, the 

use of electronic sites to distribute financial information is growing, and many 

companies are using the opportunity to publicise immediate up-to-date information to 

potential investors looking for new information about companies and stocks. In this 

part we will investigate broadly how opening a website affects the financial markets 

according to abnormal return and abnormal trading volume. 

 

The main aim of the empirical study is to throw some light on how the development 

of information technologies empirically affects the financial markets. 

In this report we intend to investigate how an event connected to the development of 

information technologies affects the financial markets on the day that companies 

launch their website. Companies that open websites enable a fast flow of constant and 

updated information. The aim of companies is to enable consumers to find the 

information that they are looking for on the company's products and also for potential 

investors to use this information for the purpose of investing in the company. The 

opening of a website is an important event in the progress of the company and it is 

suited to check it according to event study. 

In this part we will make use of a wide range of checks to returns and trading volumes 

that enable views from a number of angles on the behavior of the market as a result of 

the progress. 
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The thinking of the subject is an empirical study related to the many developments in 

the field of information technology and in particular the internet. The empirical study 

deals with the subject related to the internet; the launching of a website. In the study 

there is the implementation of advanced statistical methods by event study of returns 

and trading volumes. 
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Social Optimum, Non-Homogeneous Customers. 
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Abstract

This thesis is in the field of Computational Geometry. Computational Ge-
ometry is a subfield of Computer Science that deals with problems of a geo-
metric nature that arise in application domains such as Computer Graphics,
Robotics, Geographic Information Systems (GIS), Molecular Biology, and Op-
erations Research. More specifically, we conduct research in Computational
Geometry in the context of (geometric) facility location problems, where the
goal is often to position sites over geometric models, and in the context of com-
munication networks, where the goal is to achieve desirable network proper-
ties. In both contexts we consider (geometric) optimization problems. A ge-
ometric optimization problem is an optimization problem that is induced by
a geometric setting (e.g., a set of geometric objects). Many sophisticated and
elegant techniques have been published in the Computational Geometry liter-
ature for the solution of such problems.

Often the problems studied cannot be solved both optimally and efficiently
(i.e., in time O(nc) for some small constant c), as in the case of NP -hard prob-
lems. One way to tackle such problems is to devise approximation algorithms
that compute nearly optimal solutions in polynomial time.

Many classic optimization problems have corresponding geometric ver-
sions that can be described in a very natural way, but still remain NP -hard.
However, for these geometric versions, it is often possible to use geometric
properties to obtain better approximation algorithms.

The problems studied in this thesis can be divided roughly into two fami-
lies of problems:

• facility location problems, and

• power assignment problems in wireless networks.

Facility location problems. In a typical facility location problem, we are given
a set of demand points, a distance function, and a parameter p, and we need
to find a set of p supply objects (points, lines, segments, etc.) that minimizes
some distance objective function. The function may be the maximum distance
between any demand point and the nearest supply, so no demand point is too
far from a supply, or the sum of distances to the nearest supply. Below we list
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the facility location problems that we studied. The first problem deals with
the issue of constructing a good quorum system for a given set of servers and
a service region.

In Chapter 2 the task we address is the partitioning of a set of n servers
into quorums (i.e., clusters), each of size k, such that the cost associated with
the partitioning is minimal. The servers are represented by a set X of n points
in the plane. The cost κ(Q) associated with a partitioning Q is maxp∈R dQ(p),
where dQ(p) is the distance between p and the cluster of Q that is the closest to
p, and the distance between p and a cluster C of Q is the maximum (Euclidean)
distance between p and a point in C. We present a near linear time constant-
factor approximation algorithm for partitioning the servers into clusters, such
that the maximal distance between a point in the underlying region and its
closest cluster is minimized.

Given a quorum system Q, we present a data structure that answers queries
of the form: which is the cluster that is closest (using the definition above) to
the query location q ∈ IR2. The natural data structure for such queries is the
Voronoi diagram of the quorums; however, this diagram is too complex. We
describe how to construct, in O(n log k + n

kε2 log 1

ε
log n

ε
) time, a data structure

of size O(n/(kε2) log(1/ε)) that supports such queries in O(log(n/ε)) time per
query, where ε > 0 is a prespecified parameter. The distance between q and
the cluster returned is at most (1 + ε)dQ(p).

In Chapter 3 we study the Fermat-Weber center of a planar object Q, which
is a point in the plane, such that the average distance from it to the points in
Q is minimal. We show that for any convex object Q in the plane, the aver-
age distance from the Fermat-Weber center of Q to the points in Q is at least
∆(Q)/7, where ∆(Q) is the diameter of Q, and that there exists a convex object
P for which this distance is ∆(P )/6. We use this result to obtain a linear-time
approximation scheme for finding an approximate Fermat-Weber center of a
convex polygon Q.

In Chapter 4 we show how to partition a convex fat polygon P into m equal-
area convex subpolygons, such that the fatness of each of the resulting regions
is at least a constant factor times the fatness of P . We also prove that our
partition is the best one can get (up to a constant factor) if one’s goal is to
maximize the fatness of the least fat region.

In Chapter 5 we consider the problem of balancing the load among sev-
eral service-providing facilities, while keeping the total cost low. Let D be
the underlying demand region, and let p1, . . . , pm be m points representing m
facilities. We consider the following problem: Subdivide D into m regions
R1, . . . , Rm, each of area area(D)/m, such that region Ri is served by facility pi,
and the total cost is minimized. We consider two cost functions. The first is
the maximum distance between a point q ∈ D and the facility that serves q. The
second is the average distance between a point q ∈ D and the facility that serves
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q. We present constant-factor approximation algorithms for the first version.
Concerning the second version, we discuss the structure of the optimal parti-
tion for this version: indeed, we argue that it is always induced by an additive-
weighted Voronoi diagram with an appropriate choice of weights. Next, we
present constant-factor approximation algorithms, with the additional require-
ment that the resulting regions must be convex.

Power assignment in radio networks. Assigning power levels (correspond-
ing to transmission ranges) to the transceivers of a radio network so that the
total power consumption is as low as possible, is often an extremely important
issue. Let P be a set of n points in the plane, representing n transceivers. We
need to assign transmission ranges to the transceivers in P , so that (i) the re-
sulting communication graph has some desirable properties (e.g., it is strongly
connected), and (ii) the total power consumption (i.e., the cost of the assign-
ment of ranges) is minimized, where the total power consumption is a function
of the form

∑
p∈P rα

p , where rp is the range assigned to transceiver p and α > 0
is a constant typically between 2 and 5. We consider several variants of this
problem.

In Chapter 6 we study the power assignment problem in radio networks,
where each radio station can transmit in one of two possible power levels,
corresponding to two ranges – short and long. We show that this problem
is NP-hard, and present an O(n2)-time assignment algorithm, such that the
number of transceivers that are assigned long range by the algorithm is at
most (11/6) times the number of transceivers that are assigned long range by
an optimal algorithm. We also present a (9/5)-approximation algorithm for
this problem whose running time is considerably higher.

Motivated by optimization problems in sensor coverage, in Chapter 7 we
formulate and study the Minimum-Area Spanning Tree (MAST) problem: Given
a set P of n points in the plane, find a spanning tree of P of minimum “area,”
where the area of a spanning tree T is the area of the union of the n − 1 disks
whose diameters are the edges in T .

We prove that the Euclidean minimum spanning tree of P is a constant-
factor approximation for MAST. Then we apply this result to obtain constant-
factor approximations for the Minimum-Area Range Assignment (MARA) prob-
lem, for the Minimum-Area Connected Disk Graph (MACDG) problem, and for
the Minimum-Area Tour (MAT) problem. The first problem is a variant of the
power assignment problem in radio networks, the second problem is a related
natural problem, and the third problem is a variant of the traveling salesman
problem.

Finally, in Chapter 8 we consider the following problem. Given a wireless
network, we need to assign transmission power to each of the nodes that will
enable communication between any two nodes (via other nodes). Moreover,
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due to possible faults, we would like to have at least k vertex-disjoint paths
from any node to any other node, where k is some fixed integer depending on
the reliability of the nodes. The goal is to achieve this directed k-connectivity
with minimal overall power consumption. The problem is NP-Hard for any
k ≥ 1, already for planar networks. We develop an O(k)-approximation al-
gorithm for the planar case. Next, we address the problem of constructing
a k-connected backbone, for which we present an O(k3) approximation algo-
rithm.

Key words: Computational geometry, geometric optimization, NP-Hard prob-
lems, approximation algorithms, facility location, wireless networks.



Abstract 
 
A large number of theoretical and practical problems in various areas may�
be formulated as graph layout problems. Such problems arise in connection�
with planar graphs, the optimization of networks for parallel computer 
architectures,� VLSI circuit design, and numerous other problems. Many 
interesting�graph layout problems are NP-hard, and thus a lot of work has 
been� done on solving them for some structured graph families. Various 
popular�interconnection network topologies, such as hypercubes and toroidal 
meshes (products of simple cycles), are based on Cayley graphs of abelian 
groups.�The symmetry and algebraic structure of these graphs result in many 
nice� physical properties of the network concerning layout, routing 
algorithms, and�load balancing. 
 
In this work we discuss the mincut (minimal cutwidth linear�arrangement) 
problem which seeks a linear layout of the vertices of a graph�G so that the 
maximum number of edges crossing a line separating two consecutive�
vertices is minimized. We find the exact values of mincut for abelian�Cayley 
graphs with up to 4 generators. Moreover, we obtain a tight upper�bound on 
this size in terms of the order of the group only. Along with the�formula, we 
give a linear time algorithm for finding the optimal ordering�and minimal cut 
of given order. This results�constitutes a generalization of�the same result for 
toroidal 2-meshes [59] in terms of the considered groups�and the generators 
of the Cayley graph. As a by-product of our proofs, we�obtain minimal cuts 
of any order, and a formula for computing their size, for� abelian Cayley 
graphs with up to 4 generators. In particular, this provides�a solution of the 
bisection width problem for the same family. We find also�upper bounds for 
the mincut value of Cayley graphs over abelian groups with�finite number of 
generators. These results provide a significant improvement�of those in [4]. 
 
Also in this work we concentrate on the minimal bandwidth linear�
arrangement (henceforward bandwidth) problem, which given a graph�G = 
(V,E), find a placement of the vertices for which the maximal edge�length is 
as small as possible, where the length of an edge is the distance�between the 
positions of its vertices. We find the minimal bandwidth value� for toroidal 
grids and present an algorithm for finding the corresponding optimal�
ordering. We also present a proof of the formula for the bandwidth�value for 
regular grids. The formulas in the cases above have been obtained�by various 
authors [12, 20], but the proofs here are shorter. We find also�a “distance-
lexicographical” enumeration which achieves the minimal bandwidth�value 



for cartesian products of an arbitrary number of path graphs� (sometimes 
called an n-dimensional grid). To the best of our knowledge, this�is the first 
result in this direction for products of more than two graphs. 
 
Also in this work we deal with a different problem, with which the author�
became acquainted recently. While it also related to graphs and algorithms,�
it bears little connection with the main themes of this work. Here we deal�
with a novel approach to the problem of finding all subgraphs and induced�
subgraphs of a (target) graph which are isomorphic to another (pattern)�
graph. To attain efficiency we use a special representation of the pattern�
graph. We also combine our search algorithm with some known bisection 
algorithms. Experimental comparison with some others algorithms [21, 61],�
was performed on several types of graphs. The comparison results suggest�
that the approach provided here is most effective for moderately sized 
graphs.� 
 
 
Keywords: Graph, Cayley graphs, linear arrangement, mincut, bandwidth,�
subgraph isomorphism 
 
 



  במערכת סמלי בליס לתקשורת תומכת שימוש בכתיבה סמנטית ליצירת טקסט רב לשוני
  
  נצר יעל
  2005נובמבר   ו"חשון תשס

  ר מיכאל אלחדד"ד העבודה נעשתה בהדרכת

  בפקולטה למדעי הטבע במחלקה למדעי המחשב

  

  .סגרת של מחקר ביצירת שפות טבעיותבמ )ח"תת(עבודה זו מציגה גישה חדשה ביצירת הודעות במערכת תקשורת תומכת וחליפית 

  רקע

במציאת שיטות ועזרי תקשורת המתווספים לצורות התקשורת עוסק ) ח"תת( תקשורת תומכת וחליפיתתחום העיסוק והמחקר הנקרא 

, ליםהסמ, ח מוגדרת כסך הרכיבים" מערכת תת.בעיקר כאשר יכולתו של האדם לעשות זאת פגועה, )דיבור וכתיבה(הבינאישית הטבעית 

המחקר והתעסוקה בתחום כולל קלינאות . אדם התקשורת שלויכולת קצב  הגברתהאסטרטגיות והטכניקות המשמשים ל, העזרים

  . הנדסה וחינוך, רפואה, פסיכולוגיה, תקשורת

כלים , תוכוללים מכשירים ליצירת הודעו, משמשים ליצירת שפה מדוברת או מסייעים להבנתה, חלקם לאחלקם ממוחשבים ו, העזרים

  .פרשנות שפת סימנים ועזרי קריאה למוגבלים בראייה, מצגות של כתוביות לטלוויזיה, טקסטלפישוט 

 ).צלמיות, תמונות, מילים, אותיות(מוצגים סמלים מסוגים שונים עליהם , עזרים המשמשים ליצירת הודעותהם לוחות תקשורת 

 אם השימוש .רצף אותו מפרש בן השיח כמשפט מלא בשפה טבעית, וחתקשורת מתבצעת על ידי בחירת רצף סמלים מהמבחר על הלה

  .לכל סמל מותאם פלט קולי, אביזרים אלקטרונייםבהוא 

הינו תחום מחקר במדעי המחשב ובלשנות הבודק ומשתמש בידע ) Natural Language Processing – NLP(עיבוד שפות טבעיות 

  .יצירת מסמכים וכן הלאה, מערכות מומחה, תמצות טקסט, ום אוטומטיכגון תרג, טקסט- לשוני לפיתוח יישומים מבוססי

המונח יצירת . תחום של עיבוד שפות טבעיות- הינו תת) Natural Language Generation – NLG( ביצירת שפות טבעיותהמחקר 

השימוש . אבים לשונייםתוך שימוש במש, ידע בפורמט אחרמדובר מתוך ייצוג  שפות טבעיות מתייחס לתהליך יצירת מבע בשפה

 םפורמאלייליצירת מסמכים ) 2(- ו) חות"דו, במערכות מומחה( מגוון נתונים של ג ברורולייצ) 1(בדרך כלל , מיועדבמערכות מסוג זה 

 כחלק מהמערך הכולל עם שיטות אחרות של עיבוד שפות NLGמשולבים רכיבי , בכמה מהיישומים. הדורשים עדכונים לעיתים תכופות

  .מסמכיםכגון תרגום אוטומטי ותמצות  - ת טבעיו

 Multilingual (לשוניות- רבה מערכות יצירת שפות טבעיות שמייצרות טקסט ביותר משפת יעד אחת נקראות מערכות יציר

Generation – MLG( .מטרת מערכת כזו היא ליצר טקסט במספר שפות יעד בלי צורך בתרגום.  

ואף התקיימו מספר סדנאות במסגרות כנסים , בעשור האחרון החל להתפתחח "ת תתעיבוד שפות טבעיות למטרוהמשלב מחקר ה

. לנושא Natural Language Engineering הוקדש גיליון של כתב העת המדעי 1998בשנת ). ACL 1997-למשל ב(בינלאומיים 

מספר  .הם אף מקדם כל אחד מהם בנפרדהשילוב ביני, מכיוון ששני תחומי המחקר עוסקים ביצירה או הבנה של שפה בצורה מלאכותית

  .ח"מחקרים אף נעשו בתחום הספציפי יותר של יצירת שפות טבעיות ותת
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  מטרות העבודה

על ידי שימוש בשיטות מקובלות , ח"עבודה זו מציגה גישה חדשה ליצירת משפטים מלאים מרצף סמלים מלוחות תקשורת למשתמשי תת

   .לוחות הדינאמייםועל פי עקרון ה, ביצירת שפות טבעיות

המוטיבציה הראשית היא לספק למשתמש , בתכנון מערכת מסוג זה. ח"לטקסט למשתמשי תת- מטרת העבודה היא תכנון מערכת סמלים

 הבוחר רצף סמלים ובן השיח –ח "את פעולת התקשורת של משתמש תת .כלי תקשורת מהיר המאפשר גם יכולת ביטוי גדולה ככל הניתן

שפט בשפה המדוברת ניתן לפרש כתהליך של יצירת שפות טבעיות שבו את תכנון התוכן עושה המשתמש ואילו מביע את הנאמר במ

  .המימוש הלשוני עושה שותפו לשיחה

מטרת המערכת במקרה הזה היא להפוך ו –אפשר לראות את רצף הסמלים הנבחר על ידי המשתמש כטקסט טלגרפי , בחינה תיאורטיתמ

 חוסך NLGהשימוש בשיטות .  בשפה מלאה הכוללת סימנים מורפולוגיים ומילות בעלות תפקיד תחביריאת הטקסט הטלגרפי למשפט

  .למשתמש הקלדת סימנים מיותרים

ח "טכניקות של יצירת שפות טבעיות בתתטקסט טלגרפי היא השיטה בה השתמשו מערכות קודמות ששילבו של שיטת ההרחבה 

)[McCoy 1997][Vaillant 1997].( מלים רצף הס)המתאים לוייצוג המשמעות הפנימי עבורו ונמצא מנותח ) או הטקסט הטלגרפי .

החסר סמנים , הקושי הקיים בשיטה זו הוא נובע מאופי הטקסט הטלגרפי . של המשפט בשפה טבעיתמתבצעת יצירה מחדשלאחר מכן 

והמערכות , לקסיקלי רב- משאבים המכילים ידע סמנטיכדי לאפשר ניתוח טוב נדרשים . ורמזים לשוניים המסייעים בניתוח משפט ובהבנתו

  .יושמו עבור אוצר מילים קטן בלבד

שיחת פנים אל פנים מסתמכת על ההקשר . על ההקשר הפרגמטיפירוש הנאמר מתבסס , טקסט טלגרפיבניתוח מלבד הקשיים הנובעים 

זמן הפעולה והתייחסות לדברים הנמצאים בסביבה , המיידי בו נאמרים הדברים ולכן יכול הדובר להשמיט פרטים כגון נושא הפועל

  .הצורך בשיחזור רמזים פרגמטים כגון אלה מקשה עוד יותר על הפירוש של הטקסט הטלגרפי. הפיסית

השאלה העיקרית אותה מנסה לפתור עבודה זו היא האם ניתן ליצר משפטים מתוך רצף סמלים ללא צורך בניתוח ויצירה מחדש אלא 

  .שבו בכל צעד בחירת הסמלים נשלטת על ידי שפת הקלט המוגדר על ידי המממש הלשוני, ך מבוקר של כתיבהבשיטה של תהלי

המחקר אף עוסק בבניית מילון רב . אוצר מילים קטןשאינו מוגבל ל, מטרה נוספת של העבודה היא מימוש לקסיקון רחב היקף למערכת

   .ח"שימושי ורחב היקף המוטמע בתוך מערכת קיימת של מממש תחבירי ובהקשר של שימוש במערכת תת

-Dahan])כהמשך לעבודות קודמות . לשפות עברית ואנגלית (Multilingual Generation)היבט נוסף במחקר הוא יצירה רב לשונית 

Netzer and Elhadad  1998a, 1998b, 1999]) המטרה היא לפתח מערכת המייצרת משפטים הן בעברית והן באנגלית מאותו רצף 

  .סמלים

שמשתמשים בה ) או צלמיות(בליס הינה שפת סמלים . כשפת הקלט של לוח התקשורת (Blissymbols) בליסבחרנו בשפת הסמלים 

שאר הסמלים מורכבים מהסמלים .  סמלים אטומיים נושאי משמעות200- בת מכהיא מורכ, כשפת סמלים. ח ברחבי העולם"משתמשי תת

 להרכבה יש תפקיד חשוב בייצוג המשמעות של השפה ובהתאם עיצבנו ומימשנו לקסיקון לשפת בליס המשקף את הקשרים  .האטומים

  .חודיות של הבליס למטרות היצירההמחקר כלל מבט מעמיק על שימוש התכונות היי. החזקים בין המשמעות ובין הצורה של הסמלים

כשאומצה שפת הבליס לעברית הוחלט . היבט מעשי בעבודה הנוכחית היה לספק כלים של שפת בליס למשתמשים דוברים עברית

החלטה שהשפיעה גם על התצוגה של הסמלים וחלקם הוצגו בכיוון ההפוך , שהכתיבה בבליס תיעשה כמו השפה העברית מימין לשמאל
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שעם התפתחות תוכנות לשימוש וכתיבה בסמלי בליס ברחבי , תוצאת לוואי של החלטה זו היתה. אנגלית או שפות אחרותמהמקובל ב

  .הן לא התאימו למשתמש דובר העברית, העולם

  שיטות העבודה ותוצאות

   .בניית המערכת המוצגת בעבודה זו מתבססת על אוסף כלים שפותחו בנפרד והורכבו לצורך לוח התקשורת

ידע הנחוץ רובד של מוסיף  LKBכל . ועל אונטולוגיה  )(LKBסיסי ביצירת ההודעות מבוסס על רבדים של בסיסי ידע לשוני ב ההליךהת

  .הפיתוחים העיקריים בעבודה הנוכחית הם הלקסיקון לשפת הבליס ולקסיקון פעלים לאנגלית. לתהליך היצירה

עיצוב המילון מנצל את  .עיון או כחלק מיישום ש בו הן כמילון עצמאי למטרותוניתן להשתמ, לקסיקון בליס מומש לעברית ולאנגלית

 רק אוסף קטן של צורות אטומיות צוייר ואילו שאר הסמלים נוצרים אוטומטית –מבחינה טכנית . התכונות הייחודיות של שפת הבליס

חיפושים בלקסיקון אפשר לעשות בצורה הרגילה  .מתוך הנתונים הקיימים על הסמל בבסיס הנתונים על היחסים שלו עם סמלים אחרים

אחר או כל סמל אך ניתן לעשות חיפושים מורכבים יותר כגון מציאת כל הסמלים המכילים ,  על פי שם הסמל או המילה–) טקסטואלית(

  ").מציאת כל הסמלים המכילים עיגול"כגון (מסוימת צורה הסמלים המכילים 

כמרכיב טקטי המאפשר שימוש  FUF/SURGEלים באנגלית נאסף ומומש ושולב במממש התחבירי לקסיקון רב שימושי ורחב הקף לפע

  . במערכת ליצירת שפות טבעיותlexical chooserכמו גם מאפשר אוטומציה בפיתוח , חוזר בידע הלקסיקלי במערכות יצירה שונות

-של ה synsets - ה קלט סמנטי המכיל ידע מסוגכולל האפשרות להשתמש ב,  נוספיםיתרונות FUF/SURGEלשילוב הלקסיקון עם 

WordNet ,וכיסוי נרחב, שימוש חוזר, מונע קלט לא תקין, זות של מבנים תחבירייםאמאפשר יצירת פרפר.  

 HUGG – Hebrew Unification-based Grammar for Generation מרכיב נוסף בתשתית המערכת הוא הדקדוק ליצירת עברית

HUGG י ליצירת עברית הכתוב בהוא מממש תחביר-FUF . עיצוב הקלט שלHUGGנעשה על פי המודל של הדקדוק ליצירת אנגלית   

SURGE כדי להקל על תהליך היצירה הרב לשונית וכדי לקבל תמונה טובה יותר על אופן ביטוי ההבדלים בין השפות.  

מערכת , )SAUT ) [Biller 2005][Biller et al. 2005]תהליך היצירה במערכת ליצירת המשפטים בלוח התקשורת מבוסס על 

 WYSIMYM (What You See Is Whatערכת שייכת למשפחת המ. conceptual graphs (CG)לכתיבה לוגית המקודדת בעזרת 

You Mean) במערכות אינטראקטיביות אלה מוכנס תוכן בצורת מבנים לוגים והמימוש המתאים מוצג . ליצירה אוטומטית של טקסט

  .המערכת משמרת מדל השיח ושומרת את ההקשר של המסמכים הנכתבים. ל בשפה טבעית אחת או יותרבמקבי

אם הסמל הקודם שנבחר מתייחס , למשל. מוצגים על המסך סמלים הקשורים לסמלים שנבחרו קודם לכן, בכל שלב של כתיבת מסר

ברירות מחדל על השיח כמו . לשמש ככלים  סמלים שיכוליםיוצגו על המסך רק, )(instrumental themeלפועל הדורש מושא שהוא כלי 

 .ומבחר הסמלים המוצג מצטמצם בהתאם ההקשר הכללי של כל מבע או של שיחה נקבע מראש על ידי המשתמש

שני תחומי המחקר מתאפיינים בקושי להגדיר . ח" ותתNLGערכנו סקירה רחבה על שיטות חישוב והערכה של ביצועי מערכות , לסיום

  .  המערכתיהישג השונים שמאפשרים הערכה השוואתית או מוחלטת של הפרמטריםדויק את במ

יעילות , את מידת הכיסוי הערכה על פי משתמש נעשתה ב שבו בדקנו: שפיתחנו ח"מערכת התתוהערכת  של חישוב םהיבטיבחנו שני 

הצגנו תכנון מפורט לחישוב אומדן התקשורת  ,בנוסף .SAUT-כפי שמומשה ב, ושימושיות של השימוש במערכת לכתיבה סמנטית

  .המבוסס על ניתוח קורפוס קטן של משפטים שנכתבו בבליס
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This work presents a new approach to generating messages in an augmentative and alternative communica-

tion system, in the context of natural langauge generation.

Background

The field of Augmentative and Alternative Communication (AAC) is concerned with studying methods

of communication that can be added to natural communication (speech and writing), especially when an

individual lacks some of the skills to achieve it. An AAC system is defined as an “integrated group of

components, including the symbols, aids, strategies, and techniques used by individuals to enhance com-

munication.” [ASHA, 1991]. In the absence of an oral ability, symbols of various types are presented on a

display (or a communication board). Communication is conducted by the sequential selection of symbols on

the display, until it can be interpreted and pronounced by the partner of the interaction. If technology is

present, artificial voice is used.

Natural language generation (NLG) is a subfield in Natural Language Processing (NLP). The term NLG

refers to the process of generating utterances in a spoken language from another representation of data,

based on linguistic resources. For all applications, the generated text can be in various languages, leading

to applications of multilingual generation (MLG). Multilingual generation (MLG) aims to generate text in

several languages from one source of information, without using translation.

Objectives

This work presents a novel way to generate full sentences from a sequence of symbols, using NLG techniques

and the notion of dynamic displays [Porter, 2000].

In this work, we investigate ways to exploit natural language generation (NLG) techniques for designing

communication boards or dynamic displays for AAC users.

The purpose of this work is to design an NLG symbols-to-text system for AAC purposes. Previous works

on NLG-AAC have adopted a technique of first parsing a telegraphic sequence, then re-generating a full

sentence in natural language. The main difficulty in this method is that when parsing a telegraphic sequence

of words or symbols, many of the hints that are used to capture the structure of the text, and accordingly

the meaning of the utterance, are missing, as well as the lack of many pragmatic clues which makes semantic

parsing of telegraphic style even harder.

The main question we address in this dissertation is whether generation is possible, not through the



process of parsing and regeneration, but through a controlled process of authoring, where each step in the

selection of symbols is controlled by the input specification defined for the linguistic realizer.

In addition, we address the need to implement a wide coverage lexicon, which will not restrict the system

to a small vocabulary. We investigate how a reusable, wide coverage lexicon can be integrated with existing

syntactic realizers and within the AAC usage scenario.

The third aspect we address is multilingual (English/Hebrew) generation. In a continuation of our

previous work ([Dahan-Netzer and Elhadad, 1998a], [Dahan-Netzer and Elhadad, 1998b], [Dahan-Netzer

and Elhadad, 1999]) – the aim is to develop a system that can generate text in both Hebrew and English

from the same sequence of symbols.

We have chosen Bliss symbols as the input language of the communication board. Bliss is an iconic

language which is used world-wide by AAC users. Bliss is composed of a set of approximately 200 atomic

meaning-carrying symbols. The rest of the symbols (approximately 2500) are a combination of these atomic

symbols. This compositionality is a very important characteristics of Bliss as a language and we designed

a lexicon which captures the strong connection between the meaning and the form of the symbols. We

investigate how the explicit, graphic meaning of words can be used in the process of language generation.

Finally, a practical objective of our work is to provide Bliss tools for Hebrew speakers. Most software

developed in the world for Bliss (either commercial or experimental) can not be used by Hebrew-speaking

users. We have developed a set of tools (lexicon, composition) to work with Hebrew Bliss as part of this

research.

Contributions

The construction of this project is based on a set of tools, which have been developed separately, then

integrated into the AAC system.

The underlying process of message generation is based on layered lexical knowledge bases (LKB) and an

ontology. Each LKB adds necessary information to the overall lexical knowledge. The main developments

of this work are the Bliss Lexicon and an English verbs lexicon.

We designed and implemented the Bliss symbols lexicon for both Hebrew and English. The lexicon

can be used either as a stand-alone lexicon for reference or as part of an application. The design of the

lexicon takes advantage of the unique properties of the language. Technically, only a set of atomic shapes

is physically drawn while combined symbols are generated automatically, following the symbol’s entry in a

database that was constructed from the Hebrew and English Bliss Dictionaries. The lexicon was implemented

in a way that allows searches through either textual (a word), or semantic components (e.g., ”all symbols

that contain a wheel”), or by forms (e.g., ”all symbols that contain a circle”).

We have integrated a large-scale, reusable verbs lexicon with FUF (Functional Unification Formal-

ism) [Elhadad, 1991] / SURGE (A comprehensive generation grammar of English written in FUF)[Elhadad

and Robin, 1996] as a tactical component), so the knowledge is encoded in the lexicon and can be reused,

as well as to automate to some extent the development of the lexical realization component in a generation

application.



The integration of the lexicon with FUF/SURGE also brings other benefits to message generation, in-

cluding the possibility of accepting a semantic input at the level of WordNet synsets, the production of

lexical and syntactic paraphrases, the prevention of non-grammatical outputs, reuse across applications, and

wide coverage.

An additional component of the system’s infrastructure is the syntactic realizer. HUGG (Hebrew Uni-

fication Grammar for Hebrew) is a syntactic realizer (SR) for Hebrew generation, implemented with FUF.

HUGG inputs are designed to be as similar as possible to the inputs of the English SR SURGE.

The core of the processing machinery of the AAC message generation system is based on SAUT (Semantic

AUThering Tool) [Biller, 2005] [Biller et al., 2005] – an authoring system for logical forms encoded as

conceptual graphs (CG). The system belongs to the family of WYSIWYM (What You See Is What You

Mean) text generation systems: logical forms are entered interactively and the corresponding linguistic

realization of the expressions is generated in several languages. The system maintains a model of the

discourse context corresponding to the authored documents.

The overall purpose of this work is the development of an AAC system, namely a dynamic (virtual)

communication board for Bliss users. The communication board we designed is inspired by both the semantic

authoring technique as implemented in SAUT as well as from dynamic displays as studied by [Burkhart,

2005].

The symbols displayed on the screen at each step depend on the context of the previously entered symbols.

For example, if the previous symbol denotes a verb which requires an instrumental theme, only symbols that

can function as instruments are presented on the current display. The general context of each utterance or

conversation can be determined by the user, therefore narrowing the diversity of symbols displayed.

Finally, we review evaluation strategies for both NLG and AAC systems. Both fields struggle with similar

issues to define evaluation metrics that can be reproduced and can drive system improvement in a predictable

manner.

We present two aspects of the evaluation of the AAC system we developed: we first performed a user

evaluation of the coverage, efficiency, and usability of the semantic authoring approach, as implemented in

the SAUT system. We established a detailed evaluation scenario of the potential rate of data entry of the

system by analyzing a small corpus of Bliss sentences.

Keywords: Natural Language Generation, Augmentative and Alternative Communication, Lexical re-

sources, Blissymbols Language, Semantic Authoring, Dynamic Display.
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פיתרון בעיות לוחות זמנים מבוזרות 

 ע"י משא ומתן ממחושב בין סוכנים 

  

  אליעזר קפלנסקי: מחבר

  אמנון מייזלס' פרופ: מנחה

  תקציר

  

תזמון עבודת מחקר זו מציגה מודל חדשני לייצוג ממחושב של בעיות מבוזרות של 
ון עובדים הכוללות בעיות הקצאת משאבים משותפים ומציעה מסגרת כללית לפיתר

המתבססת על שימוש במשא ומתן ממוחשב בין סוכני תזמון במערכת , בעיות אלו
 תוכנה הפועלת עבור משתמש אחר ת הוא יחידתוכנהסוכן . מרובת סוכני תוכנה

מערכת  כאשר מספר סוכני תוכנה פועלים במערכת אחת המערכת מכונה. כמייצגת שלו
שבו נדרש , מערכת סוכני התזמון משמשת למידול של העולם האמיתי. מרובת סוכנים

ת שלו באופן עצמאי העונים לצרכים המייחדים ארגון גדול לייצר לוחות זמנים  למחלקו
של כל מחלקה ולאחר מכן לתאם בין לוחות הזמנים האלה כך שיתאפשר שימוש 

סוכני התוכנה . מיטיבי של המשאבים המשותפים הדרושים לכל המחלקות של הארגון
מאחר והם מכילים את כל הנדרש , אוטונומייםבתזה זו הינם סוכני תזמון הנחשבים ל

 תזמון העובדים של המחלקה שלהם ומסוגלים לקבל החלטות עצמאיות תלפיתרון בעיי
צר לוחות זמנים אופטימלים למחלקה הן מתוך צורך ליי, ולפעול על פי החלטות אלה

שלהם  והן מתוך צורך לתאם את הפתרונות שלהם עם סוכני התוכנה האחרים 
סוכני . שבמערכת כדי להגיע למטרות כלליות המאפשרות פיתרון מיטבי לכל המערכת

,  לפיכך. הרשתםלבין עולמלאכותית הבינה ההתוכנה הם התוצר של המפגש בין עולם 
הסקת , כמו השגת מטרות, עם יכולות של בינה מלאכותית ת תקשורתהם משלבים יכול

במערכות מרובות .  ופעולה על פי מסקנות אלההמתרחשים במערכתמסקנות מאירועים 
אילוצים אודות ההמידע שיתוף הפעולה בין הסוכנים מחייב שיתוף של ,  תזמוןסוכני

 ידי מערכות המחשבים מופץ על המידע הזה. סוכניםבין המשתנים של הבעיות של ה
  .פרוטוקולהודעות המנוסחות בעזרת תחביר מוסכם המכונה באמצעות 

התרומה המרכזית של תזה זו היא הפיתוח וחקירת הביצועים של משפחה חדשה של 
.  מבוזר שמאפשרים משא ומתן ממוחשב בין סוכני התזמוןשפרוטוקולי ניהול חיפו

ריתם חיפוש מבוזר מרובה מטרות  האלו מאפשרים ביצוע של אלגוםהפרוטוקולי
 של המשפחה הזאת מתבטא בתווך של  םהשוני בין הפרוטוקולי. המתבצע בכמה שלבים

בו , בקצה האחד של התווך. שונות ברמת הריכוזיות של בקרת תהליך החיפוש המבוזר

 Synchronized protocol.נמצא פרוטוקול המכונה , הרמה הגבוהה ביותר של ריכוזיות

 Central Resource Manager (CRA)  המכונה   הזו קיים סוכן נוסף הטורארכיטקב
בפרוטוקול זה  בקרת החיפוש . האחראי על ניהול והקצאת כל משאבים המשותפים

המטרה בשלב הראשון של האופטימיזציה היא חסכון . CRAי ה"נעשית באופן בלעדי ע

 את CRA זה בוחר  הבמהלך שלב. בעלות הכללית של השימוש במשאבים המשותפים

 מודיע לסוכנים הכפופים לו על CRAה. המשאב שהסיכויים לבטלו גבוהים ביותר
המשאב שהוא מנסה לבטל ומבקש מהן לנסות ולמצוא פתרון חלופי תחת האילוץ 

 בה הארכיטקטורב. שינוי יתקבל אך ורק בהסמכת כל הסוכנים המעורבים. החדש
לכל משאב . מנהל משאבוג נוסף המכונה הבקרה יותר מבוזרת קיימים סוכנים מס
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  זוהארכיטקטורב. כדי לתזמן את השימוש במשאב הזהמנהל משאב  משותף מתמנה 
, הזכות לבקשת שינוי בתזמון של משאב משותף עוברת מסוכן לסוכן על פי תור

כל סוכן מנסה בתורו .  כשהמטרה היא שיפור באיכות הפתרון המקומית של הסוכנים
פתרון המקומי שלו באמצעות הזזת המשאב המשותף לנקודת זמן אחרת לבצע שיפור ב

כ  השינוי באיכות "שינוי כזה מצריך חישוב של סה. או הוספה של משאב חדש לפתרון
י "תהליך האישור מתבצע ע. הפיתרון של כל הסוכנים המושפעים מן השינוי המוצע

 המשאב האם לאחר קבלת התשובות מכל הסוכנים יחליט מנהל. מנהל המשאב
האם השיפור באיכות הפתרון של : התועלת הכללית המופקת לכלל המערכת חיובית

  .הסוכן יוזם ההצעה גדול מסך הירידה הצפויה באיכות הפתרון של יתר הסוכנים

  המתבסס פרוטוקול המכרזים בקרת החיפוש המבוזר נמצא תבקצה השני של ריכוזיו
, בתחילת האלגוריתם יקבלו הסוכנים. םעל מערכת של מערכת על מכרזים ממוחשבי

בהתאם למדדים שונים ) אסימונים(סכום כסף וירטואלי , מסוכן הבקרה הכללי
כאשר הסוכן המתקשה , )כמה קשה לסוכן לייצר פתרונות נוספים: החשוב שבהם(

בפרוטוקול הזה מנסים הסוכנים . ביותר יקבל יותר כסף באופן יחסי לשאר הסוכנים
את ההסכמה לשינוי הנדרש מציע . ליזום שינויים לטובתם, ד בתורוכל אח, השונים

  .מן הסוכנים שעליהן ישפיע השינוי, בשיטת המכרז, הסוכן לקנות בכספו

קיימות טכניקות רבות לפתרון בעיות סיפוק אילוצים מבוזרות אולם קיימים 
הבדלים מהותיים בין המודל שאנו מציעים למודלים האחרים שהוצעו לבעיות 

ההבדל המרכזי הוא שהטכניקות האחרות מתבססות על מודל . אילוצים מבוזרות
אולם בבעיות תזמון עובדים מבוזרות כל , שבו כל סוכן אחראי רק על משתנה אחד

 סיפוק אילוצים עם מאות משתנים שזמן הפיתרון תסוכן אחראי על פיתרון של בעיי
הבדל .  שניות למספר שעותשלהם אינו ניתן להערכה מראש ויכול לנוע בין מספר

שהמודלים האחרים אינם מתמודדים ביעילות עם בעיות אילוצים , מרכזי נוסף הוא
אילוצי .  אילוצי מונהםאילוצים חזקים בין הסוכנים הכולליהמכילות מבוזרות 

מונה הם אילוצים המגבילים את מספר ההשמות של קבוצות של ערכים לקבוצות 
ום סיפוק אילוצים מבוזרות עוסק באילוצים רוב המחקר בתח. של משתנים
אמנם ניתן למפות ). בעיות בהם כל אילוץ מאלץ שני משתנים לכל היותר(בינאריים 

  .אבל מחיר המיפוי הוא מעריכי, כל אילוץ מונה למספר אילוצים בינאריים

 על מנת לפתח מערכת הנותנת מענה יעיל לבעיות תזמון עובדים של העולם האמיתי 
פיתחנו את  אלגוריתם . גם במחקר בסיסי בתחום בעיות סיפוק אילוציםעסקנו 

GIRA המבוסס על הוספת גורם אקראי לכל אלגוריתם שלם אחר הפותר בעיות 

 מאפשר לסוכן תיזמן לפתור בעיות תזמון עובדים GIRA אלגוריתם. סיפוק אילוצים
  .קשות שהאלגוריתם המקורי לא מצליח לפתור בזמן סביר

  

  

  

, סוכני תזמון, מערכת מרובת סוכנים, בעיות לוחות זמנים מבוזרות:  מפתחמילות
, בעיות סיפוק אילוצים מבוזרות, בעיות הקצאת משאבים מבוזרת, מ ממוחשב"מו

         . מבוזרAI, בעיות סיפוק אילוצים
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This thesis introduces a model for Distributed Employee Timetabling Problems 
(DisETPs) and proposes a general architecture for solving DisETPs by using 
a Multi-Agent System paradigm. The architecture is composed of a set of autonomous 
software Scheduling Agents that solve the Employee Timetabling Problems 
(ETP) for each department. Each agent has its own local ETP and its own goals. The 
scheduling agents must coordinate these goals with the other agents in order to 
achieve a solution for the whole organization that will yield a better result with 
respect to the global targets. To achieve a coherent and consistent global solution, the 
scheduling agents make use of a sophisticated negotiation protocol that always ends in 
an agreement though not necessarily ensured to be optimal. The main functionalities 
of this protocol are agent agent relationship, a mechanism to approve a chain of 
requests for changes and the management of an electronic marketplace for bidding on 
preferred common time slots. 
 
In the last decade, various techniques for solving Distributed Constraints 
Satisfaction Problems (DisCSPs) have become the method of choice for modeling 
many types of distributed optimization problems, in particular, those involving 
heterogeneous constraints and a combinatorial search. However, several difficulties 
have arisen when applying the current DisCSPs solving methods to real-world 
DisETPs. The main obstacle is that it is extremely difficult to find good solutions to 
these highly constrained and complex problems and even more difficult to search for 
an optimal solution that minimizes costs, meets employee preferences, distributes 
shifts equitably among employees and satisfies all the workplace constraints. 
 
To tackle these difficulties, we present in this thesis a simple but robust framework 
for solving distributed timetabling problems that effectively share available global 
resources. The generic model we suggest for solving distributed timetabling is based 
on a multi agent system. This approach is in line with the irreversible trend toward 
using decentralized information sources, a trend that makes the current approach of a 
global, centralized search that is based on a central computer less and less adequate. 
 
The cornerstone of this research is the development of a new family of multi 
dimensional, multi-step negotiation protocols for shared resources allocation among 
cooperative scheduling agents that is based on a distributed search algorithm. This 
framework enables the use of automatic negotiation between scheduling agents, 
which include automatic bids, and auctioning in an electronic marketplace. These 
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protocols differ in their amount of problem centralization, ranging from very 
centralized approach to more decentralized ones. In a very centralized approach, the 
Synchronized Protocol adds an additional agent, the Central Resource Manager 
(CRA), which is responsible for managing all the shared resources. This protocol 
gives the CRA full control of the distributed search. At the decentralized end of the 
spectrum, the Bids Protocol, adds several agents to the architecture, where each such 
additional agent is responsible for managing one of the shared resources. In the Bids 
Protocol the search control circulates among the scheduling agents where agents do 
not explicitly send their local constraints and solutions to other agents but rather just 
send their bid offers for using the shared global resources to the electronic 
marketplace. This family of protocols can be extended so that it can be used as a more 
generalized framework for solving Distributed Constraint Optimization Problems 
(DCOPs). While in DCOPs the agents try to find a global optimal solution that 
maximizes the combined local utility, here, the agents are trying in the same time to 
improve the quality of the solution to their own local problem. 
 
Another major achievement in this research is the development of the General 
Iterative Restart Algorithm (GIRA) - a new methodology that introduces 
randomization into a complete search algorithm for efficiently solving a local ETP. 
More generally the GIRA can be used efficiently to solve very hard static 
and dynamic constraint satisfaction problems with no need to select a fixed value for 
the cutoff parameter in advance. 
 
Our DisETP negotiation framework was implemented at Soroka Hospital for solving 
the nurses timetabling and transportation problem. Experimental analysis of this 
system showed that using the proposed Bids Protocol has the potential to significantly 
improve the quality of the solutions for real world  large distributed timetabling 
problems. 
 
Keywords: Multi Agent System, Scheduling Agents, Employee Timetabling 
Problems, Distributed Constraints Satisfaction, 
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Abstract

The thesis investigates search algorithms for constraint satisfaction problems
(CSPs). The contributions of the thesis can be divided into two parts.

The first part investigates connections between the worst-case complexity
of CSP search algorithms and their practical efficiency. In one direction, we
prove that a well-known search algorithm FC-CBJ together with the Fail-First
ordering heuristic has worst-case complexity of O∗((d−1)n) rather than O∗(dn),
where d and n are the maximum domain size and the number of variables of the
given CSP. This result provides evidence that heuristic methods designed for
practical purposes can be useful for reducing complexity. In the other direction,
we take a “purely-theoretical” approach to solve CSP in O∗(dd/2en) by assigning
variables with pairs of values. Based on this approach, we design two algorithms,
which we term 2FC and 2MAC , that are an order of magnitude better than
FC and MAC on a number of benchmark domains. From this result we can
infer that purely theoretical results can be very useful for the design of practical
search algorithms.

The second research direction of the thesis is the design of search algorithms
based on a sophisticated failure condition (a condition under which a backtrack
is initiated). We develop a failure condition based on the intuitive principle of
“pruning by analogy”, the same principle on which symmetry breaking meth-
ods are based. We propose two algorithms, named FC-RKP and MAC-RKP,
that use this condition for initiating backtracks. We show that these algorithms
outperform FC and MAC on a number of benchmark domains, indicating that
a sophisticated failure condition can be useful for reducing the search time and
that “pruning by analogy” is applicable to CSPs that have no intrinsic sym-
metry. We also prove that the FC-RKP algorithm is a generalization of the
FC-CBJ algorithm. This last result demonstrates that intelligent backtracking
and symmetry breaking methods are both based on the same intuitive principle.
Keywords: constraint satisfaction problems, exact exponential algorithms (search
algorithms), pruning of search space, computational complexity.
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    מודלים מתמטיים לתבניות צמחייה ומגוון ביולוגי    נושא העבודה

        ארז גלעד    שם המגיש

        אהוד מרון    שם המנחה

  תקציר העבודה
  

בעבודה זו אנו מציגים מחקר של מודל מתמטי עבור אינטראקציה בין מים וביומסה במערכות 
:  לרוב משובים חיוביים בין ביומסה ומיםכוללתאינטראקציה זו . אקולוגיות צחיחות וצחיחות למחצה

את . ולכן הצמח גדל מהר יותר, כך גם כמות המים הזמינה לו, ככל שהביומסה של הצמח גדולה יותר
הפחתה בקצב ניתן לייחס ל, מתלווה לגדילת הביומסה שלוה, הגידול בכמות המים הזמינה לצמח

חלחול של מי נגר אל תוך הקצב רה בהגבל, ")משוב ההצללה("מים כתוצאה מהצללה של אידוי ה
, מים על ידי שורשי הצמחמוגברת של  הולקליט") משוב החלחול("הקרקע תחת כתמי צמחייה 
שלושת תהליכי המשוב החיובי הללו הם הגורמים "). משוב הקליטה("המתארכים כאשר הצמח גדל 

, יות מוגבלות מיםהעיקריים המשפיעים על האינטראקציה בין מים וביומסה במערכות אקולוג
  .ושלושתם נלקחים בחשבון על ידי המודל

  
אולם ההשלכות של תהליכים , תפקידם של תהליכי משוב אלו ביצירת תבניות צמחייה נחקר כבר בעבר

שינויים באופי ומגוון מינים , וכתוצאה מכך לגבי מהנדסי סביבה, אלו לגבי התפלגות המשאבים
  .     שימוש במודלים מתמטייםעד כה תוך לא נחקרו , האינטראקציה בין צמחים

  
כגון , אנו משתמשים במודל המתמטי על מנת לחקור שאלות בעלות חשיבות רבה באקולוגיה כיום

תגובות פתאומיות של , היווצרות תבניות צמחייה במערכות אקולוגיות צחיחות וצחיחות למחצה
י האינטראקציה בין צמחים לאורך מפל שינויים באופ, מהנדסי סביבה, הצמחייה לשינויים סביבתיים

 למטרה זו אנו משתמשים במושגים .המינים במערכת במגוון  ומנגנונים האחראים לשינוייםהמשקעים
  .תרשימי הסתעפות וניתוח יציבות, כגון אי יציבות, וכלים השאולים מתורת היווצרות תבניות

  
, )תופעת טבע שכיחה(רך מפל משקעים אנו משחזרים וחוקרים את רצף תבניות הצמחייה המתקבל לאו

קיום של תבניות צמחייה שונות וחוקרים מעברים אפשריים -אנו מזהים תחומי משקעים בהם קיים דו
אנו מזהים , עבור טופוגרפיה של מדרון). Catastrophic shifts(בין מצבים יציבים שונים של המערכת 

 פסילמשל תבניות של (קיום של תבניות צמחייה שונות -תחום רחב של פרמטרים בו מתאפשר רב
ואנו חוזים כי קיים יחס הפוך בין מידת הפוריות  ) המאופיינות על ידי מספרי גל שוניםצמחייה

  .שונותהביולוגית של המערכת ליכולת העמידות שלה בפני הפרעות 
 

אנו חוקרים את האופן בו תבניות צמחייה שונות משרות התפלגויות שונות של מים בקרקע ומראים 
 החוזק בדיקתעל ידי , בנוסף. כיצד מגוון רחב של תבניות צמחייה יכול ליצור מגוון רחב של בתי גידול

יים יחס הפוך בין  אנו חוזים כי ק) החלחול ומשוב הקליטהמשוב( החיובי משובתהליכי ההיחסי של 
  .יכולת הינדוס ליכולת עמידות ברמת כתם הצמחייה הבודד

  
על ידי הכללת המודל כך שיתאר את הדינאמיקה של מספר אוכלוסיות מינים המקיימות אינטראקציה 

אנו מצליחים לשחזר מגמה שכיחה בטבע של מעבר מתחרות בין מינים , דרך התפלגות המים בקרקע
אנו , בנוסף. ומציעים מנגנון אפשרי להסבר התופעה, ת הצחיחות במערכת עולהלסיוע הדדי כאשר מיד

מיני -סיוע הדדי בין) 1 (:מציעים שני מנגנונים חדשים האחראים לשינויים במגוון המינים במערכת
הינדוס מוגבר ברמת כתם הצמחייה הבודד כתוצאה ממעבר בין ) 2(-ו, מינית- כתוצאה מתחרות תוך

  .ונות ברמת הנוףתבניות צמחייה ש
  

. אנו מציגים אלגוריתם מהיר לחישוב קונבולוציות בעלות פונקצית גרעין המשתנה במרחב ובזמן, לבסוף
אלגוריתם זה פותח על מנת להתגבר על מספר קשיים משמעותיים הקיימים בתהליך הפתרון הנומרי של 

  .משוואות המודל
  

מהנדס , ינאמיקה קולקטיבית ותכונות נובעותד, היווצרות תבניות, תבניות צמחייה: מילות מפתח
סיוע הדדי , תחרות, אינטראקציה בין מינים, מגוון נופי ומגוון מינים, דינאמיקה של בתי גידול, סביבה

שוואות מ, איברים לא לוקאליים, פונקצית גרעין המשתנה במרחב ובזמן, קונבולוציות, קיום-ודו
  . דיפרנציאליות- אינטגרו
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Abstract   

In this work we present and study a mathematical model for water-biomass interactions in arid 
and semi-arid ecosystems. These interactions often involve positive feedbacks between 
vegetation biomass and water: the larger the biomass the more water available to the vegetation 
and the faster the vegetation grows. The increase in water availability that comes with biomass 
can be attributed to reduced evaporation by shading (”shading feedback”), increased 
infiltration rates of surface water at vegetation patches (”infiltration feedback”), and water 
uptake by plants’ roots, which lengthen as the plants grow (”uptake feedback”). The model 
captures all three positive feedback processes, which are the crucial factors affecting water-
biomass interactions in water limited systems. 
 
The role of these feedbacks in the formation of vegetation pattern have already been studied 
but their implications for resource distribution and consequently for ecosystem engineering, 
changes in plant interactions, and species diversity have not been addressed using a modeling 
approach. 
 
By implementing concepts and tools from the theory of pattern formation (e.g. instabilities, 
bifurcation diagrams, stability analysis), we use the mathematical model to study a variety of 
currently important questions, including the self-organization of plant communities in arid and 
semi-arid regions to form vegetation patterns, sudden responses of vegetation to environmental 
changes, ecosystem engineering, changes in plant interactions along gradients of 
environmental stresses, and mechanisms of species diversity change. 
 
We reproduce and study a sequence of vegetation patterns across a rainfall gradient (a widely 
observed natural phenomenon), identify ranges of pattern coexistence, and study possible 
transitions between different stable states of the system (catastrophic shifts). On hill slopes, we 
identified wide parameter ranges where multistability of vegetation bands occur (i.e. bands 
patterns characterized by different wavenumbers), and we predict a tradeoff between biological 
productivity and resilience of the system. 
 
We study the different soil-water distributions induced by different vegetation patterns and 
demonstrate how diversity in vegetation patterns may lead to habitat diversity. Furthermore, at 
the single-patch scale we predict a facilitation-resilience tradeoff by studying the relative 
strengths of the infiltration and uptake feedbacks. 
 
By generalizing the model to describe the dynamics of n-interacting species populations, we 
successfully reproduce the widely observed trend of the transition from competition to 
facilitation as aridity stress increases and we suggest a possible mechanism. In addition, we 
suggest two novel mechanisms responsible for changes in species diversity, (i) interspecific 
facilitation induced by intraspecific competition and (ii) enhanced facilitation at the single-
patch scale induced by dynamic pattern changes at the landscape scale (cross-scale processes). 



22/01/2007 

 
Finally, we present a fast algorithm for convolution integrals with space and time variant 
kernels. This new algorithm was developed in order to overcome several major difficulties in 
the numerical integration of the model equations.  
 
Keywords: Vegetation patterns, pattern formation, collective dynamics and emergent 
properties, ecosystem engineer, habitats dynamics, landscape and species diversity, plant 
interaction, competition and exclusion, facilitation and coexistence, cross-scale processes, 
convolution, space and time variant kernels, nonlocal terms, integro-differential equations. 
 
 
 



  ד"בס

 3

the NF.  These are “canonical” obstacles that reflect the difference between the single-wave 

case (where no obstacles emerge) and the multiple-wave case.  In the multi-wave case, the 

resulting obstacles vanish exponentially everywhere outside the wave-interaction region. 

 Consequently, in systems whose zero-order wave solutions are localized and the 

multiple waves interact elastically (e.g. KdV solitons), canonical obstacles will be finite only 

in the vicinity of the intersection point between the characteristic lines of the solutions.  On 

the contrary, in systems, in which wave interaction is inelastic already through zero-order 

(e.g. Burgers shock fronts), obstacles extend along semi-infinite domains (as does the wave-

interaction regions are). 

ii) The obstacles were divided into a “resonant” part, proportional to a symmetry, and a 

“regular”  one.  The former is included in the NF and changes the wave velocity update of its 

solution.  It emerges only in “inelastic” systems (e.g., the Burgers equation) because of semi-

infinite form of their obstacles.  The regular part always emerges, and results in adding new 

terms to the NIT.  Usually, these terms have to be calculated numerically.  However, the 

problem of accounting for “obstacles to asymptotic integrability” is solved in this way 

without damaging the Normal Form, that is, the “obstacles” cease to be real obstacles to 

integrability. 

iii) A detailed study of the canonical obstacles reveals their nature.  The perturbation 

excites waves that are different from the solution one is seeking.  The obstacles are those 

terms in the perturbation, which represent coupling between these spontaneously excited 

waves and the solution one is seeking.  Contrary to the unperturbed equations, and also to the 

NF through all orders, the obstacles are non-conservative terms. 

 The character of the “spontaneous” waves determines the behavior of the obstacles.  

In systems that allow inelastic interactions amongst waves in the solution one is seeking, at 

least one of the characteristics of the spontaneous waves overlaps with the solution sought; 

hence the coupling builds a semi-infinite obstacle.  In particular, in the case of the Burgers 

equation, the spontaneously generated wave is also a solution of the equation, but different 

from the solution one is seeking. 

 In contrast, in “elastic” systems, the characteristics of the spontaneous waves differ 

from those of the solution, and the obstacles are local.  In the case of the KdV equation, this 

wave is constructed from new (non-KdV) solitons that undergo an elastic collision around the 

origin.  Their amplitudes have opposite signs, which they exchange upon collision. 
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 Wave propagation in nonlinear media is of general interest in various fields of physical research, such as

hydrodynamics, chemical reactions, nonlinear optics, elementary particles and even traffic motion.  Usually,

s) in space and time.’such problems are described by nonlinear partial differential equations (PDE

 Wave solutions obtained from these equations may be single or multiple waves.  There cannot be a superposition

of waves in nonlinear systems.  Instead, the waves merge in some interaction region (which may be local

or semi-infinite), and are well separated outside it.  Thus, multi-wave solutions of nonlinear problems are

well determined even visually or numerically.

 A large number of physical problems depend only on one space dimension; consequently they are described

s are solvable analytically [1], for example, the KdV [2],’s in (1+1) dimensions.  Several such PDE’by PDE

[3], [6]; Burgers [4], [5], [6]; NLS [6], [7]; Benjamin-Bona-Mahony [8]; Camassa-Holm [9] equations, and

more.  When the appropriate equation, or a system of equations, is analytically unsolvable, it is often possible

to develop it into a single perturbed PDE whose unperturbed part is a solvable equation [10], [16], [17], [19].

 Once such an equation is derived, solving the problem is reduced to a purely mathematical task: the analysis

of the equation and looking for its solutions.  The method of perturbative analysis is usually that of the

Multiple Time Scales or of the Normal Forms.  In my work, I used the latter.

 In the Method of Normal Forms [11]-[13], one expands the solution of the equation into a power series in

the small parameter, e, that appears in the equation itself.  This expansion is called the Near-Identity

Transformation, NIT.  In addition, the time dependence of the zero-order term of the NIT is described by the

Normal Form (NF).  The Normal Form is itself a PDE, which contains, in addition to the unperturbed part

of the equation, also the relevant terms from the higher-order perturbations.  These terms are related to the

unperturbed part and called its symmetries.  The NF is solvable if the zero-order part of the equation is

solvable.  The higher-order terms in the NF just update the dispersion relation of its solution in appropriate

orders.  The solution of the NF, i.e. the zero-order approximation, then carries the main physical properties

of the system.

, beginning at some order of the dead end  For most of the equations, the perturbative analysis reaches a 

expansion.  The difficulty is the appearance of terms in higher-orders of the perturbation, which cannot be

obstacles accounted for by the higher-order corrections in the NIT [14], [15], [18], [19].  Such terms are called 

 [20], [21]. The assumption that leads to this difficulty is that all the higher-order to asymptotic integrability

corrections are constructed exclusively from differential polynomials of the solution of the NF.

 Obstacles to integrability do not appear if the zero-order solution sought is a single wave [21]; they emerge

for any other solution of the NF, in particular for multi-wave solutions.  Focusing on wave solutions, one

finds that the effect of obstacles to integrability is the main effect of wave-interaction in perturbed nonlinear

systems.

 The standard way, proposed in the literature [15], [20], [21] to take care of the effect of obstacles, is to move

them into the NF.  This enables one to analytically construct the NIT from differential polynomials of the

solution of the NF.  The price paid is that the NF becomes non-integrable and the wave nature of its solution

. obstacles to asymptotic integrability is destroyed, hence, the name 

 I propose an alternative way to deal with obstacles, based on the following ideas:

i) In the analysis, one must exploit features of the solutions, especially the fact that the obstacles do not appear



when the solution of the NF is a single wave.

ii) Despite the existence of wave interaction, the similarity of the wave nature of the zero-order approximation

to that of the unperturbed solution should be preserved.  Wave interaction should only affect the wave parameters

of the zero-order approximation, and generate new terms in the higher-order corrections to the NIT.

iii)  The requirement that all the terms in the NIT be differential polynomials of the solution of the NF must be

given up.  In principle, the NIT may contain functions of x and t. This enables one to account for the effect of

the non-resonant parts of the obstacles by the NIT.

 The main results of my work:

i) In the method of Normal Forms, there is ample freedom in the construction of the NIT.  As a result, the

functional form of the obstacles is not unique.  I have exploited this freedom to obtain obstacles that vanish

 obstacles that reflect the canonical explicitly in the case of the single-wave solution of the NF.  These are 

difference between the single-wave case (where no obstacles emerge) and the multiple-wave case.  In the multi-

wave case, the resulting obstacles vanish exponentially everywhere outside the wave-interaction region.

 Consequently, in systems whose zero-order wave solutions are localized and the multiple waves interact elastically

(e.g. KdV solitons), canonical obstacles will be finite only in the vicinity of the intersection point between the

characteristic lines of the solutions.  On the contrary, in systems, in which wave interaction is inelastic already

through zero-order (e.g. Burgers shock fronts), obstacles extend along semi-infinite domains (as does the wave-

interaction regions are).

 one.  The regular  part, proportional to a symmetry, and a resonant ii) The obstacles were divided into a 

inelastic former is included in the NF and changes the wave velocity update of its solution.  It emerges only in 

systems (e.g., the Burgers equation) because of semi-infinite form of their obstacles.  The regular part always

emerges, and results in adding new terms to the NIT.  Usually, these terms have to be calculated numerically.

 is solved in this way without obstacles to asymptotic integrability However, the problem of accounting for 

 cease to be real obstacles to integrability. obstacles damaging the Normal Form, that is, the 

iii) A detailed study of the canonical obstacles reveals their nature.  The perturbation excites waves that are

different from the solution one is seeking.  The obstacles are those terms in the perturbation, which represent

coupling between these spontaneously excited waves and the solution one is seeking.  Contrary to the unperturbed

equations, and also to the NF through all orders, the obstacles are non-conservative terms.

 waves determines the behavior of the obstacles.  In systems that allow spontaneous  The character of the 

inelastic interactions amongst waves in the solution one is seeking, at least one of the characteristics of the

spontaneous waves overlaps with the solution sought; hence the coupling builds a semi-infinite obstacle.  In

particular, in the case of the Burgers equation, the spontaneously generated wave is also a solution of the equation,

but different from the solution one is seeking.

 systems, the characteristics of the spontaneous waves differ from those of the solution, elastic  In contrast, in 

and the obstacles are local.  In the case of the KdV equation, this wave is constructed from new (non-KdV)

solitons that undergo an elastic collision around the origin.  Their amplitudes have opposite signs, which they

exchange upon collision.



1 

  סביכות ואופקים
  

  ירום עמוס –מאת 
  רמי ברושטיין פרופסור –מנחה 

  
  תקציר

  
  

מעניינת המאפשרת לנו " מעבדה תיאורטית"חורים שחורים סיפקו לנו , במהלך שלושים השנים האחרונות

זאת מכיוון שישנו יחס ישר בין האנטרופיה של החור . לשאול שאלות לגבי התכונות הקוונטיות של כבידה

  .השחור לשטח הפנים של אופק המאורעות שלו

במהלך . קיים מעט מידע לגבי המנגנון הפיסיקלי המאפשר אותו, יקה למדיבעוד שקשר זה נחקר בצורה מעמ

אנו נתרכז בנקודת מבט אחת המציעה שהאנטרופיה , כאן. התפתחו דרכי חשיבה רבות לגבי היחס הזה, השנים

  .של החור השחור נובעת מסביכות קוונטית

לא יבחין במצב הטהור , Vאז צופה שאין לו גישה לאזור מרחבי , ψאם אנו מכינים מערכת במצב טהור 

ψ אלא במצב מעורב ρ , המתקבל מתוךψי לקיחת העקבה של דרגות החופש מחוץ ל " עV ,

ψψρ outTr= . אנטרופית הסביכותS שהצופה ימדוד היא האנטרופיה המשויכת ל ρ ,ρρ lnTrS =.  

פרשנות הסביכות של האנטרופיה של חורים שחורים מציעה כי האנטרופיה המשויכת לחור השחור נובעת 

כאשר הסביכות מתרחשת בין האזור שבתוך אופק , מאנטרופית סביכות של מצב הריק של החור השחור

בעבודה זאת אנו נחקור פרשנות זאת מכמה היבטים ונקשר . ות והאזור שמחוץ לאופק המאורעותהמאורע

  .נראית שונה, אשר על פניו, אותה לפרשנות של אנטרופיה של חורים שחורים הקשורה לתורת מיתרים

. V כפי שרואה אותם צופה הנמצא ב, Vי בחינה של מתאמים של אופרטורים בנפח "אנו נתחיל את הדיון ע

. V הם אופרטורים אשר מוגבלים לנפח B ו Aכאשר , )Tr(ρABאנו נתייחס למתאמים מהצורה , כלומר

אנו יכולים לקשר , בזבוז-בעזרת משפט הניוד. נראה כי באופן כללי מתאמים אלה מסולמים עם שטח הפנים

רמודינמים אחרים גם גדלים ת, ובכך להראות כי מלבד האנטרופיה, מתאמים כאלה עם גדלים תרמודינמים

י "אנו נתמוך בהוכחה כללית זאת ע.  קשורים ביחס ישר לשטח הפניםVי צופה המוגבל ל "אשר נמדדים ע

  .דוגמאות מספריות ואנליטיות המראות את התלות בשטח הפנים בגיאומטריות שונות

התפקיד של מאפשרים לנו להבין את , מנת להוכיח את הקשר הזה- הכלים המתמטיים שאנו נשתמש בהם על

  .מתאמים קוונטים קצרי טווח ביצירת התלות השטחית של הניודים

קרינת אנרו . ומראים כיצד ניתן לחשוב עליה כבאה מסביכות, )Unruh(אנו ממשיכים בדיון בקרינת אנרו 

לצופה זה לא תהיה , כתוצאה מהתאוצה שלו. י צופה המואץ בריק של מרחב שטוח"היא הקרינה  הנמדדת ע

י "ניתנת לתיאור באופן מדויק ע, נראה כי הקרינה המתקבלת. לק מהמרחב אשר ממנו הוא מתרחקגישה לח
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 המתקבלת לאחר לקיחת עקבה של דרגות החופש הנמצאות מעבר לאופק של הצופה ρמטריצת הצפיפות 

  .וגם התכונות השטחיות שלה יכולות להיות משויכות לסביכות, גם הקרינה עצמה, לכן. המואץ

בעזרת שיטת אינטגרל , נראה. זמן עקומים עם אופק מאורעות-אנו נדון במרחבי, משך לאנליזה זאתבה

המנגנון כאן זהה . כתוצאה של סביכות, זמן כזה-כי ניתן לחשוב על הקרינה המשויכת לאופק במרחב, המסלול

ה כי הן מסולמות עם ונרא, אנו נחשב את אנטרופית הסביכות של מרחבי זמן אלה. לזה שאחראי לקרינת אנרו

  .שטח הפנים

החולשה של פרשנות זאת . יש בידינו תמיכה חזקה לפרשנות הסביכות של אנטרופית חורים שחורים, עד כאן

סגול של -בחוצץ על,  באופן כללי, אנטרופית הסביכות תהיה תלויה, שמלבד התלות בשטח הפנים, היא

  .זוהי בעיה ידועה שנידונה בספרות. התורה

, שם. סף שנדון בו בעבודה קשור בחישוב מוצלח של האנטרופיה של החור השחור בתורת מיתריםנושא נו

, באופן תמים. י הערכה של אנטרופיה של תורה דואלית לה"ניתן לחשב את האנטרופיה של החור השחור ע

  .געניתן לטעון כי תהליך זה לא קשור לפרשנות הסביכות של האנטרופיה של החור השחור שדנו בו כר

סגול ובהערכת האנטרופיה של חורים שחורים במסגרת -אנו נדון בבעיית החוצץ העל, בחלק הבא של העבודה

על , נראה כי פרשנות הסביכות תואמת את שיטת החישוב של האנטרופיה בתורת המיתרים. תורת המיתרים

יתן להתייחס לאנטרופיה וכי נ, ידי כך שנראה כי המצב הדואלי למצב הריק של החור השחור הוא מצב סבוך

אנטרופית : סגול-תוצאה זאת קשורה גם בבעיה לכאורה של החוצץ העל. בתורה הדואלית כאנטרופית סביכות

חוצץ זה לא , סגול- ואנו מצפים כי בתורה שהיא שלמה בעל, הסביכות הוערכה בגבול של אנרגיות נמוכות

בה , ופיה מנקודת מבט של התורה הדואליתזוהי בדיוק התוצאה שמקבלים כשמסתכלים על האנטר. יופיע

  .סגול לא מופיע-וכי החוצץ העל, מצאנו כי אנטרופית הסביכות סופית

, אנו מסיימים את החקירה בשאלות פתוחות בנושא פרשנות הסביכות הקשורות לחורים שחורים קיצוניים

וגישות יותר חדשניות , גישת הכבידה האוקלידית לאנטרופיה של חורים שחורים, חורים שחורים קורסים

  .החוקרות את המצבים הקוונטיים של החורים השחורים

  

  .סלום עם שטח הפנים, סביכות, אנטרופיה של חורים שחורים, חורים שחורים: מילות מפתח

  

  ):מהאקדמיה ללשון (תרגום

 entangled –סבוך 

   scale–סלם 

 correlator –מתאם 

 fluctuation –ניוד 

 dissipation –בזבוז 
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Summary 

 

Over the last thirty years black holes have provided an interesting theoretical “laboratory” 

enabling us to pose questions regarding the quantum nature of gravity. This has been possible 

due to a linear relation between the entropy of the black hole and the area of it's event 

horizon. 

While this relation has been studied quite thoroughly, little information is known regarding 

the physical mechanism which allows for it. While there are many approaches to 

understanding it, here we shall focus on one point of view which suggests that the entropy of 

the black hole is due to entanglement. 

If we prepare a system in a pure quantum state, |ψ> ,then an observer who has access to 

some spatial section V will not observe the pure state |ψ> but rather a mixed state ρ, obtained 

from |ψ> by tracing over degrees of freedom outside of V ,ρ = Trou|ψ><ψ|. The entanglement 

entropy S that this observer will measure is the entropy associated with ρ, S = Tr ρ ln ρ. 

The entanglement interpretation of black hole entropy suggests that the entropy associated 

with a black hole is the entanglement entropy of the vacuum state of the black hole, where the 

entanglement occurs between the region of space inside and outside the horizon. In this work 

we shall study various aspects of this interpretation and relate it to some seemingly different 

string theory approaches also used to understand black hole entropy. 

We start our discussion by considering correlations of bulk operators as seen by 

an observer inside V. That is, we consider correlations of the form Tr(ρAB), where A and B 

are operators restricted to V. We show that generically these correlations scale as the surface 

area. Using the fluctuation dissipation theorem, we may relate such fluctuations with 

thermodynamic quantities, thus showing that apart from the entropy, other thermodynamic 

properties measured by an observer restricted to V scale as the surface area. We support our 

general claims with numerical and analytic examples that exhibit the area-scaling properties 

of energy fluctuations in various geometries. 

The mathematical tools we use in proving such a relation allow us to understand the role of 

short range quantum correlations in generating this area dependence of the fluctuations. 



We proceed to discuss Unruh radiation and show how it may be thought of as coming from 

entanglement. Unruh radiation is the radiation measured by an accelerated observer in the 

vacuum of °at space. Due to his acceleration, this observer will not have access to the part of 

space from which he is accelerating. What we show is that this radiation is given precisely by 

the density matrix ρ obtained after tracing over the degrees of freedom beyond the 

accelerating observer's horizon. Thus, both the radiation itself and it's area-scaling properties 

can be ascribed to entanglement. 

Following this analysis, we consider curved spacetimes with horizons. We show, using a 

previously developed path integral method, that the radiation associated with the horizon in 

such a spacetime may be thought of as generated by entanglement. Such a mechanism is the 

same as that used to discuss Unruh radiation. We calculate the entanglement entropy of such 

spacetimes and show that it is proportional to the surface area. 

Thus far, we have strong support for the entanglement interpretation of black hole entropy. 

The shortcoming of such an interpretation is that apart from being proportional to the surface 

area, the entanglement entropy will, in general, be proportional to some UV cutoff of the 

theory. This is a known phenomenon and has been studied in the literature. 

Another issue we discuss in this work has to do with the successful evaluation of black hole 

entropy using string theory. In this case, one evaluates the entropy of the black hole by 

calculating the entropy of a theory which is dual to it. One might naively claim that this 

procedure is unrelated to the entanglement interpretation we have just discussed. 

In this work, we tackle the issues of the UV cutoff and the relation of the entanglement 

interpretation of black hole entropy to string theory. We show that the entanglement 

interpretation is consistent with the string theory evaluation of entropy by showing that the 

state dual to the vacuum of an eternal black hole is entangled and that the entropy calculated 

in the dual theory can be thought of as entanglement entropy. This relationship also bears on 

the apparent problem with the UV cutoff: the entanglement entropy has been evaluated in a 

low energy limit, and one expects that it will not appear in a UV complete theory. This is 

precisely what we see when considering the evaluation of the black hole entropy from the 

dual theory perspective. There, one finds that the entanglement entropy is finite and that the 

UV cutoff does not appear. 

We end this analysis regarding the entanglement interpretation with some open problems 

related to extremal black holes, collapsing black holes, the Euclidian gravity approach to 

black hole entropy, and some more recent developments in which the microstates of the black 

hole have been studied. 
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˙ÂÓÎ†˙‡†ÌÈÙ˜˘Ó‰†¨‰ÏÂÚÙ‰†ÈÓÂ¯˜ÙÒ†ÈÎ†‡ˆÓ†Æ˙ÂÏÂ˜ÏÂÓ‰†È˙˘·†ÈÏÈ˜Ï‡‰ C-H≠‰Â†‰Â˘‡¯‰†‰ÏÂ˜ÏÂÓ·†ÈÏÈËˆ‡‰

ÔÎÏÂ†¨ÌÈ˘ÏÁ†ÔÂË¯·Â‡†È¯·ÚÓ†ÈÂÏÈ‚Ï†ÔÈÂˆÓ†ÈÏÎ†ÌÈÂÂ‰Ó†¨ÈÂÈˆ¯·ÈÂ‰†¯Â¯ÈÚ‰†Ï˘†‰Èˆ˜ÂÙÎ†ÌÈ¯¯Á˙˘Ó‰†ÌÈÈÓÂË‡‰†ÌÈËÓ‚¯Ù‰

ÆÂÎÂ‰˘†ÌÈÈÂÈˆ¯·ÈÂ‰†ÌÈ·ˆÓ‰†Ï˘†˙ÈÓÊ‰†˙ÂÁ˙Ù˙‰‰Â†˙Â„ÁÂÈÓ‰†˙ÂÈˆ˜‡¯ËÈ‡‰†˙ÚÈ·˜Ï†Í¯„†Ì‚

È˘ÈÏ˘‰Â†È˘‰†¨ÔÂ˘‡¯‰†ÌÈÂË¯·Â‡‰†Ï˘†¨˙ÈÓÊ≠Â·†Â„„Ó˘†¨(PA)†ÌÈÈËÒÂ˜‡ÂËÂÙ‰†‡¯Ë˜ÙÒ‰Â†‰ÏÂÚÙ‰†ÈÓÂ¯Ë˜ÙÒ†¨ÔÈËÂ·≠±≠·

ÈÓÂ¯Ë˜ÙÒ·†˙È˙ÂÚÓ˘Ó†‰¯ˆ‰†ÌÚ†˙Â„¯ÙÂÓ†‡Ï†˙ÂÈÂÈˆËÂ¯†˙ÂÙËÚÓ†ÌÈ‡¯Ó†ÈÏÈËˆ‡‰†C-H≠‰†¯˘˜†Ï˘†(2?1, 3?1, 4?1)

intramolecular vibrational†ÔÓÊÏ†ÌÈ‡˙Ó‰†ÏÂˆÈÙ†˙ÂÏ‚Ï†˙¯ÊÂÚ†3?1†Ï˘†¯ÂÊ‡‰†¯Â·Ú†ÂÊ†‰¯ˆ‰†ÆÈÂÈˆËÂ¯†¯Â¯È˜Ó†‰‡ˆÂ˙Î†‰ÏÂÚÙ‰

˙Â˜ÙÒÓ†ÌÈ¯·ÚÓ‰†ÈÏÈÙÂ¯Ù†ÌÚ†È¯ËÓÈÒ‡†¯ÂËÂ¯†Ï„ÂÓ†ÈÙÏ†‡¯Ë˜ÙÒ‰†˙ÂÓ‡˙‰†Æ1 ps†≠Î†Ï˘†(IVR)†energy redistribution 

‰Ë˜ 4?1†¯Â·Ú†ÂÊ†‰·Á¯‰††ÆË·Ó‡‰†È·ˆÓ†ÌÚ†IVR≠Ó†‰‡ˆÂ˙Î†˙ÂÓ¯‚‰†˙ÂÈ‚ÂÓÂ‰‰†˙Â·Á¯‰‰†Ï˘†˙ÂÎ¯Ú‰Â†ÌÈÈÂÈˆËÂ¯†ÌÈÚÂ·˜

ÆË·Ó‡‰†È·ˆÓ†˙ÂÙÈÙˆ·†‰ÈÏÚ†˙Â¯ÓÏ†4?1 Ï˘†¯˙ÂÈ†ÏÂ„‚†ÌÈÈÁ†ÔÓÊ†ÏÚ†ÚÈ·ˆÓ‰†¯·„†¨3?1≠Â†2?1†Ï˘†ÂÏ‡Ó†ÈÏÓÂ‡†¯ÂÚ˘·

˜Â¯ÈÙ†ÏÚ†ÚÈ·ˆÓ‰†¯·„†¨‰ÎÂÓ†˙ÚˆÂÓÓ†˙È¯ÂËÏÒ¯Ë†‰È‚¯‡†ÌÚ†ÌÈ¯¯Á˙˘Ó†H≠‰†ÈËÓ‚¯ÙÂËÂÙ†ÈÎ†ÌÈ‡¯Ó†¯ÏÙÂ„‰†ÈÏÈÙÂ¯Ù

ÆÔ‡È„ËÂ·Ï†‰ÈˆÊÈ¯ÓÂÊÈ‡Â†IC†Ï˘†Â‡†˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰†„ÂÒÈ‰†˙Ó¯Ï†internal conversion (IC)≠Ó†‰‡ˆÂ˙Î†¯È˘È†‡Ï

‰·Ó†ÌÈ‡¯Ó†ÔÈËÂ·≠±†Ï˘†ÈÏÈ˙‡‰ C-H≠‰†˙ÂÁÈ˙Ó†Ï˘†È˘ÈÏ˘‰†≠†ÔÂ˘‡¯‰†ÌÈÂË¯·Â‡‰†Ï˘†‰ÏÂÚÙ‰Â†PA≠‰†ÈÓÂ¯Ë˜ÙÒ

˙¯ÊÚ·†Â¯˜Á†ÌÈ„„Ó‰†ÌÈÂË¯·Â‡‰†ÆÈÂÈˆËÂ¯†¯Â¯È˜Ó†‰‡ˆÂ˙Î†‰ÏÂÚÙ‰†ÈÓÂ¯Ë˜ÙÒ†¯Â·Ú†¯˙ÂÈ†‰·ÂË†‰„¯Ù‰†ÌÚ†È‡È˘≠·¯

ÈÒÂÊ¯·Â†®ÈÏÈ˙ÓÂ†ÈÏÈ˙Ó© C-H†Ï˘†˙ÂÁÈ˙Ó‰†È‚ÂÒ†È˘·†·˘Á˙Ó‰†joint local-/normal-mode (LM/NM)†·ÏÂ˘Ó†Ï„ÂÓ

≠‰†˙ÂÁÈ˙ÓÏ†ÌÈÎÈÈ˘‰†‡¯Ë˜ÙÒ·†ÌÈÙˆ‰†ÌÈ‡È˘‰†·Â¯†˙‡†¯È·ÒÓ†‰Ê†ÈÂÈˆ¯·ÈÂ†Ï„ÂÓ†ÆÛÂÙÈÎ‰Â†‰ÁÈ˙Ó‰†˙ÂÈˆ¯·ÈÂ†ÔÈ·†ÈÓ¯Ù

Ï˘†‰˜ÈÓÈ„‰†·Â˘ÈÁÏ†Ì‚†Ì˘ÂÈ†‰Ê‰†Ï„ÂÓ‰†ÆÈÓ¯Ù†ÒÂÊ¯†˙Â·È˘Á†ÏÚ†ÚÈ·ˆÓ‰†¯·„†¨ÛÂÙÈÎ‰Â†‰ÁÈ˙Ó‰†Ï˘†˙ÂÈˆÈ·ÓÂ˜ÏÂC-H

.ps†Ï˘†‰Ï˜Ò·†‰ÎÈÚ„Ï†˙ÂÓÈ‡˙Ó†˙Â‡ˆÂ˙‰Â†ÛÂÙÈÎ‰†È·ˆÓ†ÌÚ†‰Èˆ˜‡¯ËÈ‡Ó†‰‡ˆÂ˙Î†C-H≠‰†˙ÁÈ˙Ó†È·ˆÓ

„ÂÚ·†ÌÈ·Á¯†ÌÈÈÈÙ‡Ó†¯˜ÈÚ·†ÌÈ‚ÈˆÓ†PA≠‰†ÈÓÂ¯Ë˜ÙÒ††ÆÈÏÈ˙Ó‰†C-H≠‰†Ï˘†ÈÚÈ·¯†≠†ÔÂ˘‡¯†ÌÈÂË¯·Â‡‰†Â¯˜Á†ÔÈÙÂ¯Ù·

ÈÏÈÙÂ¯Ù†Ï˘†È¯ËÓÈÒ†¯ÂËÂ¯†Ï„ÂÓ†ÈÙÏ†˙ÂÓ‡˙‰†ÆÌÈÂ˘‰†ÌÈÂË¯·Â‡·†¯˙ÂÈ†ÌÈ„¯ÙÂÓ†ÌÈ‡È˘†ÌÈ‚ÈˆÓ†‰ÏÂÚÙ‰†ÈÓÂ¯Ë˜ÙÒ˘˘

˙¯ÊÚ·†Â·˘ÂÁ†ÌÈ¯·ÚÓ‰†˙ÂÓˆÂÚ†ÆÌÈÂ˜‰†È·ÁÂ¯Â†ÌÈ¯·ÚÓ‰†ÈÊÎ¯Ó†˙Ï·˜†˙‡†ÌÈ¯˘Ù‡Ó†‰ÏÂÚÙ‰†ÈÓÂ¯Ë˜ÙÒ·†ÌÈ¯·ÚÓ‰

‰Ï‚Ó†ÈÂÈˆ¯·ÈÂ‰†LM/NM ≠‰†Ô‡ÈÂËÏÈÓ‰†ÔÂÒÎÏ†ÆÈÏÂÙÈ„‰†ÁË˘Ó‰†˙‡†Ï·˜Ï†˙Ó†ÏÚ†B3LYP/6-311++G(d, p) ̇ËÈ˘

ÈÓÂ¯Ë˜ÙÒ·†ÌÈ˜ÈÙ‰†ÈÊÎ¯ÓÂ†Ô‡ÈÂËÏÈÓ‰‰†Ï˘†ÌÈÈÓˆÚ‰†ÌÈÎ¯Ú‰†ÔÈ·†ÌÈ˘¯Ù‰‰†ÈÚÂ·È¯†¯ÂÚÊÓ†Ï˘†‰‡ˆÂÓÎ†ÂÏ·˜˙‰˘†ÌÈ¯ËÓ¯Ù

ÌÈ‡È˘‰†ÈÊÎ¯Ó†˙‡†·ÂË†ÌÈ¯‡˙Ó†ÂÏ·˜˙‰˘†ÌÈ¯ËÓ¯Ù‰†ÆÌÈ˜ÈÙ‰†ÈÁË˘Â†˙Â·˘ÂÁÓ†˙ÂÓˆÂÚ†ÔÈ·†‰Ó‡˙‰‰†˙˜È„·Â†¨‰ÏÂÚÙ‰

C-H≠‰†˙ÂÁÈ˙Ó†Ï˘†˙ÈÓÊ‰†˙Â‚‰˙‰‰†˙Ï·˜Ï†Ì‚†˘ÓÈ˘†Ô‡ÈÂËÏÈÓ‰‰†ÆÌÈ¯·ÚÓ‰†Ï˘†ÈÂ‰ÈÊ†ÌÈ¯˘Ù‡ÓÂ†¨˙Â„„Ó‰†˙ÂÓˆÂÚ‰Â

˙ÈÓÊ†‰Ï˜Ò·†˙ÂÎÚÂ„† C-H≠‰†˙ÂÁÈ˙Ó†ÈÎ†˙Â‡¯Ó†˙Â‡ˆÂ˙‰†ÆË·Ó‡‰†È·ˆÓ†ÌÚ†˙ÂÈˆ˜‡Ë¯È‡Â†ÈÓ¯Ù†˙ÂÈˆ˜‡¯ËÈ‡Ó†‰‡ˆÂ˙Î

Ë·Ó‡‰†È·ˆÓ†ÌÚ†‰Èˆ˜‡¯ËÈ‡Â†ÍÂÓ‰†ÔÂË¯·Â‡·†(doorway states)†Ô˙ÙÓ‰†È·ˆÓ†ÌÚ†˙Â˜ÊÁ†˙ÂÈˆ˜‡¯ËÈ‡†ÏÏ‚·†¯˜ÈÚ·†¨ps†Ï˘

ÆÌÈ‰Â·‚‰†ÌÈÂË¯·Â‡·

˙ÂÎ¯ÚÓ·††˙„ÁÂÈÓ‰†‰˜ÈÓÈ„‰†Ï˘†‰·‰Â†‰ÈÈÙˆÏ†˘„Á†ÔÂÏÁ†ÌÈÁ˙ÂÙ†ÌÈ‡˙Ó†ÏÂ„ÈÓ†ÛÂ¯ˆ·†VMP≠˘†ÌÈ‡¯Ó†ÂÏ‡†ÌÈ‡ˆÓÓ

ÆÂ¯˜Á˘†˙ÂÈ¯ÏÂ˜ÏÂÓ‰
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                    Abstract

Understanding and getting insight into the underlying dynamics of molecular transformations is of utmost

importance and have been long standing goals of chemical physics. One of the approaches emerging as a helpful

tool for shedding light on both the vibrational and electronic dynamics is that of vibrationally mediated

photodissociation (VMP). This thesis focuses on the first attempt of studying the VMP of the acetylene

homologues, 1-butyne (H5C2C?C-H) and propyne (H3CC?C-H), via initial C-H acetylenic stretch state

preparation for the former and via the C-H alkyl stretches of both compounds. It was revealed that jet-cooled

action spectra, reflecting the yield of the ensuing atomic fragments as a function of vibrational excitation, serves

as an excellent means for detection of weak vibrational overtone transitions, and therefore as a promising way

for revealing specific couplings and time evolution of the prepared vibrational states.

  In 1-butyne the action spectra and the simultaneously measured room temperature photoacoustic (PA) spectra

of the first, second and third acetylenic C-H stretch overtones (2?1, 3?1 and 4?1) exhibit unresolved rotational

envelopes with significant narrowing of the former spectra due to rotational cooling. The narrowing of the

action spectrum in the 3?1 region exposed a resonance splitting, implying intramolecular vibrational energy

redistribution (IVR) time of ~ 1 ps. Asymmetric rotor simulation of the band contours provided the rotational

constants and estimates for the homogeneous broadening arising from IVR to the bath vibrational states. The

homogenous linewidth of 4?1 is anomalously narrower than that of 2?1 and 3?1, indicating a longer lived 4?1

state despite the increasing background state density. The Doppler profiles indicate that the H photofragments

are released with low average translational energies, pointing to an indirect dissociation process occurring after

internal conversion (IC) to the ground electronic state or IC and isomerization to butadiene.

H stretches of 1-butyne–The PA and jet-cooled action spectra of the first to third overtone regions of the ethyl C

exhibit a complex multiple peak structure being better resolved and more pronounced in the latter spectra, due

to inhomogeneous structure reduction. The observed manifolds were analyzed in terms of a simplified joint

H stretches (methyl and methylene) and–local-/normal-mode (LM/NM) model accounting for two types of C

for Fermi resonances between stretches and deformations. This vibrational model accounts for most observed

H stretches and deformations,–H stretch bands and to combinations of C–spectral features, corresponding to C

indicating the importance of the Fermi resonances. The model was also applied to calculate the dynamics of

H stretching modes resulting from coupling with the deformations, implying rapid initial state decay on–the C

sub-ps  time scale.

H stretching modes was–In propyne a study of initially excited first through fourth overtone of methyl C

performed. The PA spectra exhibit mainly broad features, while the action spectra expose multiple peaks of

recognizable shapes in the differing overtone manifolds. Symmetric rotor simulations of the band contours of

H transition intensities were calculated–the action spectra allowed retrieving of band origins and linewidths. C

using B3LYP/6-311++G(d, p) level of theory to obtain the dipole moment functions. The diagonalization of



the LM/NM vibrational Hamiltonian revealed model parameters obtained by least square fitting of the eigenvalues

to the action spectra band origins, while examining the correspondence between the calculated intensities and

simulated band areas. The derived parameters predict well the band positions and the observed intensities,

allowing assignment of the features. This Hamiltonian was also used to obtain the overall temporal behavior

H stretches as a result of the Fermi couplings and interactions with the bath states. The results indicate–of the C

H stretches is lost on a ps time scale, primarily–that any specificity attained by suitable excitation of the methyl C

due to strong interactions with doorway states in the lower overtone and coupling with bath states in the region

of the higher ones.

These findings show that VMP together with proper modeling open a new window for observation of the

remarkable dynamics in the investigated molecular systems.
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Abstract

Understanding and getting insight into the underlying dynamics of molecular transformations

is of utmost importance and have been long standing goals of chemical physics. One of the

approaches emerging as a helpful tool for shedding light on both the vibrational and electronic

dynamics is that of vibrationally mediated photodissociation (VMP). This thesis focuses on the

first attempt of studying the VMP of the acetylene homologues, 1-butyne (H5C2C •C•H) and

propyne (H3CC •C•H), via initial C•H acetylenic stretch state preparation for the former and via

the C-H alkyl stretches of both compounds. It was revealed that jet-cooled action spectra,

reflecting the yield of the ensuing atomic fragments as a function of vibrational excitation, serves

as an excellent means for detection of weak vibrational overtone transitions, and therefore as a

promising way for revealing specific couplings and time evolution of the prepared vibrational

states.

In 1-butyne the action spectra and the simultaneously measured room temperature

photoacoustic (PA) spectra of the first, second and third acetylenic C•H stretch overtones (2 • 1,

3 • 1 and 4 • 1) exhibit unresolved rotational envelopes with significant narrowing of the former

spectra due to rotational cooling. The narrowing of the action spectrum in the 3 • 1 region exposed

a resonance splitting, implying intramolecular vibrational energy redistribution (IVR) time of ~ 1

ps. Asymmetric rotor simulation of the band contours provided the rotational constants and

estimates for the homogeneous broadening arising from IVR to the bath vibrational states. The

homogenous linewidth of 4 • 1 is anomalously narrower than that of 2 • 1 and 3 • 1, indicating a

longer lived 4 • 1 state despite the increasing background state density. The Doppler profiles

indicate that the H photofragments are released with low average translational energies, pointing

to an indirect dissociation process occurring after internal conversion (IC) to the ground

electronic state or IC and isomerization to butadiene.

The PA and jet-cooled action spectra of the first to third overtone regions of the ethyl C–H

stretches of 1-butyne exhibit a complex multiple peak structure being better resolved and more

pronounced in the latter spectra, due to inhomogeneous structure reduction. The observed

manifolds were analyzed in terms of a simplified joint local-/normal-mode (LM/NM) model

accounting for two types of C–H stretches (methyl and methylene) and for Fermi resonances

between stretches and deformations. This vibrational model accounts for most observed spectral



  תכונות אלקטרוניות של רשתות מוליכים קוונטיים חד ממדיים
  
   קוזמנקואיגור

  
  ישי אבישי' פרופ: מנחה

  
 מורכב מכמה סדרות לא מקבילות (2D)שריג דו מימדי ונטיים חד ממדיים היא וים קמוליכרשת 

.  לזהשל חוטים מוליכים קוונטיים חד ממדיים בצורת שתי וערב כך שבכל סדרה החוטים מקבילים זה
או צינוריות מוליכות , אפשר לצפות לבניה ניסיונית של רשת כזו באמצעות של  שרשרות של מולקולות

. פסים מתכתיים של תחמוצות מתכות המעבר מאולחות- תמערכות כאלה נוצרות בטבע כפאזו. של פחמן
שדה חשמלי האפשרות של עירורים של כל מוליך חד ממדי על ידי , ת של רשתות אלויהגמישות המכאנ

וקיום של קונפורמציות ביסטביליות מצביעים על כך כי הרשתות הללו מהוות ארכיטקטורה , חיצוני
  .םארכיטקטורה אטרקטיבית ביותר בכל הנוגע להרכבת מעגלים אלקטרוניים מולקולאריי

 של רשתות כאלה אך ורק במסגרת של תמבחינה תאורטית לא נתן להסביר תכונות ספקטראליו
מוליך קוונטי חד ממדי או צינורית (לכל רכיב של רשת .  נוזל אלקטרונים חד או דו ממדייםתורה של

גם . (Luttinger liquid)ר 'המתאימה לנוזל לטינז) של חבורת הרנורמליזציה(יש נקודת שבת ) פחמן
י ר בתנא'לאוסף של מוליכים קוונטיים חד ממדיים מקבילים אחד לשני יש נקודת שבת של נוזל לטינז

תכונות דומות .  זרם-  צפיפות או זרם - מסוג צפיפות תשבין המוליכים פועלים רק האינטראקציו
אם המנהור בין מוליכים נתן להזנחה והאינטראקציה . אופייניות גם לרשתות מוליכים באנרגיות נמוכות

בת של קיימת ברשת נקודת ש, בין מוליכים חד ממדיים היא האינטראקציה החשמלית הסטאטית בלבד
  . cross-sliding Luttinger liquid zero energy fixed pointר הנקראת 'נוזל לטינז

כאשר האינטראקציה ביניהם  ) פלזמונים(במחקר הזה אנו מפתחים את התורה של ערורי בוזה 
התיאוריה הזאת יוצאת מן הבעיה של .  האוספים המצטלבים של מוליכים חד ממדייםmמתבצעת על ידי 

  .ר' נקודת השבת של נוזל לטינזיציבות
בפרק הראשון של העבודה אנו מנתחים את הספקטרום של שדות בוזה ואת פונקציות הקורלציה 

)נקודתיות של רשתות כפולות -הדו )2m רשתות כפולות מלוכסנות ורשתות משולשות . ( ומרובעות=

( )3m אנו מראים שהבוזוניזציה הרגילה היא נכונה והמערכת מתנהגת ). D ו C  נחקרות במוספים=

אדום אולם בתדירות גבוהה הספקטרום ופונקציות הקורלציה של הרשתות -ר בגבול אינפרה'כנוזל לטינז
 של השריג ימגלים תכונות או חד ממדיות או דו ממדיות בהתאם לכיוון של ווקטור הגל בתא האלמנטאר

. מכך אפשר לראות בניסוי את המעבר מן ההתנהגות החד ממדית להתנהגות הדו ממדיתכתוצאה . ההפכי
בפונקציות הקורלציה , המעבר מתגלה גם בהופעה של שיאים נוספים בספקטרום של קליטה אופטית

  ).Rabi oscillations, "אוסצילציות רבי("רוחביות לא אפסיות ובמעבר האנרגיה המחזורי בין האוספים 
אדומה ברשתות חוטים - אנו חוקרים את היעילות של ספקטרוסקופיה אינפרה, יבפרק השנ

 ונטיים חד ממדייםוים קמוליכרשת אדומה מאפשרת חקירה של -ספקטרוסקופיה אינפרה. קוונטים
פלזמונים ברשת יכולים להשתתף בעקיפה . ר'בתדירויות סופיות הרחוקות מנקודת השבת של נוזל לטינז

מגנטיים הפוגעים ובקליטה אופטית בחלק - של הגלים האלקטרו(resonance diffraction)תהודתית 
-לכן קרינה אינפרה. מהירות הפלזמונים קטנה בהרבה ממהירות האור. אדום של הספקטרום- האינפרה

אבל .  כלל לא מסוגלת לעורר  פלזמוניםונטיים חד ממדייםוים קמוליכ אדומה הנופלת על אוסף בודד של
כל אוסף מתנהג כסריג עקיפה לסריג השכן שלו  , ונטיים חד ממדייםוים קמוליכרשת   שלהבגיאומטרי

כתוצאה מכך ). תהליכים שמערבבים את הווקטורים של הסריגים ההופכים (Umklappוגורם לפיזורי 
  ).Brillouin( עירורי הפלזמונים מופיעים במרכז של תא ברילואין 

אפשר להשתמש בסריג עקיפה , רי גל שונים מאפסכדי לעורר ברשת את הפלזמונים עם ווקטו
במקרה זה שדה העקיפה כולל גלים מרחביים שווקטורי הגל שלהם ניצבים לסריג . נוסף המקביל לרשת

במקרה כללי ). BZ(הדבר הזה מאפשר אבחנה של ספקטרום הפלזמונים בתוך תא ברילואין . העקיפה
אבל כאשר ווקטור הגל של שדה . סדרות שווי מרחקאפשר להבחין בקווי קליטה בודדים היוצרים שתי 

כתוצאה מכך הסדרה שוות המרחק של . מופיעים קווי הקליטה הנוספים, העקיפה מכוון בכיוון תהודתי
זוהי התפיסה המרכזית ). BZהאלכסון של ( יכולה להופיע בכיוון תהודתי ראשי (doublets)הדובלטים 

בכיוונים תהודתיים . הגל באיזור ברילואין הוא פרמטר הבקרהשל מעבר המימד כאשר הכיוון של וקטור 



זהו הסוג . גבוהים קווי הקליטה יוצרים את הסדרות של סינגלטים ודובלטים המחליפים אחת את השנייה
  .החדש של מעבר המימד שמופיע בכיוון הנתון כאשר הפעם התדירות היא פרמטר הבקרה

ים מוליכרשת  של מערכת שכוללת תאלקטריובחלק השלישי אנו חוקרים את התכונות הדי
אנו מראים .  שמונחת על מצע של חצי מוליך וכוללת אינטראקציה בין המצע והרשתונטיים חד ממדייםוק

שכאשר יש אינטראקציה של קיבול  בין הרשת והמישור של המצע של החומר החצי מוליך התכונה 
, מצד שני. ה של ערורים  בגלים ארוכיםר של הרשת נשמרת לפחות במקר'המצעית של נוזל לטינז

האינטראקציה בין הרשת . תהליכי העקיפה ברשת משנים באופן מהותי את ההפסד הדיאלקטרי של המצע
הצורה וצפיפות , הקיום.  לנדאו נוספים של פלזמונים במצע(damping)והמצע גורמת לאזורי החלשות 

לכן . כיוון ווקטור הגל של הפלזמונים במצעהדיכוי שלהם רגישים מאוד לקבוע הסריג של הרשת ול
 ומצע מחמר חצי מוליך ונטיים חד ממדייםוים קמוליכרשת ההפסדים הדיאלקטריים של המערכת שכוללת 

  .נותנים הזדמנות לחקור את התכונות הספקטראליות של הרשת
 רמן בחלק הרביעי אנו מנסחים את העקרונות של ספקטרוסקופיה אולטרה סגולה כלומר פיזור

(Raman) . פיזור אולטרה סגול ברשת גורם לערורים של פלזמונים ברשת וכתוצאה מכך נותן אפשרות
תהליך כזה מתאים לשיאים צרים בתלות , מבחינת הניסוי. למדוד את התכונות הספקטראליות של הרשת

 האור תדירות השיא תלויה מאוד בכיוון. בתדירות של שטח חתך הפעולה הדיפרנציאלי של הפיזור

1לכן אפשר לראות את המעבר . המפוזר 2D D→המעבר הזה מופיע  כפיצול .  בספקטרום הפיזור
גודל הפיצול עולה כאשר האינטראקציה בין ). בעקרון דובלטים (םשל קווים בודדים למולטיפלטי

ין האלקטרונים בתוך המוליכים החד ממדיים מתחזקת ואמפליטודת השיאים יורדת כאשר האינטראקציה ב
  .כל מוליך מתחזקת
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Quantum wire networks are novel artificial nano-objects that represent a two 

dimensional (2D) grid formed by superimposed crossing arrays of parallel conducting 
quantum wires, molecular chains or metallic single-wall carbon nanotubes. Similar 
structures arise naturally as crossed striped phases of doped transition metaloxides. 
The mechanical flexibility of the networks, the possibility of excitation of some of 
their constituents (a nanotube or a single wire) by external electric field, and the 
existence of bistable conformations in some of them (molecular chain) make the 
networks one of the most attractive architectures for designing molecular-electronic 
circuits for computational application. 

Since such networks have the geometry of crossbars, we call them "quantum 
crossbars'' (QCB). Spectral properties of QCB cannot be treated in terms of purely 1D 
or 2D electron liquid theory. A constituent element of QCB (quantum wire or 
nanotube) possesses the Luttinger liquid (LL) fixed point. A single array of parallel 
quantum wires is still a LL-like system qualified as a sliding LL phase provided only 
the density-density or/and current-current interaction between adjacent wires is taken 
into account. Two crossing arrays (QCB) coupled only by capacitive interaction in the 
crosses have similar low-energy, long-wave properties characterized as a crossed 
sliding LL phase. QCB with electrostatic interaction in the crosses possess a cross-
sliding Luttinger liquid (CSLL) zero energy fixed point. 

In this Thesis we develop a theory of interacting Bose excitations (plasmons) 
in a superlattice formed by m crossed arrays of quantum wires. The subject of the 
theory is the spectrum of excitations and response functions in the 2D Brillouin zone 
so it goes far beyond the problem of stability of the CSLL fixed point. In the first part 
we analyze spectrum of boson fields and two-point correlators in double (m=2) square 
QCB [double tilted and triple (m=3) QCB are considered in Appendices C and D, 
respectively]. We show that the standard bosonization procedure is valid, and the 
system behaves as a cross-sliding Luttinger liquid in the infrared limit, but the high 
frequency spectral and correlation characteristics have either 1D or 2D nature 
depending on the direction of the wave vector in the 2D elementary cell of reciprocal 
lattice. As a result, the crossover from 1D to 2D regime may be experimentally 
observed. It manifests itself as appearance of additional peaks of optical absorption, 
non-zero transverse space correlators and periodic energy transfer between arrays 
("Rabi oscillations"). 

In the second part, the effectiveness of infrared (IR) spectroscopy is studied. 
IR spectroscopy can be used as an important and effective tool for probing QCB at 
finite frequencies far from the LL fixed point. Plasmon excitations in QCB may be 
involved in resonance diffraction of incident electromagnetic waves and in optical 
absorption in the IR part of the spectrum. The plasmon velocity is much smaller than 
the light velocity. Therefore, an infrared radiation incident on an isolated array, 
cannot excite plasmons at all. However in QCB geometry, each array serves as a 
diffraction lattice for its partner, giving rise to Umklapp processes of reciprocal super-
lattice vectors. As a result, excitation of plasmons in the center of the Brillouin zone 
(BZ) occurs. 



To excite QCB plasmons with non-zero wave vectors, an additional diffraction 
lattice (DL) coplanar with the QCB can be used. Here the diffraction field contains 
space harmonics with wave vectors perpendicular to the DL that enable one to 
eliminate the wave vector mismatch and to scan plasmon spectrum within the BZ. In 
the general case, one can observe single absorption lines forming two equidistant 
series. However, in case where the wave vector of the diffraction field is oriented 
along some resonance directions, additional absorption lines appear. As a result, an 
equidistant series of split doublets can be observed in the main resonance direction 
(BZ diagonal). This is the central concept of dimensional crossover mentioned above 
with direction serving as a control parameter. In higher resonance directions, 
absorption lines form an alternating series of singlets and split doublets demonstrating 
new type of dimensional crossover. The latter occurs in a given direction with 
frequency as a control parameter.  

In the third part, dielectric properties of QCB interacting with semiconductor 
substrate are studied. It is shown that a capacitive contact between QCB and a 
semiconductor substrate does not destroy the Luttinger liquid character of the long 
wavelength QCB excitations. However, the dielectric losses of a substrate surface are 
drastically modified due to diffraction processes on the QCB superlattice. QCB-
substrate interaction results in additional Landau damping regions of the substrate 
plasmons. Their existence, form and the spectral density of dielectric losses are 
sensitive to the QCB lattice constant and the direction of the wave vector of the 
substrate plasmon. Thus, the dielectric losses in the QCB-substrate system serve as a 
feasible tool for studying QCB spectral properties. 

In the fourth part we formulate the principles of ultraviolet (UV) spectroscopy, 
i.e., Raman-like scattering. UV scattering on QCB is an effective tool for probing 
QCB spectral properties, leading to excitation of QCB plasmon(s). Experimentally, 
such a process corresponds to sharp peaks in the frequency dependence of the 
differential scattering cross section. The peak frequency strongly depends on the 
direction of the scattered light.  As a result, 1D→2D crossover can be observed in the 
scattering spectrum. It manifests itself as a splitting of single lines into multiplets 
(mostly doublets). The splitting magnitude increases with interaction in the QCB 
crosses, while the peak amplitudes decrease with electron-electron interaction within 
a QCB constituent. 
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Abstract

The chemical oxygen-iodine laser (COIL) is presently under extensive investigation

because it is promising both for industrial and military applications. It operates on the

2 P1/2 – 2 P3/2 transition of the iodine atom which is pumped by energy transfer from

excited molecular oxygen, O2(1 •). O2(1 •) is produced in a singlet oxygen generator

(SOG) in the reaction between gaseous chlorine and basic hydrogen peroxide solution

(BHP). Mixing of the O2(1 •) with I2 molecules results in dissociation of the latter into

iodine atoms, which are subsequently excited by the O2(1 •).

High values of both power (in the MW range) and chemical efficiency (~ 30%)

were obtained for supersonic COILs around the world, where the primary gas (O2,

O2(1 •), He or N2) is brought to supersonic velocity via expansion in a converging-diverging

nozzle. There are different mixing schemes, where the secondary I2-He(N2)

flow is injected into the primary gas in the subsonic, sonic or supersonic section of the

nozzle.

The present research has had two goals:

1. Detailed parametric study of the supersonic chemical oxygen-iodine laser for further

improvement of its chemical efficiency.

2. Direct measurement of the dissociation of I2 molecules by O2(1 •) for estimation of

the principal COIL's parameter N (the number of O2(1 •) molecules lost in the region of

iodine dissociation per I2 molecule) and assessment of possible dissociation mechanisms.

The main results of this work are:

1. Achievement of 39.6% chemical efficiency, the highest reported to date for a

supersonic COIL (close to the theoretical limit).

2. For the first time N was determined directly in the medium of a supersonic COIL: it

is 4.2 for densities applied for optimal operation of the COIL. This number indicates that

a two-step dissociation mechanism takes place under these conditions.

To conclude, the present work shows the feasibility of construction of a simple and

highly efficient COIL system capable of long-term operation.



 
   :נושא העבודה

הכנה של בנזאוקסאזוצינים ובנזאוקסאזונינים חדשניים ומחקרים סטריוכימיים בטבעות בעלות שמונה 

  . משכך כאבים לא נרקוטי–ותשע צלעות כאנאלוגים לנפופם 

   יצחק ארגז:שם המגיש

  ל" זשמעונה גרש' פרופ, רוברט גלזר'  פרופ:שם המנחה

 :תקציר העבודה

Nefopam hydrochloride      –מראה מספר איזומרים בשיווי ,  תרופה לשיכוך כאבים שאינה ממכרת

להעריך ולהבין את , מנת ללמוד-התבצעה על, חקירת מספר רב של אנלוגים לנפופם. משקל בתמיסה

מימדי של מולקולות -הסטריים והאלקטרוניים אשר משפיעים על המבנה התלת, הגורמים המיבניים

מנת שהמידע שיתקבל ממחקר זה יאפשר -זאת על. מצב מומס ובגבישבמתושעות בעלות טבעות מתומנות ו

במולקולות בעלות . מימדי של מולקולה ופעילותה הביולוגית-בעתיד לחקור את הקשר בין המבנה התלת

) atom flip(קיים ריבוי קונפורמרים עקב תהליכים דינמיים כגון תזוזת אטום , טבעות מתומנות ומתושעות

הקונפורמציות יכולות להיות . אשר הינם אפשריים אנרגתית בטמפרטורת החדר, benzo-ring flip -ו

. והטרואטומים שהם חלק מהטבעת עצמה, זאת בהשפעת המתמירים על הטבעת, יציבות או לא יציבות

מתמירים כגון מתילים יכולים לשמש כגורמים ליצוב הקונפורמציה כאשר הם ממוקמים במקומות 

 .לקולההנכונים במו

  

-6,2בנזאוקסאזוצין ו-5,2סידרה של אנלוגים של נפופם בעלי טבעות מתומנות ומתושעות מסוג      

 הוכנו היו מוצקים כל האנלוגים אשר. בנזאוקסאזונין הוכנו עם שינויים שיטטיים במספר וסוג המתמירים

. X- בקריסטלוגרפיה בקרניפשרו גידול גבישי יחידה ובהמשך קביעת מיבנה על ידי שימושגבישיים אשר הי

נימדדו בספקארא של פחמנים במצב מוצק הניבו ערכים אשר התאפשר שחלק מההיסטים הכימיים 

הדוגמאות המוצקות הומסו ונחקרה הקונפורמציה שלהם תוך שימוש . לשייכם לקונפורמצית הטבעת

 ,DFT(מכניים קוואנטו בוצעו חישובים . ג במצב מומס בשילוב עם שיטות חישוביות” תמספקטרוסקופיתב

B3LYP (בוצעה .  מהנגזרות על מודלים מסוימים בכדי לחשב קבועי מיסוך פחמימניים וקבועי פיצוללחלק

ג במצב ”ג במצב מומס עם אלה שהתקבלו מניסוי תמ”השוואה של פרמטרים אשר התקבלו מניסוי תמ

במיקרים .  גם בתמיסהבכדי לבדוק אם הקונפורמציה במצב מוצק נשמרת) DFT(מוצק וחישובים 

מסויימים הקונפורמציה במצב מומס השתנתה מזו שנמצה במצב מוצק או שנמצא שיווי משקל מהיר 

 . קונפורמציה אחת שלטת, כלל-בדרך, הכולל

 

  מלח האמוניום השניוני גבישי  עבורX-קביעת מבנה בעזרת קריסטלוגרפיה בקרני, לדוגמה     

1-phenyl-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2,6-benzoxazonineבקונפורמציה החומר מכופף מראה ש 

TCBtype3 .ג וחישובי "ספקטרוסקופית תמDFTשהקונפורמצית   מראיםTCBtype3 שנמצאה בגביש 

   אשר נמצא בגביש של מלח האמוניום הריבעוני שלTBCקונפורמצית , מצד שני. מועדפת גם בתמיסה

5,5-dimethyl-1-phenyl-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2,6-benzoxazonium iodide  לא נשמרת בתמיסת

CDCl3 .ג מראים שהקונפורמציה שנמצאה בגביש "כל הנתונים שמתקבלים מספקטרוסקופית תמ

ההיסטים .  הזהה לזו שנמצאה עבור מלח האמוניום השניוניTCBtype3מתחלפת בתמיסה לקונפורמציה 

ג במצב מוצק עבור מלח האמוניום הריבעוני מאוד שונים מאלה "הכימיים שהתקבלו מספקטרא תמ

  .TBC על קונפורמצית DFTבעוד שמאוד דומים לאלה שהתקבלו מחישובי , שנמדדו עבורו בתמיסה

  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


 
 n-butano בעל שייר phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-3,4-n-butano-1H-2,5-benzoxazocine-1     בחומר 

נוצרו שני דיאסטריומרים בעלי ) a trans-3,4-constraint( בצורת טרנס C(4) - וC(3)המשודך לאטומים 

קביעת מבנה בעזרת  הדיאסטריומרים הופרדו ו.(1RS,3SR,4SR) - ו(1RS,3RS,4RS)קונפיגורצית 

ואילו , BB קיים בקונפורמצית (1RS,3RS,4RS)דיאסטריומר  הראתה שהX-קריסטלוגרפיה בקרני

 CD2Cl2ג סטריוכימית בתמיסת "אנליזת תמ. TCC קיים בקונפורמצית (1RS,3SR,4SR)הדיאסטריומר 

  . שהקונפורמציה בתמיסה זהה לזו שנמצאה בגביש עבור כל דיאסטריומר, הראתה

  

       תערובת רצמית של מלח האמוניום השניוני

(1RS,3SR,4RS)-1-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-3,4-n-butano-1H-2,5-benzoxazocine hydrochloride   

התגבשה כגביש ) a cis-3,4-constraint( בצורת ציס C(4) - וC(3) המשודך לאטומים n-butanoבעל שייר 

מרכז אבל כששני האננטיומרים שלו נמצאים ביחידת התא האסימטרית עם , )P21(כירלי מונוקליני 

 עבור חפיפת שני אננטיומרים אלו לאחר היפוך של אחד RMSבדיקת . סימטרי המקשר בניהם-פסאודו

קביעת מבנה .  עבור כל האטומים מלבד המימניםÅ 0.853הראתה התאמה של , מהם לאננטיומר שני

 הראתה ששני האננטיומרים ביחידת התא האסימטרית נמצאים X-בעזרת קריסטלוגרפיה בקרני

הראו , DFTהשוואת קבועי הפיצול הויסינליים הניסיוניים עם אלה שחושבו על מודל . BBורמצית בקונפ

 . CD2Cl2 בתמיסת BB:TCC עבור קונפורמציות 1:3בבירור תערובת של ממוצע שקול זמן ביחס 

 

       תערובת רצמית של מלח האמוניום הריבעוני

(1RS,3SR)-1-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-3,5,5-trimethyl-1H-2,5-benzoxazocinium halide  

גיבוש של התערובת , X-קריסטלוגרפיה בקרניפי -על. פולימורפיות שונות-התגבשה בשלוש צורות פסאודו

הניב גבישים אנהידרתים כירליים עבור , ידי דיפוסית אצטון לתוך תמיסת אתנול של המלח-הרצמית על

גיבוש של המלח הכלורי . TCC בגבישים כירליים אלו היתה הקונפורמציה המולקולרית. מלח הכלור והיוד

הניב גבישים דיהידרתים כירליים בעלי קונפורמציה מולקולרית , ידי נידוף של הממס אתנול-הרצמי על

 הראו שהקונפורמציה העיקרית בתמיסה היא DFTג וחישובי "מדידות תמ. BC-(retro-inverso,1S)מסוג 

TCC.  

  

קונפורמציות דיאסטריות -ית לטבעות בינוניות המסומנות סטריוכימית בעלות תת     האפשרות התאורט

הוצגה והודגמה בעבודה זו , או בכיווניות המתמירים/השונות באלמנט הסטריוגני של הטבעת הכירלית

ידי -אלו אופיינו על. ניבנזאוקסאזוני-6,2 וניבנזאוקסאזוצי-5,2עבור מספר מיבנים בעלי שלד 

ג במצב מומס ומצב מוצק במטרה הסופית להשתמש בידע זה בכדי לשלוט "תמספקטרוסקופית 

  . בסטריוכימיה של טבעות
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Preparation of Novel Benzoxazocines and Benzoxazonines and Stereochemical 

Studies on Eight- and Nine-Membered Ring Analogues of Nefopam – a Non-

narcotic Analgesic Drug. 

Name: Itzhak Ergaz 

Advisors: Prof. Robert Glaser, Prof. Shimona Geresh 

Abstract:  

     Nefopam hydrochloride – a non-narcotic analgesic drug, shows three isomers in 

equilibrium upon dissolution in CD2Cl2 solvent. A study of a large number of 

analogues of nefopam was performed for investigating, evaluation, and 

understanding the structural, steric and electronic factors which may influence the 

three dimensional structure of eight and nine-membered ring molecules in crystal 

and in solution. The information from this study will help in the future to study the 

relationship between the three dimensional structure of a molecule and its biological 

activity. Eight and nine-membered ring molecules have many conformations due to 

dynamic processes such as atom movement (atom flip) and benzo-ring flip that are 

energetically favorable at the room temperature. Conformations can be stable or 

unstable, due to the influence of substituents on the ring and that of heteroatoms as 

part of the ring itself. Substituents, such as methyl groups, can be used as a factor to 

stabilize the conformation by acting as an anchor against movement when they are 

located in the appropriate place in the molecule. 

 

     A series of eight- and nine-membered ring analogues of nefopam hydrochloride 

having 2,5-benzoxazocine and 2,6-benzoxazonine skeletons were prepared with 

systematic changes in the number and type of substituents. All of the samples were 

crystalline solids which enabled the growing of single crystals, and subsequent 

structure determination using X-ray crystallography. Some of the chemical shifts 

measured in the solid-state cp/mas 13C NMR spectra gave values which could be 

correlated with a particular ring conformation. The solid medium-ring samples were 

dissolved and their conformations were then studied by solution-state NMR and 

computational methods. Quantum mechanical Density Functional Theory (B3LYP) 

geometry optimization calculations were performed for part of the derivatives to 

provide models for the calculation of 13C shielding constants and total nuclear spin-

spin coupling constants (JHH). Comparisons of solution-state NMR parameters with 
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those from the solid-state and DFT calculations were used to ascertain if the solid-

state conformation was maintained in solution. In some cases the solution-state 

conformation either changed from that of the solid-state, or a conformational 

equilibrium existed at the fast exchange limit with usually one conformation 

predominating. 

 

     For example, X-ray crystallographic determination of the structure of the racemic 

modification of secondary ammonium salt crystalline 1-phenyl-1,3,4,5,6,7-

hexahydro-2,6-benzoxazonine hydrochloride shows the 2,6-benzoxazonine ring to be 

bent into a Twist-Chair-Boat-Type 3 (TCBtype3) conformation. 13C and 1H NMR 

spectroscopic measurements and DFT calculations show that the crystalline-state 

TCBtype3 conformation was maintained as the solution-state major species. 

However, the quaternary ammonium salt crystalline-state Twist-Boat-Chair (TBC) 

conformation of 5,5-dimethyl-1-phenyl-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2,6-benzoxazonium 

iodide was not maintained in CDCl3 solution. All the NMR evidence showed that the 

solid-state TBC conformation was converted in solution into the same TCBtype3 

conformation exhibited by the secondary ammonium analogue. The chemical shifts in 

the solid-state cp/mas 13C NMR spectrum of the quaternary ammonium salt 

crystalline are very different from those measured for corresponding nuclei in CDCl3, 

while they were very similar to those from DFT calculations for the TBC 

conformation. 

 

     The presence of an n-butano bridge linking the C(3) and C(4) atoms of 1-phenyl-

3,4,5,6-tetrahydro-3,4-n-butano-1H-2,5-benzoxazocine in a trans-manner (a trans-

3,4-constraint), afforded two diastereomers having (1RS,3RS,4RS) and (1RS,3SR,4SR) 

absolute configuration descriptors. The n-butano bridge forms a six-membered ring 

fused in a 3,4-trans manner to the eight-membered ring. A 3,4-trans-fused six-

membered ring does not undergo ring-inversion. Separation of the diastereomers and 

X-ray crystallographic studies showed the (1RS,3RS,4RS)-diastereomer to exist in a 

BB conformation, while the (1RS,3SR,4SR)-diastereomer was folded into a Twist-

Chair-Chair (TCC) conformation. NMR analysis of their solution-state (CD2Cl2) 

stereochemistries showed that the crystalline-state conformation for each diastereomer 

was maintained as the solution-state major species. 
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     A racemic mixture of secondary ammonium salt (1RS,3SR,4RS)-1-phenyl-3,4,5,6-

tetrahydro-3,4-n-butano-1H-2,5-benzoxazocine hydrochloride with an n-butano 

bridge linking the C(3) and C(4) atoms in a cis-manner (a cis-3,4-constraint) 

crystallizes in a monoclinic chiral space group crystal (P21) BUT both enantiomers 

are present in the asymmetric unit of the crystal with a pseudo-inversion center of 

symmetry between them. The root-mean-square (RMS) difference for 

superimposition of all non-hydrogen atoms = 0.853 Å after converting one of the X-

ray molecular structures into its enantiomer. X-ray structure analysis showed that both 

enantiomers in the asymmetric unit were bent into the Boat-Boat (BB) conformation. 

A 3,4-cis-fused six membered ring may undergo ring-inversion. Comparison of the 

experimental vicinal coupling constants with those calculated by DFT models, 

strongly suggests a 3:1 weighted average mixture of BB:TCC conformations in 

CD2Cl2 solution arising from ring inversion of the six-membered ring. 

 

     The racemic quaternary ammonium salt (1RS,3SR)-1-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-

3,5,5-trimethyl-1H-2,5-benzoxazocinium halide crystallized in three pseudo-

polymorphic forms. According to X-ray crystallography, crystallization of the 

racemic mixture via acetone diffusion into an ethanolic solution of the salt afforded 

spontaneous resolution yielding a conglomerate of anhydrate chiral crystals for the 

chloride salt and the iodide salt. The molecular conformation in these chiral crystals 

was TCC. Evaporation of the racemic mixture of the chloride salt gave achiral crystals 

containing a racemic compound in the form of a dihydrate and exhibiting another 

conformation: (retro-inverso,1S)-BC. 13C and 1H NMR spectroscopic measurements 

and DFT calculations show that the TCC conformation is the solution-state major 

species. 

 

     The theoretical possibility of stereochemically labeled chiral medium-rings 

having diastereomeric conformational subtypes differing in the stereogenic elements 

of ring chirality and/or substituent tropicity, was shown to exist in practice for some 

of the 2,5-benzoxazocine and 2,6-benzoxazonine skeletons reported in this study. 

These were characterized by both solution-state and solid-state NMR spectroscopy, 

with the eventual goal of using this knowledge to control ring stereochemistry. 
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 תגובות של רדיקלים פראוקסיליים עם פראוקסידים: נושא העבודה

 קלוסקה-רונית הרשקו: ההמגיש

 דן מאירשטיין' פרופ: המנחים

 חיים כהן' פרופ       

 
 תקציר

 
 פראוקסידים מטיפוסים שונים עם רדיקלים  יהם שלתגובותבעבודה זו נחקרו 

   :דה זו היובעבונחקרו תגובותיהם הפראוקסידים ש . פראוקסיליים

L = 1,4-Dioxa-7, 10, 13,-triazacyclopentadecane [Co2L2(OH)O2]   כאשר  
3+  1.          

 

2.   (R =  
.
CH2CO2

-
, 
.
CH3 , 

.
CH2CN, 

.
CH2C(CH3)2OH)      [CoL

’
(H2O)RO2]

2+ 

 
L’ = 5,7,7,12,14,14 Hexamethyl 1,4,8,11tetraazacyclotetradeca-4,11diene  

 

 י ביקרבונט" ומי חמצן משופעלים עמי חמצן. 3
 
 פרסולפט. 4
 

[Co2L2(OH)O2] הקומפלקסתגובת 
.עם הרדיקלים הפראוקסיליים +3

O2CH2CO2
-
, 

.
O2CH3, 

.
O2CH2CN, 

.
O2CH2C(CH3)2OH  מהירות וקבוצותR מושכות אלקטרונים 

 כי תגובות אלו מורכבות למדי מעידותתוצאות ה . את מהירות התגובהמגבירות

 עבור התגובה עם הרדיקל .קצרי חיים ביניים צורונימספר הן יצירת וניצפו ב
.
O2CH2CO2

 : מוצע המנגנון הכללי הבא לתגובות.שלושה צורוני ביניים יםוצרנ -
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Fenton like
reaction

2[Co2L2(O2)(OH)]4+ + 2OH- + .OR

[Co2L2(O2)(OH)]4+ + [Co2L2(O2)(OH)]5+  
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O
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N
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CoL]ם ייצרנו את הקומפלקסים הפראוקסידי
’
(H2O)RO2]

 הקומפלקסבתגובה בין  +2

[CoL
’
(H2O)2]

. והרדיקלים +2
O2CH2CO2

-
, 
.
O2CH3, 

.
O2CH2CN, 

.
O2CH2C(CH3)2OH ,

CoL] , ים הפראוקסידיים החדשים שנוצרותגובת הקומפלקס
’
(H2O)RO2]

עם , +2

. הרדיקלים הפראוקסיליים
O2CH2CO2

-
, 
.
O2CH3, 

.
O2CH2CN, 

.
O2CH2C(CH3)2OH  

שה רק התגובה עם רדיקל המתיל פראוקסיל עלמ.  יחסיתאיטיות ןה ,בהתאמה

 . באופן מובהקובחנהה

 

בהוספת המשפעל אך מי חמצן מגיבים לאט עם רדיקלי מתיל ומתיל פראוקסיל 

  . מואצת ומשתנה מנגנון התגובה והתוצרים הסופייםהתגובה ביקרבונט 

 

לו תגובות א . עם רדיקלי מתיל ומתילפראוקסילמגיב, רסולפט שהינו מחמצן חזקפ

  תבתגוב. מתרחשות תוך התקפה על האלקטרונים הלא קושרים של הפראוקסיד

  .הם פועלים כמחזרים בניגוד למקובל רדיקלי המתילפראוקסיל עםפרסולפט 

 

 

 :אופן כללי כימהתוצאות שהתקבלו ניתן לסכם ב

 .מגיבים עם פראוקסידיםורדיקלי פראוקסיל בפרט רדיקלים  .1

תגובותיהם עם הפראוקסידים בפעלות את קבוצות מושכות אלקטרונים מש .2

  מתכת בערכיות גבוההיוני השיפעול הינו הכי משמעותי כאשר ,רדיקלים

 .כ קרבוקסילט"כ פרסולפט ואח" אח ,קשורים לפראוקסיד

 התהליך א הו, באופן טיבעי תלישת מימן,תגובות עם הידרופראוקסידיםב .3

של התקפה מושכי אלקטרונים המתמירים  כאשר יש .הפשוט ביותר

 .הפראוקסידים, היא על החמצניםהרדיקלים 

פראוקסיד שהינו מחמצן חזק כמו פרסולפט שינה את אופיו של רדיקל  .4

 .המתילפראוקסיל והוא בניגוד למקובל חיזר

 

 



 
Reactions of peroxyl radicals with peroxides 

By: Ronit Herscu-Kluska 

Advisors: Prof. Dan Meyerstein 

     Prof. Haim Cohen 

 
Abstract  
 

The kinetics and reaction mechanisms of several peroxides with peroxyl radicals, 

were studied. 

The peroxides studied are: 

1. The peroxo-metal complex of [Co2L2(OH)O2]
3+     

where   

     L = 1,4-Dioxa-7,10,13-triazacyclopentadecane      

2. The peroxo-metal complex of [CoL
’
(H2O)O2R]

2+
 where 

     R = 
.
CH2CO2

-
, 
.
CH3 , 

.
CH2CN, 

.
CH2C(CH3)2OH  and   

     L’ = 5,7,7,12,14,14- Hexamethyl 1,4,8,11-tetraazacyclotetradeca-4,11diene 

3. Hydrogen peroxide and the complex of hydrogen peroxide with bicarbonate. 

4. A strong oxidizing peroxide, persulfate 

  

The reactions of the peroxo-metal complex of [Co2L2(OH)O2]
3+
 with the following 

peroxyl radicals: 
.
O2CH3, 

.
O2CH2CN, 

.
O2CH2C(CH3)2OH, 

.
O2CH2CO2

-
  were studied. 

The results indicate that these reactions are fast and quite complex and involve the 

formation of a series of short lived intermediates. In the reaction with the  

.
O2CH2CO2

-
  radical  three short lived intermediates are formed. The following 

general mechanism for these reactions is proposed: 
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The metal peroxo complexes of  [CoL
’
(H2O)O2R]

2+  
were formed in the reactions of 

the complex [CoL
’
(H2O)2]

2+ 
with the peroxyl radicals 

.
O2CH2CO2

-
, 

.
O2CH3, 

.
O2CH2CN and  

.
O2CH2C(CH3)2OH.   The reactions of the new formed metal-peroxo 

complexes, [CoL
’
(H2O)O2R]

2+
, with the same peroxyl radicals  

.
O2CH2CO2

-
, 
.
O2CH3, 

.
O2CH2CN, 

.
O2CH2C(CH3)2OH respectively, are relatively slow. In fact only the 

reaction with methyl peroxyl radical was observed.  

 

Hydrogen peroxide reacts slowly with methyl and methyl peroxyl radicals. However 

in the presence of the activator, bicarbonate, the reaction is accelerated and the 

mechanism and products change. 

 

The methyl and methyl-peroxyl radicals react also with persulfate, a strong oxidizing 

agent, these reactions involve attack on the non-bonding electrons of the peroxide. In 

these reactions methylperoxyl acts unexpectedly as a reducing agent. 

 

The results indicate that: 

1. Radicals in general and peroxyl radicals react with peroxides. 

2. Peroxyl radicals with electron withdrawing substituents activate the reaction 

with peroxides. Also electron withdrawing groups bond to the peroxide 

accelerate the reactions and change their mechanism. Metal peroxides are 

most reactive. 

3. Naturally hydrogen abstraction is the simplest reaction with hydro peroxides,  

when  better electron withdrawing substituents are involved 

the   peroxo oxygens are attacked. 

4. The strong oxidizing peroxide, persulfate, changes the character of   

            methylperoxyl radical into reducing agent, in contrast to it’s usual  

             character as an oxidizing agent. 

 

 

  

                        



חקר פעילות ממברנלית של פפטידים אנטימיקרוביאליים ומולקולות 

 פרמקולוגיות באמצעות חיישן צבע המחקה את הממברנה הביולוגית

 מאת כץ מרינה

 רז ילינק' פרופ: המנחה

אינטרקציות של חומרים עם הממברנה של התא והיכולת שלהם לחדור את מחסום 

. בנת אופן פעילותם במערכות ביולוגיות הם המפתח לה (Blood-Brain Barrier)מח-דם

. הבנה זו חיונית לצורך תכנון מושכל של תרופות וחומרים חדשים עם התכונות הרצויות

 או  וליפידים (polydiacetylene) המורכב מפולידיאצטילןמחקר זה מצייג חיישן צבע

צאה  השתנות הצבע היא כתו.ה של התאהמדמה את ממברנ, מרכיבים ממברנליים שונים

) בעל תכונות אופטיות(י פולידיאצטילן "משינוים החלים בחלק הליפידי אשר מורגשים ע

 בעזרת הממברנה המלאכותית חקרנו .הנמצא במבנה משותף עם הליפידים הנקרא ליפוזום

 .רמקולוגיםאאת הפעילות הממברנלית של קבוצת פפטידים אנטימיקרוביאלים וחומרים פ

צת השנים הגבירה את הצורך בחיפוש אחר פתרונות העמידות לאנטיביוטיקה במרו

לאחרונה נמצאו . חדשים שירפאו מחלות רבות הנגרמות כתוצאה מהדבקות בבקטריות

 דפפטידים אנטימיקרוביאליים כבעלי תפקיד מרכזי בפעילות נגד בקטריות כאשר אח

-היתרונות הבולטים שלהם טמון ביכולתם להשתתף כחלק מהמערכת החיסונית הלא

בעבר הוצגו מספר תיאוריות לגבי מנגנון הפעילות האנטיבקטריאלית של . פציפיתס

תנאי הכרחי הוא אינטרקציה עם הממברנה של תא החיידק כי ה הוכיחו אשרפפטידים ה

פפטיד טבעי   של סינטטיות נגזרותהפפטידים האנטימיקרוביאלים שחקרנו הם. לפעילותם

 בעל אפיניות גדולה לליפופוליסכרידים, (polymyxin B (PMB))'  פולימקסין ברעיל

(lipopolisaccharides) ) נגטיב-ממברנה החיצונית של חיידקי גראםהאחד מהמרכיבים של(. 

י ביקוע של " עהנוצר -)PMBN( פולימקסין נונאפפטיד: הנגזרות הסינטטיות שנחקרו הינן

ת השרשרת  מהחלפ הנוצרAla6-PMBNהפפטיד  , PMB -הקצה האמיני ההידרופובי מ

 PMBN נגזרת נוספת של - Alanine , dPMBN בשש חומצות אמיניות PMBNהאלקלית של 

 ונגזרותיו PMB  ,PMBN-נמצא ש. חומצות אמיניות-Lחומצות אמיניות במקום -Dהמכילה 

 . פעילים גם על שטח הפנים של הממברנה וגם חודרים לחלק ההדרופובי של הממברנה

. מח מונע חדירה של חומרים למח ויוצר בעיה בהגעת התרופות למח-מחסום דם

זקוקים לכלי , חוקרים רבים המנסים לפתח חומרים שיוכלו לעבור דרך המחסום הממברנלי

מחקר זה . סריקה מהיימן שיבדוק עבורם מיהם החומרים שמסוגלים לחדור את המחסום

 37 של תהאינטראקציו. רמקולוגיותאופות פג כלי יעיל ומהיר לסריקת ספריות של תריצמ

רמקולוגים עם הממברנה נחקרו וניתן היה להבחין בתגובות צבע שונות של אחומרים פ

חומרים אחרים , 100µM -חומרים אחדים גרמו לשינוי צבע מקסימלי בריכוז נמוך מ. החיישן

מים לשינוי  וחומרים אחרים אינם גור100µM - 1Mמשנים את הצבע בטווח ריכוזים של 

 .צבע  מובחן

 יהיה שבעזרתו ניתן "קוד צבע"קולרימטרית ניתן ליצור מהמידע הנאסף מהבדיקה ה 

חומרים שנצמדים לשטח הפנים של : לסווג את החומרים לפי פעילותם הממברנלית



כדי .  וכאלה שאינם משפיעים על הממברנהחומרים שחודרים דרך הממברנה, הממברנה

-במספר טכניקות ביול מהמדידות הקולרימטריות השתמשנו לבסס את המידע המתקב

 spectroscopic quenching analysis and small angle X-ray scattering ,אנליטיות כגון 

differential scanning calorimetry .י חיישן "שיטות אלה תמכו בתוצאות שהתקבלו ע

 .הצבע

י שילוב "פארמקולוגים עים ניתן לנצל את החיישן לזיהוי סלקטיבי של חומר

ממברנה עם  פולידיאצטילןחיישן צבע המכיל  למשל שילוב של. אלמנטים שונים בממברנה

לבדוק התגובה נותן אפשרת  עם ביטוי מוגבר של הרצפטור המוסקריני PC12תאי מ המצויה

 .  לבין ממברנה התאמרים הפארמקולוגיםחובין ת הספציפי

 הליפידים והמולקולות .יעילהו, מהירה, טההמערכת הקולרימטרית הינה פשו

שמרכיבים את המערכת נבחרים בהתאם לסוגיה הנחקרת מה שמוסיף למערכת את יתרון 

רמקולוגים  אבעזרת החיישן ניתן לסרוק ספריות שלמות של חומרים פ. הספציפיות

 . בתעשיית התרופות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .צבע מכחול לאדוםתמונה המייצגת שינוי 

 

 

 

 

 

  



Investigation of Membrane Interactions of Antimicrobial Peptides and 

Pharmacologically Active Compounds by a Novel Biomimetic Colorimetric Sensor 

Ph.D. thesis of Marina Katz 

supervisered by Prof. Raz Jelinek 

Evaluation of membrane interactions and penetration through cell membrane 

or Blood-Brain Barrier are critical steps in drug development. We present a rapid and 

simple colorimetric assay, easily amenable to high-throughput screening formats, to 

predict the extent of interaction and permeation of antimicrobial peptides and 

pharmaceutical compounds through lipid layers. We demonstrate that, the vesicles 

comprising of native or synthetic lipids or other membrane constituents and the 

chromatic lipid-mimetic polymer, polydiacetylene undergo visible, concentration-

dependent blue-red transformations, induced through interactions with the molecules 

examined. Importantly, the concentration-range for which the color transitions are 

induced can be correlated with the degree of lipid interactions and bilayer penetration 

of the tested compounds.  

The first step of this work is application of a newly developed 

lipid/polydiacetylene colorimetric assay for studying the membrane association and 

penetration by synthetic derivatives of polymyxin B (PMB), a potent naturally-

occurring antibacterial peptide. The PMB analogs studied were PMB nonapeptide 

(PMBN) in which the hydrophobic alkyl residue was cleaved, PMBN diastereomer 

containing D-residues instead of L-amino acids (dPMBN) and PMBN where the 

hydrophobic alkyl chain was replaced with an Ala6 repeat (Ala6-PMBN). Peptide 

binding measurements, colorimetric transition induced within the vesicles, 

fluorescence quenching experiments, and electron spin resonance spectroscopy were 

applied to investigate the structural parameters underlying the different membrane 

permeation profiles and biological activities of the analogs. The experiments point to 

the role of negatively - charged lipids in membrane binding and confirm the 

prominence of lipopolisaccharides (LPS) in promoting membrane association and 

penetration by the peptides. Examination of the lipid interactions of the PMB 

derivatives shows that the cyclic moiety of PMB is not only implicated in lipid 

attachment and LPS binding but also affects penetration into the inner bilayer core. 



 

The second part of this research is investigation of interaction of 

pharmaceutical compounds with membrane. In this study 37 pharmaceutical 

compounds were examined. The tested molecules could be distinguished according to 

the colorimetric response they exibit in the lipid/polydiacetylene vesicles. Several 

compounds induce maximal colorimetric response at the low concentrations, which is 

lower than 100 µM, other compounds give rise to color changes at a higher 

concentration range of 100 µM – 1M, while other screened molecules do not induce 

noticeable color transitions. 

This information obtained by the colorimetric assay facilitates "color coding" 

that could discern between three primary types of membrane-permeation profiles: 

bilayer-surface attachment, membrane penetration, and absence of lipid interactions. 

Application of several bio-analytical techniques, such as spectroscopic quenching 

analysis, small angle X-ray scattering and differential scanning calorimetry 

measurements supported the interpretation of the colorimetric data. 

The polydiacetylene assembly can be designed in ways allowing for highly 

selective identification of pharmaceutical compounds by incorporation of specific 

recognition elements. In particular, the native membranes from regular PC12 cells and 

PC12 cells with overexpressing muscarinic receptor were incorporated into the sensor 

assembly, which then determines the specificity of the colorimetric transitions. This 

work further demonstrates that the colorimetric assay could be applied for screening 

membrane permeation profiles of pharmacological compounds and for studying the 

relationships between membrane composition and molecular membrane processes.  

The polydiacetylene-based molecular assemblies are robust, can be readily 

applied to diagnosis of physiological molecules, and are amenable for rapid screening 

of chemical and biological libraries, for example in 96 well-plate platforms. 

                                                                         

 

 

 

 

Photo of the blue-red transition after induction of a color change. 
  

 



  ידי קומפלקסי מתכות מעבר בערכיות נמוכה עם  -חיזור אלקנים על

 ליגנדים מקרוציקליים ממשפחת טטראזא
  חוה רזנושיק: מחברת

  דן מאירשטיין' פרופ  : מנחים

  חיים כהן' פרופ    

 

  תקציר

  

ידי קומפלקסים מקרוציקלים -בעבודה זו נחקרו מנגנוני חיזור אלקנים על

עבודה . בתמיסות מימיות, ר בערכיות נמוכהממשפחת טטראאזא עם מתכות מעב

זו יכולה לתת פתח לפיתוח תהליכי הידרוגנציה סלקטיבית של אלקנים לקבלת 

. תוך הוזלת תהליכים אלו ומניעת הזיהום הסביבתי, למשל פולימרים רצויים

בנוסף נחקרה ההשפעה של הוספת אלקנים שונים לתמיסות מימיות של ניקל 

  .על מנגנונים אלה, צר בשיטה הפולס רדיוליטיתציקלאם חד ערכי המיו

L2סונטז הליגנד המקרוציקלי בעל שתי זרועות אליליות 
:  

(1,8 – di-2-propenyl – 1, 4, 8, 11- tetraazacyclotetradecane).  

Cu(II)L]מליגנד זה הופקו שני הקומפלקסים  2]2+ 
Ni(II)L]וכן  2]2+

שאופיינו  , 

 תכונותיהם של קומפלקסים אלו הראתה כי חקירת. וזוהו בשיטות מקובלות

הזרועות האליליות מייצבות תרמודינמית את הערכיות הנמוכה של המתכת ובכך 

, כצפוי, אכן, ניסויים אלקטרוכימיים הראו כי.  יוצרות תוצר חד ערכי ארוך חיים

+/+2[CuL2]ישנה הסטה אנודית של פוטנציאל החיזור של הצמד 
 ביחס לצמד 

בעוד קומפלקס הנחושת החד ערכי עובר תגובת , אולם. הציקלאםהאנאלוגי עם 

הניקל החד , בקומפלקס האנאלוגי, דיספרופורציונציה לקבלת נחושת מתכתית

ערכי מחזר את אחת הזרועות האליליות תוך קשירתה וקבלת תוצר ביניים ציקלי 

צעה לא בו, היות והמנגנון המוצע מאפשר קבלת מספר תוצרים סופיים. תלת ערכי

  .אנליזה לאפיון התוצר העיקרי
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לתמיסה מימית של ניקל ציקלאם , המייצג את האלקן החופשי, הוספה של אתילן

חד ערכי המיוצר קרינתית במקור 
60Co ,קרי , הוכיחה כי חיזור האתילן הינו כמותי

היות וזירוז תגובת , אולם.  על כל שני רדיקלים מתקבלת מולקולת אתילן אחת

מנגנון תגובה זו אינו , ידי האתילן אינו משמעותי-קל ציקלאם עלהפירוק של הני

  .נחקר בפירוט

בכדי . החומצה המלאית הינה בעלת שני קבוצות פונקציונליות מושכות אלקטרונים

הינו , נון המוצע על סמך התוצאות שהתקבלו ממערכת האתילןלבדוק האם המנג

נחקר מנגנון היעלמות הניקל ציקלאם המיוצר בשיטה הפולס , בעל אופי כללי

אפיון תוצרי , התוצאות הפולס רדיוליטיות. בנוכחות החומצה המלאית, רדיוליטית

וכן תוצאות כמותיות שהתקבלו בשיטת , UV-Visהביניים בעזרת ספקטרום 

. התלוי בריכוז הפורמט במערכת, כרומטוגרפיה הנוזלית הראו מנגנון מורכבה

ולכן יצירה של מספר , המנגנון המוצע כולל מספר אפשרויות לתגובות רדיקליות

וכן תוצרים נוספים " דימר"ה, ביניהם החומצה הסוקסינית, תוצרים אפשריים

  .שלא אופיינו

נוצר . ונה ממנה במבנה המרחביהחומצה הפומרית זהה בהרכבה למלאית אולם ש

ניסויים אנאלוגיים . עניין בבדיקת השפעת הגורם המרחבי על מנגנון החיזור המוצע

הראו מנגנון חיזור , שבוצעו במערכת דומה הכוללת חומצה פומרית במקום מלאית

תוך , המתרחש בסקאלת זמנים שונה, שונה מזה המוצע עבור החומצה המלאית

יש . UV-Visים שונים שאופיינו גם הם בעזרת ספקטרום יצירה של תוצרי ביני

לציין שהניצולות המחושבות עבור החומצה הפומרית הראו תגובה בניצולות 

  . נמוכות משמעותית מאלו הנצפו עבור המלאית

בוצעו , על מנת לבדוק את יכולת החיזור האלקטרוקטליטית של הניקל ציקלאם

התוצאות הראו שניקל . רטים שוניםניסויים אלקטרוכימיים בנוכחות סובסט

ציקלאם מהווה אלקטרוקטליזטור לחיזור החומצה המלאית ולחיזור החומצה 

מתוך עניין לבדיקת השפעת קבוצות פונקציונליות מטיפוסים . סולפונית-הסטירן

, הפומרית: נבדקו גם החומצות הבאות ,שונים על תהליך האלקטרוקטליזה
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מצות אלו נחזרות בפוטנציאל פחות קטודי מזה חו. קרוטונית והאקרילית-הטרנס

ולכן מובן מאליו שבמקרים אלו הניקל ציקלאם אינו יכול , של הניקל ציקלאם

  . להוות אלקטרוקטליזטור
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Reduction of Alkenes by Low Valent Transition Metals

Complexes with tetraaza Ligands

By: Hava Raznoshik

Advisers: Prof. Dan Meyerstein

Prof. Haim Cohen

Abstract

Alkenes are known to form d • * complexes with low valent transition metal ions.

Furthermore, the allyl group was shown to stabilize the monovalent copper ion. The

ligand L 2 (L 2 = 1,8 – di-2-propenyl – 1, 4, 8, 11- tetraazacyclotetradecane)   was

synthesized, from which the copper complex was produced. Since the results showed

that the allylic arms stabilize the monovalent copper ion, the analogue complex with

nickel was also produced. Electrochemical reduction of this complex pointed out that

indeed the allyl substituents shift the redox potential anodically, as expected.

However pulse radiolytic experiments point out that the life time of (NiL 2 ) + is

significantly shorter than that of (Ni I L 1 ) + . The results indicate that the central Ni(I)

ion

reduces the alkene in a general acid catalysed process.

In order of checking whether this is a general phenomenon, the effect of the addition

of ethylene to solutions containing (NiL 1 ) + , prepared via the pulse radiolysis

technique, was studied. Also in this system the addition of ethylene accelerates the

disappearance of the mono-valent nickel complex. Analysis of the final products

indicates that ethane and some butane are formed in this process. In principle the

mechanisms for the reduction of the alkenes might be proposed.

The addition of maleic acid to solution containing (NiL 1 ) + , prepared via the pulse

radiolysis technique, was also studied. The results of the pulse radiolytic study, the

UV-Vis characterization and the final products analysis, indicate on a complicated

mechanism, which includes a large variety of plausible radical reactions.

The addition of fumaric acid to a similar system, represent the study of the steric

effect. The results clearly showed that the difference between the mono valent

intermediate isomers influence of the entire mechanism and therefore on the final

products.

The (NiL 1 ) + was shown as an electrocatlyst for the reduction of the maleic acid, and

also for the styrene-sulfonic acid.



  "בעיה  אופיינית  של  קושי  "    שימושים  מסוימים  של :נושה העבודה

  זלטה אולחא: שם המגיש 
  

 :מנחים
  ולדימיר  גולדשטיין'  פרופ           
     גיארגי  בורדה 'פרופ            

  
 תקציר

זיות בעלות תנאי התחלה ושפה מהווה את אחד מהבעיות המרכ  חלקיותתפתרון משוואות לא ליניאריו

המתוארות על ידי , עבודה זאת מוקדשת למחקר של סוג מסוים של בעיות בדינאמיקת גזים. פיסיקה מתמטיתב

התכונה העיקרית של הבעיות הנדונות היא . לינאריות היפרבוליות-מערכות של משוואות דיפרנציאליות קואזי

העובדה שפתרון של בעיה ). ל קושיבעיה אופיינית ש (םשנתונים התחלתיים מוגדרים על המשטחים האופייניי

מאפשרת להעשיר את הצורה , עד שלא מוגדרים תנאים נוספים, משמעי-אופיינית של קושי לא מוגדר חד

ההתחלתי של הבעיה מהווה משטח של נתק חלש אשר עליו הפתרון המגוון , בפרט. הפיסיקלית של הבעיה

 בעיות אלו בה נעשה שימוש במחקר מורכב ממספר שיטת הפתרון של. הדרוש גובל עם זרימה בסיסית מוגדרת

 ההוכחה שבעזרת התמרות מיוחדות של משתנים תלויים ובלתי תלויים הבעיה יכולה –החשוב מביניהם , שלבים

אשר בעבורה מוכח משפט של קיום וייחודיות של , להיות מומרת לבעיה אופיינית של קושי בצורה סטנדרטית

 האפשרות להמיר בעיה לבעיה אופיינית של קושי בצורה סטנדרטית ,ופן זהבא]. 11[, ]4[פתרון אנליטי 

אחראית על קיום פתרונות של בעיות נתונות בסוג של פונקציות אנליטיות למקוטעין ומאפשרת בנייה של פתרון 

התקדמות . הבעיות הנידונות הנן בעלות יישום בדינאמיקת הגזים. הבעיה בצורה של טורי חזקות אין סופיים

למשל , אשר נוצרות,  בפתרון בעיות מסוג זה מאפשרת קידום בתכנון המתמטי של זרימות גז מורכבותמוצלחת

  . גרעינית-בניסויים פיסיקאליים של סינתזה תרמו

למקוטעין בסביבת נקודה נידונה עבור  -אנליטיים במחקר זה מוכחים משפטי קיום וייחודיות של פתרונות 

זרימות .  של גז אידיאליסטציונריות-מימדיות לא-כי כללי של זרימות תלתסוג הבעיות אשר רלוונטי למקרה ה

מימדיות מוביל -המעבר למקרה של זרימות תלת]. S.P.Bautin] 11ידי -מימדיות לא סטציונריות  נחקרו על-דו

 חשוב לציין שהתוצאות שהתקבלו .ההיחקרותקציות פונ להופעת משתנה בלתי תלוי נוסף וגם לגידול של מספר

כל ההתמרות . מימדיות-מימדי לא ניתנות להעברה בהכללה פורמאלית למקרה של זרימות תלת-למקרה הדו

  . חייבות להיות מורכבות מחדש וכל ההוכחות חייבות להתבצע מחדש בהתאמה

 פתרונות אלו יכולים להתחבר .לבעיות מסוימות ישנם פתרונות של בעיה אופיינית של קושי בצורה סטנדרטית

או שהם מתחברים דרך משטח מפריד חזק , האופייני תוך סיפוק כל התנאים הנדרשים לתיאום עליהםלמשטח 

תוך מימוש של כל התנאים הנדרשים )  לפתרון רציפות מסוג ראשון אצל חלק מהפונקציות המבוקשות-אי(

 ). Hugoniotתנאי (לתיאום במקרים אלו 

נבנה פתרון לבעיה של . ונות מיוצגת בדוגמא ספציפית הטורים האופייניים לסוג הבעיות הנידבניההשיטת 

כלומר מחושבים מספר מקדמים ראשוניים של הטורים האופייניים ונחקר הדיוק של קירוב , בוכנה אטומה

  .  הפתרון המתקבל
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Abstract 

The study of solutions of initial boundary value problems for nonlinear partial differential 
equations is one of the main problems of mathematical physics. The present work deals with 
the study of a certain class of problems in gas dynamics described by systems of quasi-linear 
differential equations of hyperbolic type. The principal feature of these problems is that the 
initial data are specified on characteristic surfaces (the characteristic Cauchy problem). The 
fact that the solution of the characteristic Cauchy problem  is not defined unambiguously until 
certain additional conditions are imposed, makes it possible to enrich the physical aspects of 
the problem formulation. In particular, the initial variety can represent a weak discontinuity 
surface, where the desired solution matches the specified background flow. The approach to 
the solution of such problems used in the present work involves several steps. The main step is 
to prove that using special transformations of dependent and independent variables one can 
reduce the problem to a characteristic Cauchy problem of a certain standard type, for which 
the theorem of the existence and uniqueness of the analytical solution has been already proved 
[4], [11]. Thus, the possibility of reducing the problem to a characteristic Cauchy problem of a 
standard type guarantees the existence of solutions within the class of piecewise-analytic 
functions and allows constructing solutions as infinite power series. 

In the present work, the existence and the uniqueness of piecewise-analytic solutions are 
proved for a class of problems related to the most general case of three-dimensional unsteady 
flows of normal gas. We consider the following problems: the problem of an impermeable 
piston motion; the problem of obtaining prescribed distributions of the gas dynamics 
parameters; the problems of a permeable piston and a free boundary; the problem of a weak 
discontinuity or a propagating contact discontinuity. We present an application of the method 
of characteristic series in an example concerning the problem of a spherical impermeable 
piston. 

These are pressing problems in gas dynamics whose successful solution of may lead to a 
progress in the mathematical modelling of complicated gas flows arising, for instance, in the 
field of controllable nuclear fusion. They are also of importance for developing reliable 
numerical methods of computing complicated flows and for solving problems with high 
gradients of gas dynamics parameters and/or high compression degrees where it is difficult to 
apply other numerical methods. 

Keywords: characteristic Cauchy problem; gas dynamics; three-dimensional flow; piston 

problem; free boundary problem; weak discontinuity; contact discontinuity; characteristic 

series. 



Thesis Title:Application of the invariant manifold method for complexity reduction

in hierarchical systems

Author:Sofia Borok

Advisor :Professor Vladimir Gol ’dshtein

Abstract.

The presented thesis is concerned with the Intrinsic Low-Dimensional Manifolds

method (ILDM),which is one of the powerful methods for simplifying chemical

kinetics and combustion systems describing complex multi-scale phenomenon.

Mathematical models of chemical,biochemical and mechanical systems are often

formulated as large sets of differential equations.For the purpose of numerical and

analytical analysis,it is often desirable to reduce them to smaller systems with a

comparatively small loss of accuracy.Generally,a large set of differential equations

describing a complex phenomenon has a number of essentially different time scales of

sub-processes.This hierarchical structure considerably complicates numerical

treatment of these systems,but also allows applying a number of asymptotic

approaches for the analysis of their behavior.In a geometrical interpretation of the

phenomenon dynamics,one can describe the multi-scale hierarchy as a progressive

motion through surfaces of increasingly lower dimension (these surfaces are called

invariant manifolds).At present there is a number of asymptotic and numerical tools

able to treat such multi-scale systems.An incomplete list includes the integral

(invariant)manifolds method (MIM),the iteration method of Fraser and Roussel,the

computational singular perturbation method,geometric singular perturbation theory,

the Inflector method.

One of the numerical tools is the ILDM method.The method successfully locates

a position of slow manifolds of a considered system,but also has its own

disadvantages.It is shown that the application of the ILDM-method produces

additional solutions (so-called artificial or “ghost ”-manifolds)that do not have any

connection to the true dynamics of the system.Two numerical criteria for

“ghost ”-manifolds discrimination/identification are proposed.The causes for

“ghost ”-manifolds appearance are studied in the case of a two-dimensional singularly

perturbed system.A modified version of the ILDM-method (TILDM)is suggested,

which is partially free of the original approach disadvantages.Asymptotic analysis of

the modified method is performed.Comparison of the ILDM-method,TILDM-

method and MIM is done.Efficiency of the suggested technique and the criteria for

the “ghost ”-manifolds detection are demonstrated on a number of examples.

Key words:Intrinsic Low-Dimensional Manifold method (ILDM);invariant

(integral)manifolds method (MIM);invariant slow manifolds;reduction methods;

fast-slow systems;singularly perturbed systems (SPS)of ordinary differential

equations (ODEs);combustion;chemical kinetics;small parameter;asymptotic

analysis.
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Abstract 

 

The teaching environment described in this study developed over many years of teaching 

students with mathematics anxiety. I was given the opportunity to work with such students 

by teaching in the preparatory program offered at Ben-Gurion University. There I taught 

classes of new immigrants, with students coming from all corners of the world who had 

significant differences in prior knowledge, learning habits, family background, language, and 

biography. However a common denominator connecting the students to one another had year 

after year, two main factors in it: a deeply rooted dislike for mathematics, and a 

long history of poor performance in mathematics. 

Over the years I learned to construct a classroom environment that seemed to allow the 

students to succeed in their mathematics matriculation exams, alleviate their mathematics 

anxiety, and help them develop a sense of identity with respect to self-worth and 

self-confidence. The main component of the classroom environment I constructed is a 

pedagogical strategy of calling students to the blackboard to solve carefully constructed and 

sequenced sets of problems. The modus operandi is that a student would be at the board 

working on a problem while the rest of the class, working in small groups, would be solving 

the same problem at their seats. The student at the board would then lead a discussion with 

rest of the class about the solution path that solved, or attempted to solve, the problem. These 

discussions were often lively and as time went on, I noticed all sorts of positive benefits 

emerging from this method of teaching.  

This dissertation analyzes the aforementioned classroom environment, from the modus 

operandi of board-work to the resultant changes in student performance and self-perception. 

Although data are collected from a variety of sources: interviews, videotaping of lessons, 

dialogue notebooks, research logs, and letters, the main source of data is myself, in that I 

analyze and interpret my own behavior in the classroom and the consequences of it. Many 

theories enter into the different interpretations of the student behavior, as well as the 

discussions of my own behavior that are presented in this work, but the bottom line is that 

the learning environment created in this study reduces mathematics anxiety and allows one 

to develop elements of caring for, and being responsible to, others. The teaching strategy 
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described in this work not only helps one to develop and understand their personal 

identity, but it also significantly enhances the learning of mathematics.  
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 בשחלוף של UbL-UbA Ddi1תפקידו היחודי של החלבון ממשפחת   :נושא העבודה

 SCFUfo1קומפלקסי 
  איוונציב ילנהה   :   המגיש

  דינה רווה' פרופ  :    המנחה

  

  

 תקציר
  

יוביקביטין -G1/S .SCF בעל תפקיד מרכזי בהתקדמות מחזור התא בשלב SCF -קומפלקס ה

   שלF-box-חלבוני ה. Sic1–יקלינים מיטוטיים של מעכב הקינאזליגאז אחראי ליוביקביטילציה של צ

   כחלבון Ufo1אנחנו זיהינו את.  אחראים לספיציפיות בבחירת סובסטרט לדגרגציהSCF- ה

 F-box , האחראי לגיוסHo endonucleaseלדגרדציה  .Ufo1 מכיל מתחםF-boxבקצה ה -N 

 .UIM (Ubiquitin Interacting Motif)- וWD40מתחם , טרמינלי

 שונים יוצרים קומפלקסים זמניים עם F-boxכן חלבוני -כמו,  קצרי חייםF-box-רוב חלבוני ה

.  דקות60-זמן מחצית החיים ממושך של כ  הינו בעלUfo1לעומת זאת . SCF-מרכיבי הליבה של ה

עדית וכן התערבות בל,  הרגישים לחוםcdc53 ושל cdc34 במוטנטים של Ufo1הראינו התייצבות של 

 החלקים 20S- ול-19S השלם נקשר לUfo1בנוסף לכך . Ufo1של הפרוטאזום בדגרדציה של 

 נמצא Ufo1 של WD40 -לעומת זאת מתחם ה. בהתאמה, הרגולטורי והקטאליטי של הפרוטאזום

פרוטאזום על מנת  עם הUfo1אנו מעלים היפותזה שקיים אתר קשירה של .  בלבד19S-בקומפלקס עם ה

תתכן מעורבות של מסלול . להביא סובסטרטים לדגרדציה  ואתר קשירה נוסף לדגרדציה שלו עצמו

 .יוביקביטילציה-אלטרנטיבי לדגרדציה אשר אינו תלוי בפולי

Ufo1 הינו החלבון היחידי ממשפחת F-box המכיל מתחם UIM . מתחםUIM של Ufo1 קושר 

 . Ddi1 הנקרא UbL-UbA של חלבון אחר מסוג UbL  (Ubiquitin Like Domain)את המתחם

 גנומי מובילים לעצירה של UFO1- מUIM - או החסרה של מתחם הUFO1∆UIMביטוי יתר של 

 מבטלת את Sic1החסרה של . Sic1- וSCF ,Cln2 -מחזר התא וכן להתייצבות סובסטרטים אחרים של ה

בנוסף לכך ביטוי יתר של . ובילים לביטול חלקי מCdc53- וSkp1וביטוי יתר של , עצירת מחזור התא

UFO1 בתאי ∆ddi1כאשר נוצרים חלבוני .  עוצר את מחזור התאUfo1∆UIM בתאי זן הבר וחלבוני 

Ufo1 בתאי ∆ddi1אנו משערים שמתחם ה.  הם מתייצבים-UIM חיוני לפרוק של קומפלקס SCFUfo1 

 כאשר ישנה Cln2- וSCF ,Sic1טים של הצטברות סובסטר. Ddi1וזה נעשה דרך אינטראקציה עם 

 F-box לא זמינים לחלבוני SCF-מוכיחים שמרכיבי הליבה של קומפלקס ה, UIMהחסרה של מתחם 

  . Cdc4 או Grr1אחרים כמו 
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Topic: A Unique Role For the UbL-UbA Protein, Ddi1 in Turnover of

SCF
Ufo1

Complexes

By: Yelena Ivantsiv

Supervisor: Prof. Dina Raveh

ABSTRACT
S cell / 1 ubiquitin ligase complex has a major role in G ) SCF ( box - F - 53 dc C - 1 kp S The

cycle progression being responsible for ubiquitylation of G1 cyclins and the CDK inhibitor,

Sic1. The F-box proteins of the SCF confer substrate specificity and we identified Ufo1 as the

F-box protein that recruits Ho endonuclease for degradation. Most F-box proteins are short

lived and different F-box proteins make transient complexes with the core components of the

SCF. Ufo1 degrades with a half-life of ca. 60 minutes. We show the stabilization of Ufo1 in

cdc34ts and cdc53ts mutants and exclusive involvement of the proteasome in degradation of

Ufo1. In addition Ufo1 interacts with both the 19S RP and 20S CP, whereas the WD40

domain is found in a complex only with the 19S RP. We hypothesize the existence of one

binding site of Ufo1 within the proteasome in order to bring its subrate(s) for degradation and

another site for its own degradation. This may involve an alternative degradation pathway that

does not involve polyubiquitylation.

Ufo1 has a N-terminal F-box, a putative WD40 domain and an ubiquitin interacting motif

(UIM). Ufo1 is the only F-box protein in S. cerevisiae with a UIMs. The Ufo1 UIMs bind the

ubiquitin-like (UbL) domain of the UbL-UbA protein, Ddi1. Overexpression of UFO1  UIM

or deletion of the UIMs of genomic UFO1 leads to cell cycle arrest with stabilization of SCF

degradation substrates, Sic1 and Cln2. We hypothesize that the UIM is essential for

disassembly of SCF Ufo1 complexes and that this occurs via its interaction with Ddi1. The

accumulation of the SCF substrates Sic1 and Cln2 when the Ufo1 UIM is deleted indicates

that the SCF core is not accessible to the F-box proteins Cdc4 and Grr1. This hypothesis is

supported by the finding that deletion of Sic1 suppresses the cell cycle arrest and that SKP1

and CDC53 overexpression gives partial suppression. A role for Ddi1 in disassembly of

SCF Ufo1 complexes is proposed based on the interaction of the Ufo1 UIMs with Ddi1, the

finding that Ufo1 is stabilized in  ddi1 cells and that in  ddi1 cells full-length UFO1

overexpression arrests the cell cycle.
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  העבודה נעשתה בהדרכת

  פרופסור אלן דגן

  
  

  מדברבהתאמה וגידול בעלי חיים היחידה ל

  המחלקה לחקלאות מדברית על שם ויילר

  ש בלאושטיין"מכונים לחקר המדבר עה

  

  הטבעלמדעי  הפקולטה, במחלקה למדעי החייםו

  

  באר שבע, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
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 רתקצי

, ועזים לקבוצת אוכלי מזון צמחי מעורב ולפיכך, כבשים משתייכים לקבוצת לוחכי עשב

מזון עשיר , יותר עשבים כילמכבשים מזונם של ה.  נבדלים בבחירת הרכב המזון במרעה חופשי

המכילים ריכוזים גבוהים של חומרים , שיחים ועלי עציםשמזונם מכיל יותר ,  העזיםלעומת ,בסיבים

, כבשים ועיזים,  בין שני מעלי גירה קטנים אלובהעדפת מזון םבשל הבדלי. שניוניים כמו טאנינים

שכבשים יעכלו , אני מצפה. אנרגיה מטבולית של מזונם יהיו שונים שנעכלות חומר אורגני ו,שיערתי

מטרת עבודתי הייתה . שיחים ועלי עצים טוב מכבשיםעשבים טוב מאשר עיזים ואילו עיזים יעכלו 

 , ערכתי ניסויי נעכלות.התנהגות בין כבשים ועזיםבבהוצאות האנרגיה ו, לבדוק את ההבדלים באכילה

 . לבחינת השערותיי,בתנאים מבוקרים ובמרעה חופשי,  ומדידות מטבוליותבחירת מזון

 מהארץ  שוניםהרכבי מזון של נעכלות ומאזני אנרגיה  מדידותהעבודה המעבדתית כללה 

  . המססקיבת ה במתקן המדמה תנאי תסיסה ביבש נמדדונעכלות חומר רגיה מטבולית ואנ. ומהעולם

 ,נבחנה הביומאסה הצמחית ומגוון מיני הצמחים בשטחי הרעייה וכן, בעבודת השדה

 יעכלו סיבים יותר , לוחכי העשב,כבשים ,תיהשערל. ייה החופשיתהתנהגות חיפוש המזון במהלך הרע

  . טאניניםבחומרים שניונים כגון שיחים העשירים וטוב יותר עלי עצים  יעכלו , ואילו עזים,טוב מעזים

 תומכות ,)בהדגרה עם נוזל המסס ( in vitro - וin vivo  במערכות,  המדידותתוצאות

קש חיטה , נעכלות חומר אורגני ואנרגיה מטבולית של מזונות עשביים כמו אספסת.  בהשערותיי

ית של מגוון מיני עשב מלח אנרגיה מטבול,  בדומה.עזיםבכבשים לעומת  ה גבוהנמצאהובקיה 

מאשר ,  יותר בכבשיםנמצאה גבוהה ארצות שונות בעולם 11מ , )Distichlis spicata(דיסטיכליס 

 inהאנרגיה המטבולית, עם זאת. בהתאמה, kJ g-1DM 5.63  - וkJ g-1DM 6.30,  בממוצע,בעזים

vitro  של הצמחים החד שנתיים הנאכלים במרעה הטבעי דומה בכבשים ועזים.  

, מהארץ והעולם, שיחים ועלי עציםואנרגיה מטבולית של  ניחומר אורג נעכלות ,לעומת זאת

  צריכת ;כבשים ועזים איבדו מסת גוף כאשר הוזנו בעלי עצים.  גבוהה יותר בעזים מאשר בכבשים

נעכלות חומר , יתרה מזאת. המזון הייתה נמוכה בהשוואה למזונות אחרים ומאזן החנקן היה שלילי

 לדיאטה PEGהוספת . אך גבוהים יותר בעזים, כים בשני המיניםאורגני ואנרגיה מטבולית היו נמו

נעכלות חומר אורגני ואנרגיה מטבולית , העלתה את צריכת המזון, של עלי עצים עשירים בטאנינים

 הוא כימיקל הנקשר לטאנינים ומנטרל השפעתם PEG. יותר בכבשים מאשר בעזים; בכבשים ועזים

  .השלילית במזון

הביומאסה הצמחית מורכבת . רחבים פתוחים וואדיות ממכיליםנגב הצפוני ב המרעה אזורי

, המהווה חלק קטן יחסית מאזור המרעה, הביומאסה הצמחית בוואדי.  שיחים ועלי עצים,מעשבים

העלייה בביומאסה הצמחית בשני האזורים . גבוהה מזו שבשטח המרעה הפתוח במהלך עונת הרעייה

הייתה הביומאסה הצמחית , בשיא עונת הרעייה. חשה תוך מספר שבועות לאחר גשם ראשוןהתר

לקראת סוף עונת הרעייה . g DM m-2 63 , בשטח הפתוח כפליים מאשר ,g DM m-2 130בוואדי 

  .עלתה פרופורציית השיחים ועלי העצים, ירדה הביומסה הצמחית העשבונית ובהתאם
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 כלל במרעה חופשיהרכב המזון של כבשים ועזים , בגלליםבהתבסס על אנליזת אלקאנים 

עם הידלדלות מקורות המזון העשביים המשיכו כבשים , גם בסוף תקופת הרעייה. בעיקר עשבים

העלו את צריכת השיחים ועלי עצים בדיאטה לקראת סוף עונת , עזים לעומתם. לבחור בעיקר עשבים

קצאת זמנים לליחוך עשב ואכילת שיחים ועלי עצים אצל כבשים ועיזים תמכו תצפיות על ה. הרעייה

  .  מעלי גירה אלו שניביןבהבדלים בבחירת הרכב המזון 

 היה ,)עמידה והליכה, ישיבה( כמו גם ליתר הפעילויות ,כלל הזמן שהוקצה לבחירת מזון

מזון עתיר סיבים מ של כבשים ועזים הניזונותהוצאות האנרגיה , בתנאי מכלאה. דומה בכבשים ועזים

הוצאות , ח חופשיים במרעה טבעי"בבע.  )שיטה(עלי עצים מ שניזונו היו גבוהות מאלו ,)קש חיטה(

             , היו גבוהות בכבשים לעומת עיזים, בהתבסס על מדידות קצב לב, הממוצעותהאנרגיה

544.0 kJ kg-0.75d-1ו -kJ kg-0.75d-1  461.5 ,הבדלים אלו עשויים לנבוע מההבדלים . בהתאמה

    .התנהגות חיפוש מזון ומהבדלים בהרכב המזוןב
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Abstract 

Sheep are grazers and goats are intermediate feeders and, therefore, differ in their 

food selection under free-ranging conditions. Sheep consume more grasses, diets that 

contain high levels of fibers, whereas goats consume more shrubs, forbs and tree leaves, 

diets that contain high concentrations of secondary components such as tannins. Because 

of dietary differences between sheep and goats, I hypothesized that organic matter 

digestibilities and metabolizable energy yields of the diets differ between these two small 

ruminants. I predicted that sheep digest grasses better than goats and that goats digest 

shrubs, forbs and tree leaves better than sheep. To test these predictions, I determined 

food selection, diet digestibilities, energy expenditures and feeding behavior of sheep and 

goats. Measurements were made in the laboratory and for free-ranging conditions. In 

vitro metabolizable energy and organic matter digestibilities were determined with the 

Hohenhiemer gas test using sheep and goats rumen fluid. Seasonal vegetation diversity, 

biomass and feeding behavior of the animals were measured in the field. 

Results using both in vivo and in vitro (incubated with rumen liquor) 

measurements supported my predictions.  Organic matter digestibilities and 

metabolizable energy yields of high fiber diets such as alfalfa, wheat straw and vetch 

were higher in sheep than in goats. However, in vitro metabolizable energy yields of 

annuals consumed under free range conditions were similar in these small livestock 

species. In addition, I measured in vitro organic matter digestibilities and metabolizable 

energy yields of a large number of saltgrass (Distichlis spicata) varieties selected from 11 

countries. Metabolic energy yield was higher in sheep than in goats, averaging            

6.30 kJg-1 dry matter (DM) and 5.63 kJg-1 DM, respectively. 

In contrast, in vitro organic matter digestibilities and metabolizable energy yields 

of shrubs and tree leaves were higher in goat than in sheep rumen fluid. When fed tree 

leaves, sheep and goats lost body mass, food intake was low in comparison to other diets 

and nitrogen balance was negative. Moreover, organic matter digestibilities and 

metabolizable energy yields were low in both livestock species, but were higher in goats. 

The addition of polyethylene glycol (PEG) to the tree leaves diet, which is rich with 
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tannins, increased food intake, organic matter digestibilities and metabolizable energy 

yields in both small ruminants but more so in sheep than in goats. PEG is a chemical 

which complexes with tannins and, therefore, neutralizes its negative effect. 

 Grazing areas in the northern Negev include plains and wadis. Biomass in the 

wadi, which is a relatively small part of the area, was higher than in the plains 

throughout the season. Increase in biomass in both areas occurred within a number of 

weeks after rains. During the peak of the grazing season, biomass in the wadi was     

130g DMm-2 , about double the amount in the plains, which was 63g DMm-2. Towards 

the end of the grazing season, biomass of grasses declined and, concomitantly, the 

proportion of shrubs and tree leaves increased.  

Based on alkanes analyses of feces, sheep and goats consumed mainly grasses 

throughout the grazing season. Even towards the end of the grazing season with the 

decline in grasses, sheep continued to select mainly grasses. In contrast, goats increased 

the intake of shrubs, forbs and tree leaves in their diet towards the end of the grazing 

season. The time budget allotted for grazing and eating shrubs, forbs and tree leaves in 

sheep and goats supported the differences in food selection between the two ruminant 

species.  

The overall time budgets for foraging, as well as other activities (sitting, standing 

and walking), were similar for sheep and goats. Energy expenditure under caged 

conditions was higher when consuming high fiber diets (wheat straw) than tree leaves 

(Acacia sp) in sheep and goats. Under free range conditions, energy expenditure (based 

on heart rate measurements) was higher in sheep than in goats, which could be a result of 

the difference in dietary intake. Free ranging metabolic rate of sheep was                     

544 kJ kg-0.75d-1 and that of goats was 4615 kJ kg-0.75d-1.   

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  תקציר חיבור עבודת הדוקטורט, פבלו בלינדר

   

ניתן דוגמאות לכך  .מבנה הינו מאפיין בולט במערכת העצבים ותפקידההדוק בין הקשר 

החל מרשתות תאיות בקליפת המוח וכלה בתעלות יוניות בקרום , למצוא במגוון רחב של רמות

ים על גבי עצים טמצויה בפזור המרחבי של אתרים סינפלקשר כזה דוגמא חשובה . התא

 תכונה המקנה יכולות חישוביות לתא ואהסינפסות על גבי העץ הדנדריטי ההפיזור . דנדריטים

בעבודה המוצגת כאן מוצגים .  אינם מובנים דייםלאופן הפיזורהתהליכים האחראים , אולם, עצב

   .יםטסינפאתרים ובפיזור החדשים אשר להם תפקיד ביצירת ממצאים על עקרונות חיווט 

אזורים וליצור מתאים שונים נוטים להתכנס שמקורם דנדריטים שלוחות של מצאתי כי 

). Dendro-Dendritic Contact clusters DCC-מכונים כ (דנדריטיםמגעים בין של צפופי 

השוואה בין  וזאת על פי באם התהליך היה אקראיהצפוי  גבוהה מDCC-תדירות הופעת ה

 נוצרים כתוצאה של גידול DCC. דמיות ממוחשבותאה בהכמותם בתרבית לעומת זאת שנמצ

עים על המבנה י משפDCC, לכן. קיימיםדנדריט - דנדריטמכוון של דנדריטים לקראת צמתי

בצפיפות  מאופיינים DCC-אתרים סינפטים הנוצרים ב, מכךתר וי. הסופי של כלל העץ הדנדריטי

קצב  ובGluR2,-ו Synaptophysin, NR1 בתכולה גבוהה יותר של חלבונים כגון , גדולה יותר

נמצא כי העשרת זו .  גבוה יותר מאשר במקומות אחרים ברשתשלפוחיות סינפטיות מחזור 

 חדשחיווט  כמבנה DCC- תוצאות אלו מצביעות על ה.תלוית בפעילות מידת הפעילות של הרשת

  . המשפיעה הן על מבנה הדנדריטים והן על הפיזור והעוצמה הסינפטית ברשת

רשתות . בנוגע למבנה של רשתות עצביות, ל יש השלכות נרחבות ביותר"לתוצאות הנ 

להתארגן באופן עצמאי בסדור מיוחד המכונה רשתות יכולות  – in vitroוהן  in vivo הן –עצביות 

טבעיות וגם , תות רבותרשתכונה משותפת ל, (Small-World Networks SWN)עולם קטן 

, בלבדהבחנה זו התבססה על מידת החיבוריות , ברוב המקרים. חדכאלו שהן מעשה האדם כא

ת לכלול גם את המבנה נעל מ. של תכונות מבניות אחרות) לשם פשטות(תוך כדי הזנחה 

 Graph)השתמשתי בכלים הלקוחים מתורת הגראפים , הגיאומטרי ואת הפזור הסינפטי

Theory) . יתן להרחיב נמצאתי ש, חיבוריותבחשבון יחד עם הכאשר שני ההיבטים הללו הובאו

מבנה ארגוני בו דרגות גבוהות של עמידות מפני : Economic SWN -את הגדרת הרשתות ל

 מאחר . נמוכה(wiring cost)' עלות חיבורית'קריסה ויעילות מעבר מידע מושגים תוך שמירה על 

רק כאשר פיזור האתרים הסינפטים הובאו בחשבון יחד עם ו זו נמצאה אך תתכונה ייחודיו

 מהווה ביטוי DCC-ניתן להסיק כי ארגון הרשתות העצביות ל, המבנה של הרשת הדנדריטית

  . תות עצביות בתרבית ברש”minimal wiring“-לעקרון ה
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 אותי הביאה, הבחנה משנית הנובעת מאופי הארגון של רשתות עצביות בתרבית   

נקודות המגע מתבוננים ברשת הנוצרת בין כאשר  .חרי הכלליות של אותה תופעהלהתחקות א

כי ההצגה המתאימה ביותר לרשת זו היא גרף מישורי ניתן לומר , בין דנדריטים בתרבית

(planar graph)אם ייצוג , לכן. פיצולים וקווים ישרים,  הבנוי מיחידות פשוטות כגון צמתים

 את התפתחותן של רשתות מישוריות אחרות מתוך נבאתן יהיה לאזי ני, מינימליסטי זה נכון

יצרתי הדמיה ממוחשבת , לשם אישוש הנחה זו. הכללים הנלמדים מהרשתות העצביות

, הוכחתי כי ניבוים אלו נכונים. ובעזרתה בניתי ניבויים להתפתחות של רשתות מישוריות בזמן

יצירת ) ב- ו)לאורך ימים(תות עצביות התפתחות רש)א: סוי שונותילפחות עבור שתי מערכות נ

מודל משולב אשר כלל את כלל , בשני המקרים). לאורך דקות( actin-myosinרשתות 

בנוכחות גורם משיכה יצר את הניבויים המדויקים ביותר ,  השוניםםהאלמנטים הגי ומטרי

  .SWNשבסופם יצירת רשתות 

 ברשתות המנסה להבליט  שיטה חדשה להתבוננות-ואף הרחבתי-השתמשתי , לבסוף

, Functional Holography-שיטת ה.  אשר אינם נכללים במדדים סטטיסטים בלבדםהביטי

מקורה בחקר מערכות רב ממדיות ואשר נעשה בה שימוש על מנת להקיש על מבנה של רשת 

הוכחתי שנית את קיום הקשר ההדוק בין מבנה הרשת , בעזרת שיטה זו. מתוך אופי הפעילות

תוך כדי הצבעה על יצירת אתרים , שוב. טית לפיזור האתרים הסינפטים על גביההדנדרי

  .מבנה ברשתות עצביות-לקשר תפקידאיתן סינפטים בעקבות מגע כאל ייצוג 

 מהווה מקרה בודד של עקרון התחברות DCC-עולה כאן הטענה כי היווצרות ה, לסכום

כפי - וסינפסות דנדריטיםלמשל , ה של אלמנטים בעלי תפקיד דומיצירת מקבצים: רחב יותר

 לעקרון זה היכולת להיות מועדף .מערכת העצבית המרכזיתבהיא תופעה נרחבת  -שהוכח כאן

 ניתן לראות , לפיכך. מבחינה התפתחותית שכן הוא עשוי להביא להקטנת נפח החיבורים הכולל

  .  כתוצר של אותו עקרון ברמה התאיתDCC-ההיווצרות את 
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Pablo Blinder PhD Thesis Abstract 

 

A salient feature of the nervous systems is the strong relationship between its 

structure and its ability to perform specific physiological functions. Examples of this 

relationship are found at different scales, ranging from cortical circuitry down to the 

distribution of ion channels across neurons’ membrane. Among these, synaptic site 

distribution within dendritic trees, a fundamental property for dendritic integration and 

network activity, is a well known function-form relationship. Yet, the specific 

mechanisms responsible for synaptic allocations along dendritic trees are poorly 

understood.  Here, I discovered novel neuronal wiring motifs having a role in 

synaptogenesis synaptic distribution.  

I found that dendrites of different neurons tend to converge during culture 

development leading to the formation of dendritic contact clusters (DCCs). DCC 

occurrence is higher than expected from random simulations and is activity enhanced. 

DCC form by direct growth of dendritic branches towards preexisting intersections, thus 

DCC affect dendritic morphology. Furthermore, since DCCs serves as an axonal 

convergence foci, they shape the entire network structure having patchy synaptic 

distribution. Synaptic clusters form at DCCs, have a higher Synaptophysin, NR1 and 

GluR2 subunit density than elsewhere. Moreover, synaptic clustering at DCC is 

accompanied by higher synaptic vesicle recycling turnover, suggesting higher secretion 

capacity. This type of synaptic enrichment is activity modulated in DCCs. These 

findings, point to DCCs as novel wiring motif, likely involved in contact-based synaptic 

plasticity.   

The tendency of the dendritic network in culture to converge has a more global 

meaning. Neuronal networks’ wring skims -both in vivo and in vitro- are known to self-

organize into Small World Networks (SWN), a property shared by biological as well as 

man-maid networks. Yet, in most cases, this appreciation was based solely on the 

connectivity per se, ignoring connection strength as well as physical distances. To 

overcome this limitation, I adapted tools borrowed from graph theory and set to analyze 

organization in terms of weighted graphs. When simultaneously considering the position 

and strength of connection, neuronal networks turn into Economic SWN: a configuration 

where high levels of information flow and failure tolerance are achieved while 
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minimizing wiring cost. This particular feature emerged while considering together 

synaptic site distribution and the underlying dendritic morphology. Thus network 

organization into DCCs and their accompanied high synaptic clustering are likely to 

promote minimal wiring in culture.  

A secondary observation of the structure of cultured neuronal networks 

prompted me to seek for generality of my finding in additional systems. The dendrites of 

cultured neurons form a quasi-planar network (as abstracted by their physical contacts) 

built from a relative small set of geometrical objects; crudely described as intersections, 

bifurcations and straight connecting lines. This finding prompted me to study planar 

graph evolution by means of random simulations. The dynamics predicted by the model 

were contrasted against empirical observations from two different systems that span the 

cellular and sub-cellular scales: i) culture development across different days in vitro and 

ii) actin-myosin mesh formation (minutes) ex vivo. In both cases, a combined mixed 

model -including all geometrical motifs- coupled with an attractant gradient best 

described the observed dynamics and led to the formation of Small-World Networks.  

Finally, I adapted and further developed a method for extracting and visualizing 

topological properties, otherwise oversimplified in common network evaluation metrics. 

Based on the Functional Holography, a multi-dimensional reduction algorithm originally 

implemented to infer network structure from network activity; I was able to show the 

highly preserved match between network structure and the accompanying synaptic map.  

Here again, pointing at contact-based synaptogenesis as a robust function-form 

relationship.  

To conclude, I postulate that DCC formation represents a singular case of a much 

broader wiring principle: clustering of network elements sharing similar properties or 

functions, such as converging dendrites and synaptic connections as shown here, may be 

a common wiring organization principle in the Central Nervous System. In addition, 

clustering can be evolutionary favorable as it has the potential to lead toward minimal 

wiring. Thus it is plausible to view DCC formation as the outcome of this well-preserved 

organization principle at the cellular level.   
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 םיטויבורקימ עקרק-ימורק לש תופיקעהו תורישיה תועפשהה ןדמא
 תכרעמב םייתנש-דחה םיחמצה תדליג לע םיערז-ילכוא תוליעפו
בגנה תולוח לש תיגולוקאה

ןתנ-ןב ליג :שיגמ
רלטוק טרב 'פורפ ,יקסמרבא הקיבצ 'פורפ :םיחנמ
ריצקת

 ,םיבחרנ הדימ ינקב חותינו הזטניס בייח תוירבדמ תונויד לע רבטצהש עדימה רשוע
 ןילמוגה יסחי .תוידיתעה רקחמה תוינכת לש הנווכהלו רתוי הבוט הנבהל ואיביש
 ימורק ןיבו ,םייתנש-דח םיחמצו םיערז ילכוא ח"עב ןיב התע דע ונל תועודיה תועפשההו
 לע תופיקע תועפשה לש ןמויק לע םיעיבצמ ,םייתנש-דח םיחמצל םיגולויב עקרק
 .ינשה םרוגה לע הרישיה ותעפשה ךרד םימרוגהמ דחא לכ לש םייתנש-דחה םיחמצה
 תאו תופיקעה תועפשהה תמצע תא יתדדמ .הכ דע וראות אל ולא תופיקע תועפשה
-ילכוא תוליעפ רובע תיתנש-דחה היחמצה לע תורישיה תועפשהל סחיב ןתובישח
 ןתינ םאה יתקדב ןכ ומכ .תודליג לש ןוגרא תמרב עקרקה-ימורק תופיצר רובעו םיערזה
 תמרב עקרק-ימורקו םיערז-ילכוא ןיב ןילמוג-יסחי לש םמויק תא ךירפהל וא ששואל
.ןימה
 תולעב תופיקע תועפשה תומייק .1 :ןלהלדכ ויה הדליגה תמרב וקדבנש תוזיטופהה
 הערפוה םהב םימתכ יכ יתיזח .תיתנש-דחה היחמצה רשועו עפש תעיבקב תובישח
-דח םיחמצ עפשו רשוע וארי םיערז תפירט תעינמ םע דבב דב עקרקה-ימורק תופיצר
 תופיצר הערפוה וא םיערזה תפירט הענמנ םהב םימתכ רשאמ רתוי םיהובג םייתנש
 .םידגונמ םינוויכב לועפל תויושע תופיקעו תורישי תועפשה .2 .דבלב עקרקה-ימורק
 תיתנש-דחה היחמצה עפשו רשוע לע תיבויח עיפשת םיערזה-יפרוט תוליעפ יכ יתיפצ
 .3 .תורישי םהילע הלילשל העיפשמ הדועב ,עקרקה-ימורק תופיצר תא התערפה בקע
 םיערז תפירט יכ יתיזח .םירחא םימרוג לע הלעת םתובישחש חתפמ ימרוג ואצמיי
-ימורק לש הערפהה רשאמ רתוי תיתנש-דחה היחמצה רשועו עפש לע עיפשת
  לדוגב תוקלח שולש הללכ הנחת לכ .יוסינ תונחת  84 בגנה תונוידב יתינב.עקרקה

80X160 80  לדוגב תוקלח-תת יתש הללכ הקלח לכ .מ"סX80 תת יתראשה .מ"ס-
 הקלחל .הנש ידמ עקרקה-ימורק תא תינאכמ יתערפה הינשב דועב ,המלש תחא הקלח
 תחתמ מ"ס  25 קמועל ורבקנש תכתמ תוחול תרזעב םיערז-ילכוא תסינכ יתענמ תחא



 תוחולב הפקוה הינש הקלח .עקרקה ינפ לעמ מ"ס  25 הבוגל ועיגהו ,עקרקה ינפל
 ,החותפ ,תישילש הקלח .םירעש ךרד הרשפאתה םיערז-ילכוא תסינכ ךא םימוד תכתמ
 היחמצה לע בויחל הקזוחב העיפשה עקרקה-ימורק תופיצר תערפה.תרוקיבכ השמיש
 האצמנ אל .רתויב השלח האצמנ םיערזה ילכוא תוליעפ-יא תעפשה דועב ,תיתנש-דחה
 לע העיבצה תקדקודמ הניחב םלוא .תיתנש-דחה היחמצה לע תופיקע תועפשהל תודע
 העפשה תמועל ,םייתנש-דחה םיחמצה יערז לובי לע םיערזה-ילכוא לש הקזח העפשה
 תעפשה ןיב הקזח תיבויח היצקארטניא ,ןכ לע רתי .םייתנש-דחה יערז קנב לע השלח
 תיתנש-דחה היחמצה לובי לע עקרק-ימורק תערפה תעפשהו םיערז-ילכוא תוליעפ
 לש יתנשה לוביה לע םיערזה ילכוא לש הפיקע תיבויח העפשה לש המויק לע העיבצה
 תוליעפ לש העפשהה רדעיה .םיערזה קנב לע החינז העפשה ךא ,תיתנש-דחה היחמצה
 עפות לש ומויק תא הלעמ תיללכה תיתנש-דחה היחמצה עפשו רשוע לע םיערזה-ילכוא
 םייתנש םייוניש ךסממה לודג םיערז קנב תואצמהמ רצונה )Storage Effect( רגאמ
 יסחי לש תבלושמ האצות וניה הדליגה תמרב יוניש לכ.םיערזה לובי רשועו עפשב םינטק
-דח םיחמצ ינימ לש םתבוגת תא יתרקח ןכ לע .םידדוב םינימ לש תובוגתו ןילמוגה
 .רזוח םגד אוצמל ןויסינב ,יוסינ בוציע ותוא תרזעב יתללוחש םייונישל םידדוב םייתנש
 הבינה ,םהייח ךלהמ תוירוטסיה בולישב ,יתנש-דח חמוצ ינימ לש םהיתובוגת תניחב
 דע הארה תואצותה חותינ .הערפהו םיערז תפירט םע תודדומתהל םיירשפא םינונגנמ
 הפדעה םגדב עקרקה ימורק תערפהל וביגה םיערזה-ילכוא.הלא םינונגנמ םיחוור המכ
 םימתכב םילמנ רתוי ואצמנ ,םיערפומ םימתכב לועפל ופידעה םימסרכמ דועב - תלדבנ
 סיסב תווהל הלוכי םילמנל םימסרכמ ןיב וז תיבחרמ הדרפה .עקרק-ימורק יפיצר
 לע עקרקה תערפה תעפשה תא יתנחב דוע.לודיג תיב-ורקימה תמרב םויק-וד ןונגנמל
 תדידמ ךות חורה תלועפ לשב עקרקה תעסה םוצמיצ י"ע ,םיערז-ילכוא תוגהנתה
 הילעל םיליברגה ינימ לש תינתשמ הבוגת יתאצמ .םיליברג ינימ ינש לש םתוליעפ
 ותוליעפ תא תיחפה )Gerbillus pyramidum( יטננימודהו לודגה ןימה .עקרקה תוביציב
 .)G. andersoni allenbyi( רתוי ליעיהו ןטקה ןימה תאז השעשמ רתוי םיבצוימה םימתכב
 וז האצות ,םיערז-ילכוא תוגהנתהל הערפה ןיב רשקה תא תיריפמא התארהשמ רתוי
 םירקחמב הלא םיליברג ינימ ינש רובע עצוה רשא רעושמ םויק-וד ןונגנמ תששואמ
.םימדוק
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Abstract 
 
 The accumulation of information about desert sandy dunes demands synthesis and 
large scale analysis, leading to further understanding and direction for future research. 
The established knowledge of the pair-wise interaction and effects of granivorous (seed 
eating) animals with annual plants, and biological soil crusts with annual plants, suggests 
the possibility of indirect effects of each of these guilds on the annual plants through their 
interactions with the other guild. However, no one showed such an indirect interaction 
previously. At the guild level of organization of this study, I measured the size of the 
indirect effect and its relative importance to the direct effect on annual plants, for both 
granivore activity and soil crust integrity. I also searched for evidence for or against the 
possible interaction between granivores and soil crust at the species level. 
 At the guild level I hypothesized thus: 1. Indirect effects are present and important 
in determining richness and density of annual plants. I predicted that annual plants would 
consider patches where the microbiotic soil crust was disturbed and seed predation was 
prevented, to be of higher quality than patches where only disturbance or seed predation 
prevention alone occurred. 2. Direct and indirect effects can oppose each other. I 
predicted that seed predator activity would affect positively the change in richness and 
density of annual plants through disturbance, while affecting negatively the same plant 
parameters directly. 3. Some key variables are more important than others. I predicted 
that seed predation would affect richness and density of annual plants more than soil crust 
disturbance. 

I built in the field 48 experimental stations. Each station consisted of three 160x80 
cm plots. Each plot consisted of two 80x80 cm subplots. I left one subplot of each plot 
intact and mechanically disturbed the soil crust of its twin subplot every year. From one 
plot, in each station, I excluded all granivores by installing metal sheets that were buried 
25 cm below ground and extended 25 cm above ground. For the second plot I installed 
the same metal sheet but allowed granivores to enter it through gates. The third plot 
served as an open control. 
 Disturbance of the soil crust had a positive strong and constant effect on annual 
plants, while the effects of granivore activity were found to be very weak. No evidence 
for indirect effect was found on the annual plant guild. However, detailed observations 
suggest that annual plant seed crop is affected strongly by granivores, in contrast to the 
weaker effect on the annual plant seed bank. Furthermore, a strong positive interaction 
between granivory and disturbance suggest that granivory indeed has a positive indirect 



effect on the annual seed crop, but very little effect on the annual plant seed bank. The 
overall lack of a significant granivore activity effect suggests the existence of a storage 
effect resulting from a large seed bank obscuring small annual fluctuations in number and 
composition of seed crop. 
 Any change at the guild level is the composite result of interactions and responses 
of individual species. Therefore, I examined individual species responses of annual plants 
to the experimental manipulations in search for underlying patterns using the same 
experimental design. Examination of the responses of annual plant species combined with 
their life histories provide possible mechanisms to cope with granivory and disturbance. 
My analysis also demonstrates the extent to which these mechanisms are likely to be 
found. 
 Granivore response to disturbance yielded a distinct preference behavior, with 
higher activity of rodents on disturbed patches and higher activity of ants on undisturbed 
patches. This spatial partitioning between granivore species may form the basis for 
coexistence on the microhabitat scale. 
 I further examined the effect of soil disturbance on granivore behavior by 
reducing wind-caused sand transport while measuring activity of two gerbil species. I 
found a differential response of the gerbil species to the increase in sand stability. The 
bigger and dominant species (Gerbillus pyramidum) reduced its activity on the stabilized 
patches more than the smaller and more efficient species (G. andersoni allenbyi) did. 
More than empirically showing the link between disturbance and granivore behavior, this 
result supports the hypothesized mechanism of coexistence suggested for those two 
species by previous studies. 
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Abstract

Oxygen is partially reduced into reactive oxygen species (ROS) during aerobic

metabolism. The various harmful ROS species include, superoxide radical ( · O2 - ),

hydrogen peroxide (H2O2), and the hydroxyl radical ( . OH) which are produced during

normal metabolism. In plant cells ROS are produced in the various cell compartments

and especially in the chloroplast, mitochondria, peroxisomes, cytosol and apoplast.

Exposure of plants to various abiotic and biotic stresses usually increases ROS

production. Consequently the equilibrium between ROS formation and their

detoxification by the antioxidative system is shifted towards increased ROS formation.

The antioxidative system is composed of enzymes that scavenge directly toxic ROS,

enzymes that are involved in the repair of ROS-mediated oxidative damage, and

hydrophilic (ascorbate and glutathione) and lypophylic metabolites that function as direct

antioxidants and/or as a substrates for antioxidant enzymes. At high concentration ROS

may exert oxidative damage to lipids, proteins and nucleic acids and consequently may

lead to cell death. However, at low concentration ROS may function as components of

signal transduction pathways. In the recent years an extensive research has been carried

out in our laboratories regarding the mechanisms involved in the salt-tolerance in tomato.

This was done by comparing the antioxidative systems of leaf and root cell organells of

the salt-sensitive cultivated tomato Lycopersicon esculentum Mill. cultivar M82 (Lem) to

that of its wild salt-tolerant relative L. pennellii (Corr.) D'Arcy accession Atico (Lpa)

under control and salt stress growth condition.

It was found that the salt-tolerant Lpa is better protected than Lem against salt-induced

oxidative stress. This protection depends on the increased antioxidative enzymes

activities and nonenzymatic antioxidants levels such as ascorbate and glutathione (GSH).

In contrast, in the cultivated tomato, these antioxidants were found to decrease or

remained unchanged. The increase of GSH level in salt-stresed Lpa plants correlated

with an increase of the amount of • -glutamylcysteine synthetase (-ECS) protein, and not

with that of glutathione reductase (GR). Moreover, inhibition of GSH biosynthesis by

BSO abolished the tolerance of Lpa to salt-induced oxidative stress. Based on these

findings it was suggested that the increase of GSH content in the salt-treated Lpa plants

resulted mainly from its increased biosynthesis due to the induction of • -ECS gene, and

not from the increased rate of GSH regeneration by GR.

This work is focused on the • -ECS gene that encodes for • -ECS, which is considered as a

key enzyme in GSH synthesis. GSH is involved in various physiological roles including

the ascorbate-glutathione cycle which regulates H2O2 level, sulfur metabolism and



control of gene expression in plants.

The combined use of the tomato molecular database that contains thousands of different

ESTs, and of the novel introgression lines (ILs) population allowed the identification,

mapping and characterization of the • -ECS orthologs of the two tomato species in the

present study. The molecular database allowed the building of Tentative Consensus

(TC) sequences which represent most of the tomato genes. The ILs population is

comprised of 76 nearly isogenic Lem lines (prepared by Prof. Zamir and his colleagues

at the Faculty of Agriculture, Rehovot). Each of these ILs contains a single known

homozygous RFLP-defined chromosomal segment introduced from Lpa, which

replaced the Lem homologue. All ILs together contain all Lpa chromosomes.

The major findings of this work are:

1. The tomato • -ECS protein is encoded by a single gene.

2. The tomato • -ECS gene is composed of 15 exons and 14 introns, similarly

to Arabidopsis and rice. The exsons of both tomato orthologs are

approximately of the same length and sequence (except for variation in six

amino acids). The tomato • -ECS encodes for a 523-amino acid protein

that contains a plastidic transit peptide. The introns exhibit a high

polymorphism. This polymorphism which includes a 590 and a 160 bp

indels in introns IV and X, respectively. Out of the Lycopersicon species,

the first indel was found as a deletion only in L. esculentum (including the

wild variety cerasiforme), L. pimpinellifolium and L. cheesmanii, while the

second indel was found as a deletion in the all studied L. esculentum

genotypes, in all studied L. pennellii accessions except Atico and in the

remaining wild Lycopersicon species.

3. The identification of IL 8-3 as harboring the Lpa • -ECS ortholog, assigned

this gene to chromosome 8.

4. • -ECS was found to be expressed in various organs of the two tomato

species.

5. Plants of Lpa, unlike those of Lem, were characterized by the increase of:

(a) • -ECS mRNA level under NaCl, Cd and oxidative (especially caused

by BSO) stresses; (b) • -ECS protein level under NaCl stress; (c) GSH

level under NaCl stress. Lpa plants proved also to be more tolerant to

NaCl-induced oxidative stress and their growth, unlike that of Lem plant,

was less inhibited under NaCl stress.

6. Plants of IL 8-3, similar to Lpa, were characterized by: (a) the increase of



• -ECS mRNA under salt, Cd, BSO and H2O2 stresses; (b) the increase of

• -ECS protein under salt stress; (c) less inhibition, as compared with Lem

plants, of leaf growth under salt stress. On the other hand, Similar to Lem,

IL 8-3 plants showed a lack of change in GSH and an increase in

endogenous H2O2 content under salt stress.

7. Based on the finding that the transcription level of • -ECS was upregulated

under salinity and cadmium stresses, only and similarly in Lpa and IL 8-3,

it was concluded that the lack of this up-regulation in Lem under stress

results from a mutation in its cis-regulatory element(s) and not in gene(s)

encoding trans-regulatory factor(s).

8. The Lpa • -ECS was transformed into E. coli and the plant • -ECS, which

was encoded there, was inactive.

Additional recommended research, which may contribute for better understanding of the

mechanism(s) responsible for the differential regulation of the two • -ECS orthologs under

stress, is discussed.



 

Ben Gurion University of the Negev 

Faculty of Natural Sciences 

Department of Life Sciences 

Ecology Program 

 

 

Ecological and Evolutionary Consequences of Spatial 

Variation in Predation Intensity on the Lizard                        

Acanthdactylus beershebensis 
 

 

Thesis submitted in partial fulfillment 

of the requirements for the degree of 

“DOCTOR OF PHILOSOPHY” 

 

 

By:  Dror Hawlena 

 

 

Submitted to the Senate of Ben-Gurion University 

of the Negev 

 

 

 

December 2005 

Beer-Sheva

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


Ecological and Evolutionary Consequences of Spatial 

Variation in Predation Intensity on the Lizard                        

Acanthdactylus beershebensis 
 

 

 

 

by 

 

Dror Hawlena 

 

 

 

 

This work was carried out under the supervision of: 

          Dr. Amos Bouskila 

          Prof. Zvika Abramsky 

In the Department of Life Sciences 

Faculty of Natural Science

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



Abstract 

 

The effect of predation on prey population is often studied using well designed 

experiments that focus on a single interaction between two species, center on one 

component of predation or use a simple experimental system that is isolated from the 

complex natural system.  These studies allowed detailed descriptions of adaptations 

to predation and their consequences.  However, such attempts to simplify the 

experimental design may reach irrelevant conclusions that ignore complex 

interactions or conflicting selection forces, so common in most natural systems.  

Thus, to conduct appropriate large scale field experiments that could examine 

hypotheses in a realistic way is a challenging research direction.  In this study I 

examined the long-term effects of spatial variation in predation intensities on prey 

survival and the effects of between-patch dynamics on prey parasite abundance and 

on prey phenotypic variation.  In addition, I examined the possible roles of predation 

in shaping the prey ontogenetic change in color and pattern. I chose the lizard A. 

beershebensis as a model species since this species presents strong responses to 

alterations in habitat structure, lives on average less than a year, has a single and 

highly synchronized reproduction event and is very abundant in the study site.  

Additionally, the species undergoes through ontogenetic change in tail coloration and 

body pattern very early in life.  I manipulated the spatial heterogeneity of predation 

intensities by adding artificial trees to five plots in scrubland habitat devoid of 

perches, allowing avian predator to hunt for lizard in a habitat they could not use 

before.  I trapped the lizards using pitfall traps, marked them individually and 

measured various phenotypic characters.  In addition, I used behavioral observations 

and supplementary experiments to reveal more detailed mechanisms.  I found that the 

lizard survival was markedly reduced in the increased predation plots, generating 

between-patch dynamics of an "ecological trap".  This effect was generated since 

dispersing hatchlings failed to identify the predation cues and to assess the low 

quality of the manipulated patches.  Compared to control plots, lizards in the 

increased predation plots grew slower, reached smaller size at maturity and produced 

hatchlings that were smaller, relatively lighter and ran faster.  Under experimental 

conditions of high intraspecific competition the alternative phenotype was not 

adaptive and selection favored larger individuals.  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ב 

The treatment of increased predation affected parasite abundance, however, 

unlike previous predictions, parasite abundance either increased or decreased, 

depending on predation intensity.  In addition, only hatchlings density was correlated 

to parasite abundance and lizard with high parasite abundance showed no reduction 

in survival.  To account for the inconsistency of the results and the predictions, I 

suggested a novel hypothesis that incorporated the intimidation effect of predators 

into the existing theory.  

Hatchlings less than three-weeks old carry a special striped pattern and a 

bright blue tail.  At this stage, hatchlings foraged more actively than one-month-old 

juveniles, spent a longer time in open microhabitats and performed deflective tail 

displays.  In comparison, two other lacertids that do not undergo ontogenetic change 

did not switch to safer foraging when growing up.  The results suggest that activity 

alteration may be a major factor affecting the ontogenetic color and pattern change.  

Active lizards that forage in open habitats increase their probability of being attacked 

by ambush predators.  Conspicuous colors and deflection displays may shift attacks 

to the expendable tail, increasing the prey’s overall probability of surviving attacks.   

The study results expanded the notion that the intimidation effect of predation 

has a crucial role affecting prey populations and even evolutionary processes.  

Intraspecific competition was found to generate conflicting selection forces to 

predation soon after hatching.  However, this effect seems to depend on the 

landscape physiognomy that determine the strength of interactions and alter the 

selection forces.  

 

Key words: adaptation, avian predator, character divergence, conservation, 

deflective display, dispersal, foraging mode, habitat structure, Lanius excubitor, 

landscape physiognomy, macroparasite, predation risk, phenotypic plasticity, 

selection, survival. 
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  תקציר

  

כ באמצעות ניסויים מתוכננים בקפידה המתמקדים "השפעות טריפה על אוכלוסיית נטרף נחקרות בד

שים שימוש במערכת ניסוי פשוטה במרכיב אחד של לחץ הטריפה או עו, ביחסי גומלין בין שני מינים

מחקרים אילו מאפשרים לחשוף מנגנונים מפורטים של התאמות .  המנותקת מהסביבה הטבעית

 אילו לפשט את מערכת תניסיונו, באותה שעה.  לטריפה ואת השלכותיהם על אוכלוסיות הנטרף

וון שניסויים הניסוי עשויים להביא לתוצאות שמידת התאמתן למערכת טבעית מוטלת בספק מכי

. מסוג זה מתעלמים מיחסי גומלין מורכבים או מלחצי ברירה מנוגדים המאפיינים מערכות טבעיות

  . מערכת ניסוי שדה שתאפשר להתגבר על חסרונות אילו מהווה אתגר משמעותי במחקר האקולוגי

במחקר זה בחנתי את ההשפעות ארוכות הטווח של שינוי מרחבי בלחצי טריפה על שרידות 

, בנוסף.   על שפע הטפילים ועל השונות הפנוטיפית באוכלוסיית הנטרף, הנטרף והדינמיקה בין כתמים

יכול להוות גורם משפיע על שינויים , במהלך התבגרות הפרט, בחנתי האם שינוי בלחצי טריפה

שבע כיוון -במחקר זה בחרתי להשתמש בלטאה שנונית באר.  אונטוגנטיים בצבע הזנב ובדגם הגוף

מגיב במהירות ובחוזקה לשינויים במבנה בית , בעל תטולה אחת, שמין זה חי בממוצע פחות משנה

דגם הגוף וצבע הזנב של השנונית משתנים , בנוסף.  הגידול והוא המין הנפוץ ביותר בבית הגידול

להשגת מטרות המחקר שיניתי את .  במהירות במהלך השבועות הראשונים לאחר הבקיעה

י הוספת עצים מלאכותיים לבית גידול הנעדר עמדות "לחצי הטריפה עמרחבית של ההטרוגניות ה

.  אפשרתי לעופות טורפים לצוד בכתמים בהם לא יכלו להשתמש קודם לכן, בכך.  תצפית טבעיות

סימנתי אותן בסימון אינדיווידואלי ומדדתי מספר , לכדתי את הלטאות באמצעות מלכודות נפילה

משתי בתצפיות התנהגותיות ובניסויים משלימים על מנת לחשוף השת, בנוסף.  משתנים פנוטיפיים

  . מנגנונים מפורטים

מצאתי ששרידות הלטאות בחלקות הטריפה המוגברת הצטמצמה משמעותית ונוצרה 

הלטאות לא זיהו את כתמי הטריפה המוגברת ".  מלכודת אקולוגית"דינמיקה בין כתמית של 

לטאות בחלקות הטריפה המוגברת גדלו בקצב מואט מזה ה.  ככתמים באיכות ירודה והיגרו אליהם

קלים ביחס , הפכו לבוגרים קטנים יותר וצאצאיהם היו קטנים יותר, של הלטאות בחלקות הביקורת

תחת תנאי הניסוי ובתנאים של תחרות תוך מינית . לאורך הגוף והציגו מהירות ריצה גבוהה יותר

הטריפה .  ברירה הטבעית העדיפה פרטים גדוליםמוגברת הפנוטיפ החלופי לא היה אדפטיבי וה

אך בניגוד לתחזיות קודמות שפע הטפילים עלה או ירד כתלות , המוגברת השפיעה על שפע הטפילים

ושפע הטפילים ולא , נמצא מתאם רק בין צפיפות הלטאות שזה אך בקעו, בנוסף.  בלחץ הטריפה

בשל חוסר ההתאמה בין התוצאות .  ותנמצאה ירידה בשרידותן של לטאות שהיו מוטפלות בכבד

שמצאתי לבין התחזיות הנובעות מהתיאוריות הקיימות הצעתי השערה חדשה המשלבת בין שינוי 

-נטרף-ההתנהגותי שנועד לצמצום סיכון הטריפה לבין הרקע התיאורטי הקיים כיום על יחסי טורף

 בתקופה זו מצאתי שהתנהגות . לצעירים עד גיל שלושה שבועות יש דגם פסים וזנב כחול.  טפיל

השיחור של הצעירים חושפת אותם לסיכוני טריפה גדולים מאילו להם ייחשפו מאוחר יותר לאחר 

כאשר צבע הזנב כחול מציגים הצעירים שתי התנהגויות אופייניות .  השינוי בדגם גופם ובצבע זנבם
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שני מיני לטאות .  לקטיעה וחידושלהפנות את תשומת ליבו של הטורף לזנב הניתן, כפי הנראה, שנועדו

התוצאות .  לא הראו שינוי בהתנהגות השיחור, שלא מציגים שינוי בדגם הגוף או בצבעי הזנב, אחרים

כך ששינוי התנהגותי המגביר את סיכון הטריפה יכול להוות גורם מרכזי באבולוציה של -מצביעות על

כן זנב צבעוני -באופן החושף אותן לטריפה ועללטאות צעירות משחרות . השינוי הפנוטיפי בצבע ובדגם

והתנהגות המפנה את תשומת ליבו של הטורף לזנב מגדילים את ההסתברות שהלטאה תשרוד התקפת 

  .  טורף

תוצאות המחקר תומכות בהכרה הגוברת בחשיבות סיכון הטריפה כגורם מרכזי המשפיע על 

נמצא שתחרות תוך מינית יוצרת לחצי .  נייםהדינמיקה של אוכלוסיית הנטרף ועל תהליכים אבולוציו

ברירה מנוגדים לטריפה מיד אחרי בקיעת הצעירים המשנה את השפעות הטריפה על אוכלוסיית 

הרכב ומיקום הכתמים המרכיבים את הנוף משנה את עוצמתם של לחצים אילו ומשנה את .  הנטרף

  . עוצמת יחסי הגומלין בין המינים

  

, מבנה בית גידול, טפילים, חנקן גדול, התפלגות תכונות, הפצה, ברירה, דפטציה א:מילות מפתח

  שרידות, שמירת טבע, שיחור מזון, פלסטיות פנוטיפית, עופות טורפים, סיכון טריפה
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ABSTRACT 

Microalgae are known to produce a wide range of interesting and important chemicals. 

Carotenoids are one group of chemicals produced in abundance by microalgae. In particular 

the green alga Haematococcus pluvialis (Haematococcus) is an exceptional producer of the 

ketocarotenoid astaxanthin. However, increasing the biomass of this alga is limited by its 

slow growth rate and its vulnerability to contamination, and the high cost of closed 

photobioreactors needed to culture it. A series of epidemics caused by a previously 

unknown parasite occurred in cultures of Haematococcus in our laboratory. The external 

symptoms of these epidemics were discoloration of the cultures and formation of large 

flakes. Microscopic symptoms included epibiotic parasites that were attached to the algal 

cells and the disintegration of the host cell contents, a process that invariably ended with 

the death of the host cells. In some infected cultures the epidemic was also accompanied by 

the appearance of many monoflagellated zoospores. Similar zoospores also appeared in 

healthy cultures. Based on the appearance and according to the literature it was assumed 

that the parasite belonged to the class Chytridiomycota, a group of single-celled lower 

fungi, many of which are parasites of microalgae all over the world.   

 Isolation of the parasite was achieved in modified ¼ YpSs medium (Barr, 1987). 

Repeated transfers resulted in axenic colonies on this agar, which was named CGM 

(Chytrid Growth Medium). Inoculation of Haematococcus cultures with this isolate 

resulted in the development of epidemics, from which the parasite could be re-isolated. In 

these infected cultures, as well as on the agar colonies, the zoospores produced by the 

parasites were all of amoeboid form, lacking any flagella. Flagellated zoospores appeared 

in some of the infected cultures, and their connection to the parasite was not clear. When 

these zoospores were isolated and placed on agar plates, they gave rise to colonies that 

contained only flagellated zoospore-producing chytrids. Thus it was concluded that not one 

but two organisms were present in the cultures. Colonies of both types of chytrids were 

analyzed for genetic markers (18S rDNA). The parasite (Chytrid I) was identified as a 

novel species within a new genus, related to but not part of the Physoderma genus, within 

the Blastocladiales clade. The second organism (Chytrid II) was identified as a new 

Rhizophydium sp. within the Rhizophydium clade.  Later on it was discovered that Chytrid 
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II, although usually harmless, could, under certain conditions, cause moderate epidemics in 

Haematococcus cultures.  

The life cycle, physiology, specificity and dynamics of epidemics caused by both 

parasites were studied in detail under controlled conditions. 

The Chytrid I life cycle was found to be composed of a vegetative phase and a resting 

phase. During the vegetative phase zoospores settled on host cells and evolved into 

epibiotic sporangia that were supported by endobiotic rhizoid systems. As food became 

limited the organism entered the resting phase. Thick-walled resting sporangia were 

formed, presumably following conjugation between amoeboid isogametes. These resting 

sporangia demonstrated high resistance to dehydration, and could survive out of water for 

long periods and still retain infectivity. The parasite could thus spread both as zoospores via 

water, and as resting bodies via air or attached to animals.   

The life cycle of Chytrid II was simpler. It consisted of a vegetative phase alone, with 

zoospores settling, growing into epibiotic sporangia that released new zoospores. No 

resting phase was observed, and the parasite could spread only as zoospores via water.  

Oxygen availability and temperature were the two major environmental factors 

affecting growth and epidemic rate of both chytrids.  Anoxic conditions inhibited growth in 

CGM and infection of host cells, as did temperatures of 15 °C or lower, and 40 °C and 

above.  

Both chytrids could infect all strains of Haematococcus but Chytrid I also infected a 

number of other green chlorophytes, all of them producers of secondary carotenoids, while 

the Chytrid II host range was limited to Haematococcus.  

Since epidemics caused by the presence of Chytrid I caused heavy damage to the host 

cultures, efforts were made to find means to control these epidemics. In a series of 

experiments the parasite was exposed to some known fungicides. Most materials that were 

tried were quite effective in controlling epidemics, with Benomyl and its relatives proving 

the most effective. The parasite, however, seemed to be able to build up a resistance over a 

short time. 

Neither chytrid has been described before this study, and research on them is in its 

infancy. Future research may include such subjects as recognition mechanism, host cell 

wall penetration, host range and additional ways to control infection rate and reduce 

possible damage. 
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 תקציר

הקבוצה המגוונת הזו ידועה .  תא אחד או צבר קטן של תאיםמיקרואצות הן אצות הבנויות

קבוצת הקרוטנואידים היא אחת החשובות . כיצרנית של מגוון רחב של כימיקלים חשובים

אחת האצות הבולטות . וחמרים אלה מיוצרים בכמות גדולה על ידי מיקרואצות שונות, ביניהן

הידועה ) המטוקוקוס (Haematococcus pluvialis הירוקית הבקבוצה הזו היא המיקרו אצ

  .  האדום אסטאקסנתיןדכיצרנית ואוגרת כמויות ניכרות של הקטו קרוטנואי

גידול ביומסה שלה נתקל , למרות המחקר הרב שנעשה והידע שנצבר על אודות האצה הזו

רגישותה הרבה לזיהומים על ידי , בקשיים ניכרים הן בגלל קצב הגידול האיטי שלה

זמים שונים וההשקעה הכספית הכבדה הכרוכה בבניית פוטוביוראקטורים מיקרואורגני

  .מתאימים לעבודה בקנה מידה גדול

. סדרה של מגפות שנגרמו על ידי מזהם בלתי ידוע ארעה בתרביות המטוקוקוס במעבדתנו

הסתכלות . הסימנים החיצוניים כללו השחמה של התרביות והיווצרות פתיתים גדולים

לתה טפילים אפיביוטיים על גבי תאי האצה והתפרקות של תוכן התאים מיקרוסקופית גי

בחלק מהתרביות הנגועות . תהליך שללא יוצא מהכלל גרם למות תאי האצה הנגועים, הנגועים

זואוספורות כאלה הופיעו גם . הופיעו במספרים גדולים זואוספורות זעירות בעלות שוטון יחיד

  .בתרביות לא נגועות

ובהתאם לנתונים מהספרות הונח כי הטפיל שייך לקבוצת , ופע של הטפילבהסתמך על המ

 תאיות המתפשטת על -קבוצה גדולה של פטריות ירודות חד, )Chytridiomycota(הכיטרידים 

ואשר אשר רבים מחבריה הם טפילים של מיקרואצות , ידי זואוספורות בעלות שוטון יחיד

   .שנמצאו במקווי מים במקומות רבים בעולם

בידוד הטפיל נעשה במצע המבוסס על שילוב בין מצע לגידול המטוקוקוס ומצע לגידול פטריות 

העברות חוזרות ונשנות הביאו לבידוד של תרביות ). YpSs ) Barr, 1987 ¼הידוע בשם 

 Chytridראשי תיבות של , CGMהשם שניתן למצע היה . אקסניות על אגר בצלחות פטרי

Growth Medium .ל תרביות נקיות של המטוקוקוס על ידי התבדיד גרם להופעת אילוח ש

  . מהן ניתן היה לשוב ולבודד את הטפיל, המחלה בתרביות

-לא הייתה הופעה של הזואוספורות החד, הן על אגר והן על אצות, בכל התרביות הנקיות

  . חלוטיןכל הזואוספורות שיצאו מהטפיל היו בעלות מבנה אמבואידי וחסרות שוטון ל. שוטניות

שוטניות בהצלחנו לבודד את הזואוספורות -מתרביות אצות בהן הופיעו הזואוספורות החד

מהזואוספורות האלה גדלו מושבות שונות במופען מאלה של . CGMולזרוע אותן על גבי אגר 

, שוטניות-ובכולן הייתה התפתחות של גופי פרי אשר בהבשילם שחררו זואוספורות חד, הטפיל

  .שמדובר בשני מיני כיטריד שוניםכך שהתברר 
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הטפיל ).  18S rDNA(מושבות של שני הכיטרידים נשלחו לזיהוי פילוגנטי לפי סמנים גנטיים 

קבוצה של , Physodermaזוהה כמין מיוחד בגנוס חדש אשר קרוביו הם מהגנוס ) 1כיטריד (

הה כמין חדש של זו) 2כיטריד (השני . כיטרידים אשר כולם טפילים של צמחים בעלי פרחים

Rhizophydiumמקבוצה הנושאת אותו שם  .  

 יכול לגרום למגפה הדומה אך לא 2בניסויים שנערכו בהמשך התגלה כי בתנאי עקה גם כיטריד 

  .1זהה לזו שנגרמת על ידי כיטריד 

הספציפיות והדינמיקה של המגפות הנגרמות על ידי כל אחד משני , הפיזיולוגיה, מעגלי החיים

  .האלה נחקרו לפרטיהם בתנאים מבוקריםהמינים 

 יהמעגל הווגטטיב). מיני( וגטטיבי ונייח – מורכב משני תת מעגלים 1מעגל החיים של כיטריד 

 על תא אצה ומתפתחת לגוף פרי אפיביוטי הנתמך על ידי תמתחיל כאשר זואוספורה מתיישב

ל חוזר על עצמו עד אשר המעג, גוף הפרי משחרר זואוספורות. מערכת ריזואידים אנדוביוטית

אך ,  כנראה–בשלב הזה נוצרים גופי פרי נייחים בעלי דופן עבה . התנאים אינם מאפשרים זאת

הגופים הנייחים הראו עמידות גבוהה . לאחר קוניוגציה בין גמטות אמבואידיות, לא בוודאות

  .י בעלי חייםוכך מאפשרים הפצה של הטפיל גם בדרך האוויר או על יד, לתנאי יובש ממושכים

לבד מהיותן , 1 מעגל פשוט יותר המורכב רק משלב וגטטיבי הדומה לזה של כיטריד 2לכיטריד 

  .ןשל הזואוספורות בעלות שוטו

גישה לחמצן וטמפרטורה נמצאו כשני הגורמים הפיזיולוגיים המשפיעים על קצב הגידול 

  .והרבייה של שני הכיטרידים גם על אצות וגם על אגר

 נמצא מוגבל לאצה 2אך בעוד כיטריד , ידים הדביקו מספר רב של זני ההמטוקוקוסשני הכיטר

 םכולן יצרניות של קרוטנואידי,  הדביק בהצלחה גם מינים אחרים של אצות ירוקיות1כיטריד , זו

  .שניוניים

נבדקו דרכים שונות לשליטה , 1בגלל הנזק הרב נגרמות לתרביות ההמטוקוקוס על ידי כיטריד 

החמרים האלה . הטפיל נחשף לסוגי קוטלי פטריות ידועים.  ההדבקה וההתרבותבתהליך

והקרובים לו מראים ' בנומיל'כשקוטל הפטריות מסוג , בחלקם הגדול עצר או האט את התהליך

הטפיל הפגין יכולת גבוהה של בניית עמידות לבנומיל תוך זמן . את ההשפעה החזקה ביותר

  . קצר

מחקר עתידי יכול . והמחקר עליהם נמצא רק בראשיתו,  מקודםשני הכיטרידים לא תוארו

טווח הפונדקאים ודרכים נוספות לשליטה , להתמקד בנושאים כמו מנגנוני ההכרה וההדבקה

 .  בתהליך המגפה ומניעת נזקים לאצות
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++CCaa22  זיהוי ואפיון חלבונים קושרי זיהוי ואפיון חלבונים קושרי : נושא העבודה
    ריאגנט ייחודי פוטוראקטיביריאגנט ייחודי פוטוראקטיבי  יי""עע

 אדריאן ישראלסון   :שם המגיש

 

 ברמץ-ורדה שושן' פרופ   :שם המנחה
 

 :תקציר העבודה
 

יוני . וגם לוקחים חלק במוות שלו, יוני סידן מעבירים למעשה אינפורמציה לכל תהליך חשוב לחיי התא

 הפיכות עם אתרים קושרי יוני סידן ספציפיים בעלי אפיניות משתנה ת דרך אינטראקציוסידן פועלים

 .בחלבונים

יש צורך לגלות את זהותם של חלבונים , אך עם זאת, מספר רב של פעילויות תלויות סידן ידועות, כיום

חרור של יוני חלבונים מיטוכונדריאלים המעורבים בקליטה וש, לדוגמא. רבים האחראיים לפעילויות אלו

 . ומנגנוני שחרור התלויים ובלתי תלויים ביוני נתרןRaM -ה, זה כולל את היוניפורטר. סידן טרם זוהו

עדיין קיימים קשיים ניסויים רבים בגילוי ומדידה , למרות ההתקדמות בזיהוי חלבונים קושרי יוני סידן

 . ישירה של קישור יוני סידן לחלבונים אלה

מבוססת על סינתזה של ריאגנט פוטוראקטיבי ,  לזהות חלבונים קושרי יוני סידןהגישה שלנו על מנת

, לכן סינתזתי. לחלבונים קושרי יוני סידן) קוולנטי(אשר נקשר באופן ספציפי והפיך ובלתי הפיך , יייחוד

זה ריאגנט . אשר נקשר ספציפית לחלבונים קושרי יוני סידן) AzRu(ניקיתי ואפיינתי את הריאגנט החדש 

-עיכוב זה עלה אחרי הארה ב. מעכב בצורה בולטת פעילויות שונות התלויות בחלבונים קושרי יוני סידן

UV ,מה שרומז על פוטואקטיבציה וקישור בלתי הפיך .AzRu עיכב בצורה ספציפית את פעילותם של 

-תעלת ההיוניפורטר המיטוכונדריאלי ו, חלבונים המעבירים יוני סידן כמו משאבת הסידן בשריר

VDAC .AzRu עיכב גם את פעילותם של חלבונים המכילים אתרים רגולטורים ליוני סידן כמו 

Ryanodine Receptorו - Calmodulin .לעומת זאת ,AzRu לא השפיע על ריאקציות תליות יוני 

 . מגנזיום או כאלו שלא תלויות ביוני סידן

ת לניקוי של חלבונים קושרי יוני סידן ועד כה פיתחתי כרומטוגרפית אפיניו, AzRu -על ידי שימוש ב

 . חלבונים שונים6בודדו 

 . 103Ruסינתזתי ריאגנט רדיואקטיבי בעזרת , על מנת לסמן חלבונים קושרי יוני סידן



[103Ru]AzRu נקשר וסימן בצורה ספציפית חלבונים קושרי יוני סידן מבודדים כמו Calsequestrinו - 

Calmodulin וגם חלבוני SRמספר חלבונים מהפרקציה .  שונים הידועים כחלבונים קושרי יוני סידן

הממברנלית של מיטוכונדריה מכבד סומנו גם על ידי הריאגנט כדי לגלות חלבונים קושרי יוני סידן 

 .מיטוכונדריאלים

 .VDAC - על מנת לאפיין ולמקם את האתרים ליוני סידן בAzRu -במחקר זה השתמשתי ב

AzRuהמוליכות של תעלת ה הוריד את - VDAC שעבר רקונסטיטוציה לממברנה מלאכותית )PLB( ,

 .AzRu החזירה את העיכוב של EGTAקשירה של יוני סידן עם , כצפוי. אך יוני סידן מנעו עיכוב זה

 גילתה שני פפטידים שקשרו את הריאגנט AzRu - מסומן בVDAC של MALDI-TOFאנליזת 

 לא השפיע על פעילות התעלה של המוטנטים E202 .AzRu - וE72המתאימים לרצפים שמכילים 

E72Q-mVDAC1ו - E202Q ,  דבר התומך בזה שחומצות אמינו אלו דרושות לאינטראקציה של

AzRuבנוסף.  עם האתרים ליוני סידן ,AzRu הגן נגד אפופטוזיס בתאי T-Rex-293 הנגרם על ידי 

 - סימן את הAzRu[103Ru].  משני המוטנטים נטיבי אבל לא אצל אף אחדVDACביטוי יתר של 

VDAC הנטיבי אך לא את המוטנט E72Q mVDAC1. 

לפי , הממוקמים ,E202 - וE72 מערבים את VDAC -ים של יוני סידן ב/תוצאות אלו מציעות שהאתר

 נגד AzRuהתוצאות מציעות שאפקט ההגנה של , כמו כן. בשני לופים ציטוזולים שונים, מודל מקובל

 .  התא מערב אינטראקציה שלו עם אותן חומצות אמינומוות

הפוטואקטיבציה שלו והסימון הרדיואקטיבי ,  לחלבונים קושרי יוני סידןAzRuהספציפיות של , לסיכום

 בשביל לחקור תהליכים תוך תאים יפותחים את הדרך לשימוש רחב מאוד של הריאגנט ככלי ייחוד

מצוין לזיהוי של חלבונים קושרי יוני סידן חדשים בכלל  מהווה כלי AzRu. התלויים ביוני סידן

על ידי . הריאגנט מהווה כלי למיקום אתרים ליוני סידן בחלבונים אלה, כמו כן. ומיטוכונדריאלים בפרט

 .הוא נותן הזדמנות לחקור פעילויות תלויות יוני סידן חדשות ותפקידן בתוך התא, כך

אשר יכול לשמש לזיהוי ,  סידן הפוטוראקטיבי הראשון שזמין הינו האנלוג ליוניAzRu, לפי ידיעתנו

 .האתרים ליוני סידן שלהם וגילוי התפקידים שלהם בתוך התא, חלבונים קושרי יוני סידן חדשים
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Abstract: 

Ca2+ is a signaling agent that carries information in virtually all processes 

important to cell life, and also participates in cell death. Calcium mediates its effect 

via reversible interaction with specific high- or low-affinity binding sites in 

responsive proteins. While numerous Ca2+-dependent activities are known, few of the 

proteins responsible for these activities have been identified. For example, the 

mitochondrial proteins involved in Ca2+ influx and efflux including the uniporter, the 

rapid mode of uptake (RaM), Na+-dependent and independent efflux mechanisms 

have not yet been described. Despite advances in defining Ca2+-binding proteins, 

considerable experimental difficulties in the detection and direct measurement of Ca2+ 

binding to these proteins remain. The approach taken to identify these and other Ca2+-

dependent proteins in this thesis was to synthesize a novel photoreactive reagent 

capable of specific and both reversible and irreversible (covalent) interaction with 

Ca2+-binding proteins. Accordingly, a new reagent, azido ruthenium (AzRu), which 

interacts specifically with Ca2+-binding proteins, was synthesized, purified and 

characterized. This reagent markedly inhibited the activity of variety of Ca2+-

dependent proteins. Such inhibition increased upon UV irradiation, suggesting 

photoactivation and irreversible binding. AzRu specifically inhibited the activity of 

proteins that mediate Ca2+ transport, such as the muscle Ca2+-pump, the mitochondrial 

uniporter, and the voltage-dependent anion channel protein, VDAC. AzRu also 

inhibited the activities of proteins possessing regulatory Ca2+-binding sites, such as 

the muscle Ca2+ release channel/ryanodine receptor and calmodulin. In contrast, AzRu 

had no significant effect on Mg2+-dependent or Ca2+-independent reactions. Using 

AzRu, an affinity chromatography matrix for specific purification of Ca2+-binding 

proteins was developed and used to isolate 6 different proteins. To label Ca2+-binding 



proteins, 103Ru radiolabeled AzRu was synthesized. [103Ru]AzRu specifically bound 

and labeled purified calsequestrin and calmodulin. Upon photoactivation, radiolabeled 

[103Ru]AzRu labeled several known SR Ca2+-binding proteins. To explore novel 

mitochondrial Ca2+-binding proteins, the membranal fraction of rat liver mitochondria 

was incubated with [103Ru]AzRu and a number of proteins were labeled.  

AzRu was also used to characterize and localize Ca2+-binding sites in VDAC. 

AzRu decreased the conductance of VDAC reconstituted into a planar lipid bilayer 

and this was prevented by Ca2+. As expected, chelation of Ca2+ with EGTA re-

established AzRu-mediated inhibition. Analysis of AzRu-labeled VDAC1 by 

MALDI-TOF revealed two AzRu-bound peptides, corresponding to E72- and E202-

containing sequences. AzRu was found to have no effect on E72Q- or E202Q-mutated 

mVDAC1 channel activity, suggesting that these amino acids are required for AzRu 

interaction with VDAC1 Ca2+-binding site(s). Moreover, AzRu protected against 

apoptosis of T-REx-293 cells, as induced by over-expression of native but not E72Q- 

or E202Q-mutated VDAC1. Moreover, [103Ru]AzRu labeled native but not E72Q 

mVDAC1. These results suggest that the VDAC1 Ca2+-binding site(s) may involve 

E72 and E202, located, according to a proposed VDAC1 model, on 2 distinct 

cytosolic loops.  Furthermore, the results suggest that the protective effect of AzRu 

against cell death involves its interaction with these VDAC1 residues.  

In summary, the specificity of AzRu, the first photoreactive calcium analog 

available, for Ca2+-binding proteins, its photoactivation and its radioactive labeling 

pave the way for the wide use of AzRu as a powerful tool to assess Ca2+-dependent 

cellular processes, both in vitro and in vivo. AzRu can thus serve as an important tool 

for identification of novel Ca2+-binding proteins, in general, and in mitochondria, in 

particular, and for localization of their Ca2+-binding sites, thus providing an 

opportunity to explore new Ca2+-dependent activities and their functions in the cell.  

 
 



  הבלוטה האנדרוגנית בסרטן המים המתוקים

Cherax quadricarinatus  

  תפקידיה הבקרתיים וזיהוים של גנים המתבטאים בה באופן ייחודי

  

  רבקה מנור: מגישה

  פרופסור אמיר שגיא: מנחה

  :תקציר

איבר ייחודי , )AG(תהליך ההתמיינות הזוויגית בסרטנים מבוקר על ידי הבלוטה האנדרוגנית 

 בתהליך ההתמיינות הזוויגית ובעידוד הגדילה בסרטן המים המתוקים AG -  תפקידי ה.לזכרים

הודגם באופן ברור שזכרי הסרטן .  נבחנו במחקר זהCherax quadricarinatusמעשיר הרגליים 

C. quadricarinatus גדלים בקצב מהיר יותר מנקבות גם בתנאי בידוד ללא אינטראקציה 

ל הגדילה של הזכרים היה כמעט כפול מפוטנציאל הגדילה של הנקבות נמצא כי פוטנציא. חברתית

הוצע כי המנגנון הפיזיולוגי שמאפשר את יתרון הגדילה הזה בזכרים ).  גרם ליום0.16 לעומת 0.31(

היפותזה זאת נחקרה על ידי השתלת הבלוטה בנקבות צעירות ואכן נמצא . AG -מתווך על ידי ה

יתרון הגדילה של קבוצת הנקבות .  יותר מנקבות ביקורתכי נקבות מושתלות גדלו מהר

 ולא מאינטראקציה חברתית מפני AG - נבע מהשפעותיה של ה) 26.4%יתרון של (המושתלות 

 עיכבה את התפתחות מערכת AG - השתלת ה,  בנוסף לכך. שהנקבות אוכלסו התאים נפרדים

 AG, -ווח הרחב של השפעותיה של ההט. הרבייה הנקבית ואת הביטוי של הגן המקודד לויטלוגנין

במודל זה .   מפרטים אינטרסקסואלייםAGאושר על ידי הסרת ה , שהודגם בניסויי ההשתלה

.   מסקוליניזציה שהיתה מלווה בהפעלה של תהליך הויטלוגנזה-  גרמה ל דהAG -ההסרה של ה

.  מפרישה הורמונים אנדרוגניים האחראים להשפעות שתוארו לעילAG - מקובל לחשוב שה

זוהה הורמון אנדרוגני ונמצא שהוא אנלוגי למשפחת ) isopods(בשלושה מינים של שווי רגליים 

 לזהות ולבודד הורמון אנדרוגני במעשירי רגליים לא תניסיונו, יחד עם זאת.  אינסולינים-הפרו

במחקר זה אומצה שיטה שונה באמצעותה נערך חיפוש אחר . םלמרות מאמצים אינטנסיביי, צלחו

 של AG - מהcDNA  תוך שימוש בספריית הפחתה של AG -גנים המתבטאים באופן ייחודי ב



C. quadricarinatus . יתרונה של שיטה זאת הוא בכך שניתן לזהות בעזרתה גנים המתבטאים

הה גן בעל התבטאות סגולית בזכרים במהלך סריקת הספריה המתוארת לעיל זו. באופן ייחודי

   Cq-IAG  גן זה כונה. אשר נמצאה גם בשלבי התפתחות מוקדמים

). (C. quadricarinatus insulin-like AG factor   

Cq-IAG  המתבטא באופן ייחודי בזכרים, מייצג מקרה ייחודי של גן משפחת האינסולינים .

  יחד עם הממצאים, בכללם פקטורי גדילה, םלחלבונים דמויי אינסוליני  Cq-IAGהדמיון של 

 בעידוד של הגדילה מהווים בסיס להנחה כי לגן זה תפקיד AG -  הקודמים בנוגע למעורבות ה

עשוי , בסרטנים, סגולי לזוויג, הגילוי של גן דמוי אינסולין. בבקרה של הגדילה המוגברת בזכרים

  . קשר של בקרת ההתמיינות הזוויגיתלהעיד על כך שאינסולינים התפתחו במהלך האבולוציה בה
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Abstract

In crustaceans, sexual differentiation is controlled by the androgenic gland (AG), an

organ unique to males. The role of the AG in sex differentiation and in the

enhancement of growth in Cherax quadricarinatus was elucidated in this study. It

was clearly illustrated that C. quadricarinatus males grow faster than females under

conditions of no social interactions. The male growth potential was almost double

that of the female crayfish (0.16 vs. 0.31 g/day). The physiological mechanism that

confers an advantage in terms of growth is hypothesized to be mediated by the AG.

This hypothesis was investigated by implanting AGs into young females, and indeed

the females with AG implants grew faster than the control females. The 26.4%

increase in the growth of C. quadricarinatus females subjected to AG implantation,

compared to the control females, can be attributed to the action of the AG and not to

social interaction because the females were housed in individual compartments. In

addition, AG implantation inhibited the development of the female reproductive

system and the expression of the vitellogenin gene. These results demonstrate that the

AG both promotes growth and inhibits female reproduction. The AG’s wide array of

effects was further confirmed by AG ablation in intersex crayfish. In the latter model

AG ablation caused de-masculinization effects accompanied by the onset of

vitellogenesis. It is believed that the AG secretes AG hormone(s) (AGHs) that

mediate all the above effects. In three isopod species the AGH was identified and was

found to be analogous to the proinsulin superfamily of peptides. Nonetheless,

attempts to identify and purify a decapod AGH have not been successful, despite

extensive efforts. As an alternative approach, the search for specificallyAG expressed

genes through the use of a subtractive cDNA library of C. quadricarinatus AGs was



employed, given the power of suppression subtractive hybridization (SSH) in

discovering differentially expressed genes. During the above library screening, an

AG-specific gene, expressed exclusively in males even at early stages of maturation

and termed Cq-IAG (C. quadricarinatus insulin-like AG factor), was discovered. Cq-IAG

represents a unique case of an insulin-like gene expressed exclusively in males.

The similarity of Cq-IAG to insulin-like proteins which include insulin-like growth

factors, having been shown to serve as potent growth enhancers, together with our

previous findings on the AG being involved in growth enhancement, might suggest a

role in the regulation of dimorphic growth patterns. The discovery of a gender-specific

insulin-like family member suggests that insulin may have evolved in the

context of regulating sexual differentiation.
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Abstract

The desert date (Balanites aegyptiaca L.) is an evergreen tree belonging to the 

Zygophyllaceae family. It is mainly grown in the arid regions of Africa, the Middle East, 

and South Asia. Israel is considered the Northern-most hemisphere where Balanites trees 

grow naturally. In Israel, Balanites is found growing naturally in the Ein-Gedi Oasis, the 

Arava rift Valley, and Bet-Shean valley. Balanites has multi-use potential—from ethno-

medicine to fire wood. Various parts of this plant have been used for many folk 

medicines in Africa and Asia. Early studies have shown that the saponin compounds are 

the main attributer behind its ethno-medicinal uses. Balanites oil is considered to be a 

good source for cosmetics and it was found to be used by ancient Egyptian royalty. 

Furthermore, Balanites is highly adapted to the arid regions where no other trees have 

adapted to the harsh arid conditions. In spite of the multi-use potential and ecological 

significance, Balanites is the most neglected tree species in the arid regions and the plant 

has not yet been domesticated. 

Saponins belong to a complex and chemically diverse group of compounds which 

derive their name from their ability to form stable, soap-like foam in aqueous solutions. 

In plants, saponins play a role as secondary metabolites and assigned for defense 

mechanism. In chemical terms, saponins contain a carbohydrate moiety attached to a 

triterpenoid or steroid aglycone. Saponins are currently attracting considerable interest as 

a result of their diverse beneficial properties. Recent studies have suggested that saponins 

affect the immune system in ways that help to protect the human body against cancers, 

and also lower cholesterol levels. Saponins decrease blood lipids, lower cancer risks, and 

lower blood glucose response. With increasing demand for pharmacological and nutritive 

values for the saponins and sapogenin, alternate sources of saponins are sought. Until 

now, diosgenin and related steroidal saponins have been obtained commercially from the 

tubers of various Dioscorea species, however it is crucial to discover new and alternative 

sources of these compounds because of decreasing plant resources as well as increasing 

demand.  
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So far, studies have reported on saponin content in Balanites only from African and 

Indian samples. So the prime objective of this study was to characterize the saponins in 

the various tissues of the B. aegyptiaca grown in Israel. For this purpose, liquid 

chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and liquid chromatography-mass 

spectrometry /mass spectrometry (LC-MSn) techniques were employed for the 

identification of the saponins in the fruit mesocarp, seed kernel, and root extracts of 

Balanites, and high field nuclear magnetic resonance (NMR) was used for structural 

elucidation of the major saponins in support of the LC-MS.  The second aim of this study 

was to characterize the biological activities of the saponins from Balanites tissues. 

Various saponins and mostly saponin-rich extracts (SREs) were evaluated for the 

antifungal and larvicidal activity using some of the most prevalent phytofungi, and 

mosquito larvae. To increase the understanding of the interaction of saponin molecules 

with the plant membrane, another part of the study focused on the use of SREs as 

delivery adjuvants across isolated leaf cuticle membranes (CMs). A comparative study of 

saponin content in seed kernels and its correlation among five Israeli, as well as five 

international, provenances and the possibility of production of diosgenin (sapogenin) in 

callus culture in Balanites was also carried out.

The LC-ESI-MSn characterization of the methanol extracts of fruit mesocarp of B. 

aegyptiaca grown in Israel found five major saponins with main one as1064 Da (ca. 42% 

of the total saponins). Other saponins found in the fruit mesocarp were: 1078, 1196, 

1210, and 1046 Da. The structures elucidated by 800 MHz NMR reveled that the main 

saponin (1064 Da) of fruit mesocarp was 26-(O--D-glucopyranosyl)-3,22,26-

trihydroxyfurost-5-ene 3-O--D-glucopyranosyl-(14)--L-rhamnopyranosyl-(12)-

-D-glucopyranoside (1). Subsequently, the second (1210 Da) and third (1078 Da) major 

saponins in the fruit mesocarp were 26-(O--D-glucopyranosyl)-22-O-methylfurost-

5ene.3,26-diol 3-O--D-xylopyranosyl-(13)- -D-glucopyranosyl-(14)--L-

rhamnopyranosyl-(12)--D-glucopyranoside (2) and 26-(O--D-glucopyranosyl)-22-

O-methylfurost-5ene.3,26-diol 3-O--D- glucopyranosyl-(14)--L-

rhamnopyranosyl-(12)--D-glucopyranoside (3), respectively. The LC-ESI-MSn  

analysis of the methanol extract of the kernel detected six saponins with main one being 

1210 Da (ca. 36% of total saponin). Similarly, nine saponins, with main one 1196 Da (ca.
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52.6% of the total saponins), were found in root extracts. In all these tissues, diosgenin 

was found only the sole aglycone for saponins. The chemical characterization experiment 

of various Balanites tissues suggested that LC-ESI-MSn can effectively be used for rapid 

identification of saponins in Balanites using minimum manipulations and 

chromatographic separation.   

All SREs of B. aegyptiaca including fruit mesocarp (ME), kernel (KE), and root extracts 

(RE) were found highly larvicidal against the vector of Denuge (Aëdes aegypti) and West 

Nile Virus (Culex pipiens). Among the SREs, the highest larvicidal effects were found in 

KE followed by RE and ME. The larvicidal experiments with pure isolated saponins (1), 

(2), and (3) revealed that saponins with a methyl group in the C-22 position was found to 

be highly larvicidal against mosquito larvae, compared with the saponin lacking the methyl 

group at this position. The presence of a xylose sugar unit at the sugar chain was found to 

be less active compared to saponons lacking this molecule.

Regarding the fungicidal activity, fungal and/or dose specific inhibition of SREs was 

achieved. Moderate and high inhibition of SRE of fruit mesocparp (ME) was found against 

the growth of Alternaria solani and Pithium ultimum, respectively, whereas no inhibition 

was found against the growth of Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, and 

Colletrotrichum coccodes.

SREs of fruit mesocarp, kernel, and root of Balanites were also found to accelerate the 

delivery of 2,4-D (14C) through isolated CMs. Among the three SREs, mesocarp extract 

showed better performance. The transmission electron microscope (TEM) and dynamic 

light scattering (DLS) characterization showed that Balanites saponins produce nano size 

vesicles and these nano vesicles could have played a vital role in 2,4-D delivery together 

with the association of saponin molecule with the phytosterol present in the CMs.

Among the tested Balanites provenances, the highest sapogenin (2.74 % DW) level in 

kernels was found in Bet-Shean provenance (Israel) whereas the lowest sapogenin level 

(1.41% DW) was found in Rajasthan provenance (India). A strong positive correlation (R2

= 0.849) between sapogenin level and oil content in seed kernels was also observed. In 

vitro study of callus cultures and subsequent determination of the total sapogenin 

accumulation, revealed that shoot-derived callus produced the highest level of total 

sapogenin in vitro when raised on MS basal media supplemented with 1.0 mg l-1 2,4-D 
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alone or in combination with 0.5 mg l-1 BAP, compared to the root, hypocotyl, and epicotyl 

derived callus. However, the total sapogenin was found to be significantly affected by the 

growth regulators and somatic embryogenesis together with the explants. 

In summary, it is hoped that the outcome of this study would certainly help to further 

increase the understanding of saponins and to help to expand the use of B. aegyptiaca

through exploitation of new uses concerning its saponin content. That would ultimately 

help to domesticate this highly potential but most neglected plant in arid regions of Africa 

and Asia, which could certainly help to improve the ecological and financial situation of the 

world’s most difficult area in long run.

Key words: Balanites, provenances, saponins, diosgenin, biological activities, LC-ESI-

MSn, NMR, larvicidal, antifungal, Aëdes, Culex, Pithium, Alternaria, Fusarium, 

Verticillium, Colletrotrichum, leaf cuticles, nano-vesicles, callus culture, PGR, 

embryogenesis.
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 ופעילויותיהם )זאקום מצרי (אפיון ספוניני התמר המדברי
הביולוגיות

אן'אפג'צ. בישנו פ :מאת

ויסמן זאב' פרופ:המנחה בהנחיית נעשתה זו עבודה
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תקציר

 לרוב גדל הזאקום. הזוגניים למשפחת השייך עד-ירוק הינו) מצרי זאקום( המדברי התמר עץ   

 הצפוני כאזור נחשבת ישראל. אסיה ודרום, התיכון המזרח, אפריקה של הצחיחים אזוריםב

, גדי עין אזורב טבעי באופן פוץנ קוםאהז, בישראל .בטבע קוםאהז עצי גדלים בו ביותר

 דלק ועד עממית מרפואה—רבים שמושים קוםאלז. שאן בית ובבקעת הערבה של לאורכה

 מוקדמים מחקרים. ואסיה באפריקה עממיות כתרופות שמשו זה מעץ מסוימים חלקים. רהילבע

 נחשב הזקום שמן. הרפואיים השימושים למרבית מרכזית ומהתר ספונינים לחומריםש הראו

, כן על יתר. בו השתמשה הקדומה המצרית האצולה ואפילו, לתמרוקים טובו חשוב מקור

 קשה אחרים עציםלש היכן, צחיחים אזוריםב הסביבתיים תנאיםל מותאם מאד קוםאהז

, האקולוגי והצלחתו זה עץ של האפשריים השמושים של הרחבה הקשת למרות. להסתגל

.תורבת וטרם הצחיחים באזורים ביותר יםהמוזנח העצים ממיני אחד הינו קוםאהז

שמם .כימית מבחינה ומגוונת מורכבת חומרים לקבוצת שייכים הספונינים   

,בצמחים. מימיות בתמיסות סבון-דמוי קצף, היציב צורה ליצור מיכולתם נובע

 בפני הצמח של הראשוני ההגנה ןממנגנו חלק ומהווים שיניוני כמטבוליט מתפקדים הספונינים

 לשלד הקשורים גליקוזידים הינם ספונינים ,תכימי מבחינה. ומגוונות שונות סביבתיות עקות

 לשלוש שסווגו ספונינים וזוהו רבים מצמחים בודדו כה עד). אגליקון (ליפידי אופו בעל טבעתי

 שיפורים בעקבות. סטרואידים ואלקלואידים יםסטרואיד, יםטרפנואיד-תלת: קבוצות

 התכונות מגוון להבהרת שהביאו האחרונות בשנים שחלו  משמעותיים ואנליטיים טכנולוגיים

 מציעים םחדשי מחקרים. ספוניניםב ההתעניינות גברה, יישומם ואפשרויות שלהם המיטיבות

 שונים סרטן סוגי נגד הגוף בהגנת עוזרים, סוןיהח מערכת בהפעלת יםעורבמ שספונינים

 את פחיתלה סייעיםמ םשספוניני דווח .שבגוף רעה הכולסטרול עם להתמודדות מסייעיםו

 לקביעת כיום מוקדש מיוחד מאמץ. בדם הגלוקוז תרמ את מפחיתים ואף, בדם םהשומני כמות

 בחשיבותם ההכרה. האדם לגוף הנדרשת הספונינים רמת עבור ותזונתיים יםפרמקולוגי ערכים
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 סיפוקל חלופייםו חדשים צמחיים מקורות לאיתור המאמצים את עודדה הספונינים של

 טיפוסים מגווןמ מסחרי באופן הופקו סטרואידיים ספונינים ,הזו לעת עד. ספוניניםל הדרישה

 וחלופיים חדשים צמחיים מקורות לגלות מאמץ החל לאחרונה ולםא .Dioscorea המין של

.אלו טבע לחומרי

 המטרה. בלבד והודו מאפריקה קוםאז טיפוסיב רק ניםספוני מציאת על ווחד, כה עד   

 טיפוס של השונות ברקמות הנוצרים הספונינים את ןילאפי התהי נוכחיה המחקר של ראשונהה

 שנאסף צמחי בחומר השתמשנו ,וז מטרה השגת צורךל. בישראל הנפוץ המצרי הזאקום

 בשנת שהוקמה, שמנים של לביוטכנולוגיה המעבדה של המצרי הזאקום טיפוסי אוסף מחלקת

 מרבית של אנליטי כימי וזיהוי בידוד, להפקה שיטה פיתחנו .הערבה בדרום בסמר 1998

 וםהזאק טיפוס של ובשורשים בזרעים, הפרי ציפת ברקמות ונאגרים המיוצרים הספונינים

 מן הספונינים של אנליטית להפקה ביותר היעיל נמצא מתנולי מיצוי. בישראל הנפוץ המצרי

 בלחץ נוזלית בכרומטוגרפיה נעשה השונים הספונינים של וההפרדה הבידוד. השונות הרקמות

 נאלצנו, אלו ספונינים של המועטת סגולי האולטרה האור בליעת בגלל). HPLC (גבוה

 זה בגלאי שהתקבל המטבוליטים פרופיל. החומרים של הרפרקציה אינדקס בגלאי להשתמש

 הספונינים של) MS (המסות ספקטרומטרית של גלאי ידי על המתקבל לפרופיל הושווה

 -ה מערכת ידי על נקבעה, זו בשיטה שהופרד ספונין כל של הכימית האצבע טביעת. השונים

MS/MS .הרקמות מן אחת בכל שנוצרים םהספוניני החומרים מרבית את זיהינו זה באופן 

 באמצעות שזוהו הספונינים של הכימי המבנה את סופי באופן לאמת מנת על. שנבדקו

).NMR) 800MHz של מתקדמת במערכת אותם בדקנו, המסות ספקטרומטרית

 הנקרא, אגליקוני משלד מורכבים המצרי הזאקום רקמות הנוצרים הספונינים שכל נמצא

 בציפת העיקרי הספונין של המולקולרי משקלו. דלתון 414 ולקולריהמ שמשקלו דיאוסגנין

 של אחת יחידה קשורה האגליקון של 26 בעמדה המצוי לפחמן. דלתון 1064 הוא הפרי

-מגלוקוז המורכבת פחמנים שרשרת קשורה האגליקון של 3 בעמדה המצוי לפחמן. גלוקוז

, 1196, 1078: הוא הפרי בציפת םהאחרי הספונינים של המולקולרי משקלם. ראמנוז-גלוקוז

 הוא המצרי הזאקום בזרעי העיקרי הספונין של המולקולרי משקלו. דלתון 1046, 1210

 לספונין דומה הוא. יותר נמוכה ברמה אך, הפרי בציפת גם הנוצר זה ספונין. דלתון 1210
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 יתהסוכר בשרשרת קסילוז יחידת עוד מכיל אך, )דלתון 1064 (הפרי ציפת של העיקרי

 22 בעמדה מתיל יחידת גם מכיל זה ספונין. האגליקון של 3 בעמדה המצוי לפחמן הקשורה

, 1064, 1196: הוא הזרע ברקמת האחרים הספונינים של המולקולרי משקלם. האגליקון של

 המצרי הזאקום בשורשי העיקרי הספונין של המולקולרי משקלו. דלתון 1046, 1078, 1224

 את חסר אך, )דלתון 1210 (הזרע של העיקרי לספונין דומה זה ספונין. דלתון 1196 הוא

 ברקמת האחרים הספונינים של המולקולרי משקלם. האגליקון של 22 שבעמדה המתיל יחידת

. דלתון 1516, 1572, 1586, 1530, 1224, 1064, 1340: הוא הזרע

 ספוניניםה של ולוגיותהבי הפעילויות את לאפיין התהי זו בעבודה נוספת חשובה מטרה   

 של ההשפעה בחינת על העבודה מוקדה זו מטרה להשגת. קוםאהז מרקמות וזוהו שהופקו

 מחלות מעבירי יתושים מיני שני נגדכ זאקום מרקמות שבודדו ספונינים תכשירים סדרת

Aedes (ידועים aegypti ו- Culex pipiens( ,צמחים התוקפות פטריות של רחב טווח וכנגד .

 שני יתושים זחלי את לקטול מצרי מזאקום ספונינים של ליכולתם מוצקות ראיות ונמצא

 זחלי בקטילת יעילותם לבין הספונינים של הכימי המבנה בין קשר גם נמצא. שנבדקו המינים

 היו האגליקון של 22 בעמדה מתיל קבוצת שהכילו ספונינים שתכשירי נראה ככלל. היתושים

 הצדדית בשרשת קסילוז של הסוכרית היחידה שנוכחות גם נמצא .המתיל מחסרי יותר יעילים

 לגבי. יתושים זחלי בקטילת התכשירים יעילות את הפחיתה האגליקון של 3 לעמדה הקשורה

. בהשפעתם רבה שונות נמצאה צמחים תוקפות פטריות התפתחות עיכוב על הספונינים פעילות

 הפטריה כנגד, Pithium ultimum הפטריה כנגד חזקה עיכוב פעולת שנצפתה בעוד

Alternaria solani הפטריות כנגד. בלבד בינונית עיכוב פעולת נצפתה Fusarium 

oxysporum, Verticillium dahliae ו- Collectrotrichum coccodes פעולת נצפתה 

.   בכלל אם חלשה עיכוב

 ,הצמח וקרומי הספונינים מולקולות בין הגומלין יחסי את הבנתנו את להגביר במטרה

 מבודדות קוטיקולות של ממברנות דרך D(14C)-2,4 הובלת על השפעתם בלימוד התמקדנו

 זרזו מצרי זאקום מרקמות שהופקו ספונינים שתכשירי נמצא .Citrus grandis של מעלים

 נמצאו. לבקורת בהשוואה המבודדות הקוטיקולות דרך D-2,4 של המעבר קצב את משמעותית

 הספוניני התכשיר. מצרי זאקום של שונות מרקמות שהוכנו הספונינים יריתכש בין הבדלים
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 מובהק באופן הקוטיקולה דרך הביולוגי החומר של המעבר קצב את  זרז הפרי מציפת שהוכן

. אחרות מרקמות שהוכנו מהתכשירים יותר

 ישורבמ הן מצרי מזאקום שהוכנו הספונינים תכשירי של הביולוגיות להשפעות המוצע ההסבר

 פיטוסטרולים אל להתקשר הספונינים של החזקה בזיקה קשור ביוטי-הא במישור והן הביוטי

 של תפקידם. הצמחית הקוטיקולה בממברנת והן פתוגנים של בממברנות הן המצוים

, בממברנה לפיטוסטרולים בהקשרם. הממברנות את לייצב הוא זה בהקשר הפיטוסטרולים

 עיכוב, זחלים קטילת על הספונינים של ההשפעה שעוצמת צאנמ. לערעורה גורמים הספונינים

. שבתכשיר הספונינים בריכוז תלויה הקוטיקולה ממברנת דרך המעבר קצב וזרוז פטריות

 בריכוזים ואילו, הממברנה של והפיך מתון לערעור גורמים הספונינים יחסית נמוכים בריכוזים

 המרחבי הכימי למבנה הן חשיבות שישנה נראה. הפיכה בלתי הינה בממברנה הפגיעה גבוהים

.ביניהם האינטראקציה ליכולת בהקשר הפיטוסטרולים של למבנה והן הספונינים של

, יעילה אנרגטית בצורה להתארגן להם גורם ספונינים חומרים של האמפיפטי הכימי אופיים

 הראה )TEM (חודר אלקטרוני מיקרוסקופ בעזרת ןאפיו. מימית בסביבה מיצלות וליצור

 בעזרת. רבות ננומטריות וזיקולות מכילים מצרי מזאקום שהוכנו הספונינים שתכשירי בברור

 הספוניניות הוזיקולות של הממוצע שגודלם נמצא, )DLS (דינמית אור פיזור במערכת שימוש

 העיקריים הספונינים מבנה בין קשר התגלה. ננומטרים של בודדות מאות של בסקאלה הוא

 גודלן הפרי מציפת שהוכן הספוניני שבתכשיר בעוד. המתקבלות הוזיקולות של גודלן לבין

 התגלו שורש או זרע מרקמות שהוכנו בתכשירים, ננומטר 170 -כ הוזיקולות של הממוצע

 מרובה חשיבות ישנה ולגודלן שלוזיקולות נראה. ננומטר 500 -כ של ממוצע בקוטר וזיקולות

 עשויה זו יכולת. שבממברנות הפיטוסטרולים םע האינטראקציה את לבצע שלהן ביכולת

.הספונינים של ההיקף רחבות הביולוגיות בהשפעותיהם מעורבת להיות

 זאקום בטיפוסי וניניםהספ רמת של כמותית השוואה, הזקום נמצאים בהם המקומות כל מבין

 ןשא בית מאזור הזאקום טיפוס שזרע, העלתה העולם ברחבי שונים מאזורים שנאספו מצרי

 מאזור שנאסף הזאקום טיפוס של הזרע. (DW 2.74%) בספונין ביותר העשיר הוא בישראל

 חיובי יחס נמצא .(DW 1.41%) ספונינים של ביותר הנמוכה הרמה את הכיל בהודו סתאן'רג

 .זרעב השמן לכמות הספוגנין רמת בין (R2=0.849) חזק
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, מצרי זאקום של רקמה בתרבית ספונינים של הייצור פוטנציאל את גם הראנו זו בעבודה

. הספונינים ייצור רמת לבין שבתרבית הצמיחה חומרי הרכב בין הגומלין ויחסי

 ספוניניםב הקשורים היבטים של ההבנה את לקדם לסייע עשויות זה מחקר תוצאות ,לסיכום   

 אללפוטנצי המודעות להעלאת להביא עשוייה זו עבודה .בפרט המצרי לזאקום ובהקשר, ככלל

 הקשורות פעולות להתבצע צפויות כך בעקבות. המצרי הזאקום, העתיק השמן בעץ הטמון

.הביוטכנולוגית בתעשייה ויישומו בעולם שונים צחיחים באזורים ופיתוחו ותותרבב
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Abstract

The annual cycle of most birds is divided into breeding and non-breeding seasons. Most temperate and arctic bird

species spend the winter away from their breeding grounds. This behavior is accompnied by profound changes in their

ecological environment. Such changes should have considerable effects on the evolution of these species and on the

structure of non-breeding communities. Nevertheless, the determinants of habitat selection and the mechanisms that

shape the structure of species assemblies on wintering grounds are poorly understood. Some even argue that the

structure of wintering bird communities is goverened by random processes.

The primary goal of this study was to investigate the structural patterns of granivorous bird communities that winter

in scrub habitats of the Northern Negev, Israel, and to identify their underlying mechanisms. Specifically, I tested the

hypothesis that deterministic processes have an important influence on the habitat selection of migratory birds on their

wintering grounds, and therefore on their community structure.

I used descriptive methods to characterize the structure of the species assemblies across the Northern Negev landscape,

and studied the relationships between habitat characteristics and species diversity, species composition, and microhabitat

use. I surveyed bird species composition at 15 locations every 3-4 weeks during two consecutive winters. In each

location, I sampled an area of 20 ha using 1-km line transects. I also sampled habitat characteristics as reflected by

the patterns of vegetation cover, vegetation height, and topography. Additionally, I studied bird microhabitat use by

measuring the vegetation characteristics immediately surrounding points where I observed individual foragers. Species

distribution across the landscape was related to landscape scale variation in habitat characteristics. The density of

wintering granivorous birds was significantly correlated with annual and perennial vegetation cover. These habitat

variables were also significantly and non-linearly related to bird species diversity. Community structure across the

landscape showed a nested-subsets pattern that was apparently related to the structural characteristics of the habitat.

Species-specific microhabitat use was also related to habitat structure, where different species appeared to differ in

their foraging location with respect to the distance from vegetation patches.

I did two field experiments to study the specific effect of habitat structure, food abundance, and their combined effects

on the structure of the bird communities. In the first experiment, I augmented the food resources in seven 1-ha plots

for five consecutive weeks and sampled bird species abundance and composition. Seven adjacent plots served as

controls. I then switched between the augmented and control plots for four additional weeks. In the second experiment,

I constructed five experimental 4-ha plots on which I tested for the interaction of food and shelter on bird abundance

and diversity. I divided each plot into four 1-ha subplots and assigned each subplot to one of the following treatments:

1) control, 2) seed augmentation, 3) large dry bush, 1.5 m high and approximately 1 m in diameter added to the center



of the subplot, 4) both seed augmentation and bush addition. I augmented the food resources in the plots once every

two weeks between the third week of December and the second week of February, and sampled the bird populations

four times during this period.

Bird abundance and number of species increased in food-augmented plots. The birds also readily tracked temporal

changes in food abundance. It appears, however, that food abundance affects species diversity only under certain

conditions. Hence, wintering bird populations in my study area were apparently to be resource limited. Competition

for food may thus be an important mechanism regulating population and community level processes. Bird abundance

and species diversity were not affected by the addition of a single large shelter to experimental plots. This may indicate

that the presence of large vegetative structures may not be important to the structure of wintering bird communities

in the Northern Negev as reflected from my field observations. More likely, however, is that a single large bush is

not sufficient to induce behavioral changes in the birds.

 Communities of granivorous birds that winter in the scrub habitats of the Northern Negev, Israel are not arbitrary

samples of the species pool. Bird abundance and species diversity in the scrub habitats are related to the vegetative

characteristics of the habitat, and especially to the amount and distribution of perennial and annual vegetation. Moreover,

species assemblies across the landscape are hierarchically organized in a nested subsets structure that is also related

to the structural characteristics of the habitat and specifically to its vegetative components. Food abundance mainly

controls bird abundance, while species composition is probably determined by mechanisms at two spatial scales. First,

at the landscape scale, species segregate according to species-specific differences in habitat selection. A second

mechanism probably operates at the microhabitat scale and involves habitat partitioning.

I tested the hypothesis that habitat partitioning may occur along a gradient of predation risk around shrubs by trading-

off competitive abilities and anti-predator adaptations. I did two experiments in which I studied how patch utilization

and the intensity of predation risk vary with the distance to sheltering vegetation. In the first experiment I used seed

trays to study whether free ranging birds of different species differ in the way they perceive the distribution of predation

’risk around shelters. I then repeated this experiment in outdoor aviaries. This time, however, I also reduced the birds

wing surface area in an effort to increase the perceived risk of predation by altering their flight characteristics and

performance. Birds did indeed perceive a gradient of predation risk around sheltering vegetation. Different species

seemed to perceive this gradient differently, lending support to my hypothesis that habitat partitioning along the

gradient of predation risk may constitute a part of the coexistence mechanism that underlie the structure of bird

communities in open habitats of the Northern Negev, Israel.  Interestingly, manipulating wing surface area led to

changes in patch use behavior in only one species, and there patch use intensified.  These results point to the difficulty

of separating out responses of foragers to risk of predation from responses to competition and the marginal value of

energy.
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Abstract

Venomous predators produce a cocktail of neurotoxins to immobilize their prey or stop it from fighting back.
Among the venomous predators many inject their venom into the hemolymph of their prey. The venom usually

acts primarily on peripheral sites to alter the neuromuscular junction and causes a nearly instant muscular paralysis.
In contrast, a unique strategy to subdue prey has evolved between the wasp Ampulex compressa and its host the
cockroach Periplaneta americana. The wasp stings its prey to cause a long lasting change in behavior. To achieve
this unique behavioral manipulation, this wasp injects its venom directly into the head ganglia of its prey. The most

prominent change is an induced hypokinetic state which is observed as reduced responsiveness to stimuli that
normally would cause an escape response, and reduced spontaneous walking.

By recording the descending output from the head ganglia, I demonstrate that the venom reduces the tonic descending
activity in the neck connective of stung cockroaches. I suggest that this decrease in neuronal activity is part of a
chain of events that leads to a reduction in the walking behavior and the escape response of stung cockroaches.
This effect probably brings about reduced spontaneous activity of the thoracic interneurons which in turn alters
the responsiveness of the thoracic motor circuits. I further demonstrate that this decrease in descending input to

the thorax does not have a direct effect on the excitability of the fast motoneurons which are recruited in times of
escape behavior.

Next, I demonstrate that stung cockroaches walk significantly less than control animals. This effect of the venom
is reversed when injecting an octopamine agonist either into the hemolymph or directly into the brain. The effect
 behavior might indicate that the venom is altering octopamine secretion in’octopamine has on stung cockroaches

the brain which results in reduced descending modulatory output from the brain to alter spontaneous walking
behavior.

I clearly show that Ampulex sting into the central nervous system of the cockroach indirectly affects the activity
of monoaminergic neurons in the thorax. The decrease in input to the thorax must underlie the reduced octopaminergic
neuron activity. This is the first direct evidence that venom injected directly into the head ganglia of prey acts to
alter the neuromodulatory control of thoracic locomotory circuits by descending pathways. I propose that the wasp,
by decreasing octopaminergic neuron activity, may be aiming at both central targets, inducing a decrease in motor
excitability and, simultaneously, at peripheral targets inducing a decrease in muscle excitability and metabolism.

The altered metabolism could spare the limited carbohydrate reserves, which are of vital importance for the
metabolism of the developing wasp's nervous system. Thus, as a non-exclusive hypothesis, a reduction of

s’octopaminergic neuron activity may alter host metabolism in a way that benefits the development of the wasp
larva.

My results unravel another facet of the neuronal mechanisms for host behavioral manipulation by a parasitoid
wasp. I show that neuronal pathways, specific identified neuromodulatory neurons, are altered by the venom and
that neuromodulatory substances can reverse the effect of the venom. To my knowledge, there is no such direct
evidence in the vertebrate central nervous system of a change in electrical activity of specific monoaminergic

neurons that can be so closely associated with a behavioral state. However, there are still many more directions
to study before we will understand how the venom of this little wasp manipulates the behavior of its host. This

unique system offers an opportunity to gain better understanding of the neuronal mechanisms underlying behavior.
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Abstract
One of the most fascinating processes in a living cell – the cell division cycle – is

tightly coordinated in space and time. In the case of bacteria, the relative simplicity of

their internal organization leads us to believe that this complicated biological process can

be deconstructed into a series of physical interactions driving the chemical kinetic steps.

It has recently become evident that specific DNA- and protein-membrane interactions are

essential in the main bacterial cell cycle events – initiation of DNA replication,

chromosome segregation, and constriction/septation, leading to division. It was proposed

that the DNA attachment to the inner membrane is brought about by the “transertion”

process: coupled transcription/translation and insertion of integral proteins into the

membrane. Membrane domains created around rapidly replicating and transcribed DNA

were proposed to regulate activity and assembly of key proteins at the right time and

place. The same transertion process, natively existing in any growing bacterial cell, may

be responsible for structural organization of both the cytoplasmic membrane (domain

formation) and the nucleoid (shape and segregation). Disruption of this dynamic structure

at any of the connectivity points – RNA polymerase, ribosome, or translocon – should

result in essential changes in their corresponding structures: dissipation of membrane

domains and imbalance in compaction and expansion forces in the nucleoid. These

predictions from the transertion model were tested in this work through the use of various

inhibitors of transcription, translation, and protein translocation, and a variety of mutants

in these functions.
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1. Our first goal was to obtain insight on the distribution and dynamics of

membrane domains in bacteria and their relation to DNA replication and cell division. In

the context of this work, we studied the mobility of different components in the bacterial

membrane by means of a FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy) technique.

Correlation functions of Rho-PE fluorescence in Escherichia coli membrane show at

least two-component diffusion. The fast component may be ascribed to the probe located



in liquid-crystalline phospholipid areas, while the slow component is characteristic of

phospholipids immobilized on proteins or in highly organized proteo-lipid domains.

Dissipation of the domains does not significantly change these characteristic times of

diffusion, but causes a redistribution of the probe between freely diffusing and protein-bound

lipids. Diffusion of FM 4-64 strongly depends on the point of measurement along

the cell, being extremely slow in the area of nucleoids and fast between them and on the

poles. These differences were abolished upon detachment of nucleoids from the

membrane.

2. We tested the hypothesis that the bacterial cell nucleoid is attached to the

cytoplasmic membrane using spheroplast swelling as a model. Spheroplasts of E. coli

swell and blow up when the external osmotic pressure determined by sucrose

concentration (termed osmolytic strength), reaches a lower threshold. We found that the

osmolytic strength of spheroplasts can be titrated by DNA intercalating agents such as

ethidium bromide or chloroquine. Moreover, the osmolytic strength of spheroplasts can

be increased by greater concentrations of ethidium bromide, which is known to introduce

extra positive supercoiling in DNA. Treatment of cells with chloramphenicol or

puromycin, which cause nucleoid compaction, decreased the osmolytic strength of

spheroplasts and abolished their sensitivity to intercalating agents. The same effect was

observed with amino acid starvation for relaxed, but not for stringent, strains, where

starvation did not change the osmolytic strength. Arrest of replication by nalidixic acid,

or its reduction by thymine limitation, even increased the osmolytic strength of the

spheroplasts, which were still sensitive to chloramphenicol. Osmolytic strength of

spheroplasts varied irregularly in a wide range of growth rates of original cultures used

for preparation. The concentrations of ethidium bromide required to minimize the

osmolytic strength, correlated inversely with the threshold external osmotic pressure for

3

different kinds of spheroplasts. Similar effects were observed with Bacillus subtilis

protoplasts. These results demonstrate, for the first time, the existence of a mechanical

interaction between membrane and nucleoid; the force of this interaction is determined by

degree of supercoiling of the nucleoid.

3. The topology and dynamics of DNA in a bacterial nucleoid affects the kinetics

of such major processes as DNA replication, gene expression, morphology, and

chromosome segregation. In this work, we have applied the FCS technique to assess the



internal dynamics of isolated E. coli nucleoids randomly labeled with TOTO fluorophore.

Fluorescence microscopy measurements revealed changes in nucleoid morphology

typical of titration by an intercalating agent (chloroquine): expansion by compensating

for the existing negative supercoiling and compaction during accumulation of positive

supercoiling with increasing concentrations of the agent, allowing evaluation of the

superhelical density of nucleoid DNA. A novel approach was developed (Dr. O.

Krichevsky) to extract structural information from dynamic data obtained by FCS of

isolated nucleoids. This approach allowed us to evaluate the characteristic size of the

structural units in terms of DNA length involved, as well as estimate their spatial

dimensions. We apply this method to assess the effect of supercoiling on nucleoid

structure: the effect appears to be large with ~15-fold difference in the characteristic sizes

of structural units between nucleoids in their native and relaxed states.



 תקצירתקצירתקצירתקציר

  

" טרנסלוקצית("קיים על תהליך מעבר החלבונים דרך ממברנות           בניגוד לידע הרב ה

מעט מאוד ידוע על טרנסלוקציה של חלבונים דרך הממברנה , בחיידקים ובבאוקריוטים) חלבונים

דרך אחת לחקור את מערכת הטרנסלוקציה של חלבונים בארכיאה הינה . הפלסמטית בארכיאה

אשר ( טרמינלי N- בקצה הsignal sequence חלבון בעל: אשר תכלול, in vitroהעמדת מערכת 

מקורות אנרגטיים , פקטורים מסיסים, )תפקידו לכוון את החלבון לכיוון מערכת הטרנסלוקציה

התמקדתי , במחקר שלי). IMVs- Inverted membrane vesicles(ווסיקולות ממברנליות הפוכות 

תוך שימוש  כמודל , in vitroעל מנת לשלבם במערכת טרנסלוקציה , בפיתוחם של כלים אלו

  . Haloferax volcaniiבארכיאה ההלופילית 

  

, מערכת הטרנסלוקציה,  IMVs-ב. H. volcanii - מIMVsהכנתי ואפיינתי ,           כצעד ראשון

על מנת לבדוק את הפיכות . חשופה למדיום החיצוני, אשר פונה לתוך התא בתאים שלמים

. אשר בתאים שלמים פונים לתוך התא,  של אנזימים ממברנליםנבדקה האוריאנטציה, הוסיקולות

ניסויים אלה . נבדקו מרקרים חלבוניים נוספים אשר פונים כלפי חוץ התא בתאים שלמים, בנוסף

, מניסויים שעשיתי תוך שימוש במיקרוסקופ אלקטרונים. הראו כי  הוסיקולות אכן הפוכות

 קישור ללקטינים עולה כי הוסיקולות ההפוכות גם בניסויי הגנה מעיכול פרוטאוליטי ומניסויי

דבר אשר מראה , ידי הוסיקולות- עלATPאפשר יצירת ,  של המדיום לבסיסיpH-שינוי ה. סגורות

פי הפרוטוקול שהושג - עלIMVsהיכולת להכין כמויות גדולות של . כי הוסיקולות פונקציונליות

  . נה בארכיאהיאפשר לחקור תהליכים שונים הקשורים לממבר, כאן

  

אשר הינם ,  SecE- וSecYהחלבונים .  Sec-          פן נוסף של עבודה זו הוא אפיון קומפלקס ה

עברו ,  ומהווים את הטרנסלוקוןH. volcanii -מרכיבים ממברנלים של מערכת הטרנסלוקציה ב

 Clostridium thermocellum -של ה) cellulose-binding domain) CBD -איחוי ל

cellulosome . לאחר טרנספורמציה של חלבוני איחוי אלה לתוךH. volcanii ,CBD-SecYו - 

CBD-SecE נוקו על cellulose וזוהו בעזרת immunoblotting ,תוך שימוש בנוגדנים כנגד ה- 

CBD , ובכך מהווים את הפעם הראשונה בה בודדו חלבוניSecYו - SecEהיתרון .  מארכיאה
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 אינו CBD-cellulose הוא שהקישור cellulose בעזרת CBDי בעלי מתחם בבידוד חלבוני איחו

  . H. volcaniiכמצוי בסביבה בה חי , רגיש לריכוזים גבוהים של מלח

  

 אשר יהווה חלק ממערכת הטרנסלוקציה signal sequence          על מנת להכין חלבון בעל 

גום של חלבון לטרנסלוקציה שלו יש קודם לחקור את הקשר בין תר, in vitroהארכיאלית 

תהליך אשר מתרחש באאוקריה , co-translational protein translocationבמקרה של . בארכיאה

קיימות , בארכיאה. ריבוזומים מתרגמים נקשרים לטרנסלוקון, ולגבי חלבונים ממברנלים בבקטריה

 לא קיימים מחקרים המראים קישור ישיר בין ריבוזומים לבין אך, הוכחות לקיום תהליך זה

השלב , לכן. co-translational mode of translocation -שלב מרכזי ב, הטרנסלוקון הארכיאלי

 .H - לבין ריבוזומים פונקציונלים שבודדתי מIMVsהבא במחקר שלי עסק באינטראקציה בין 

volcanii .ידי -ממברנות נבדקה עלהיכולת של ריבוזומים להקשר לfloatation assay . טיפולים

פרוטאוליטים של הוסיקולות ואנליזות כמותיות הראו שקיים רצפטור ריבוזומלי חלבוני 

. אשר קושר אליו ריבוזומים באפיניות הדומה לזו של האאוקריוטים ושל הבקטריה, בממברנות

פחות , CBD-SecE או CBD-SecY המבטאים H. volcanii שהוכנו מתאי  IMVsבמקרה של

 אלה עם IMVsהדגרה של . CBD -ריבוזומים נקשרים לממברנה כתוצאה מהפרעה סטרית של ה

celluloseשכמו במקרה של אאוקריה ושל , מכאן. קישור טוטלי של ריבוזומים- גורמת לאי

חש אך בניגוד למתר. קישור הריבוזומים לממברנה הארכיאלית מתבצע דרך הטרנסלוקון, בקטריה

  .קישור הריבוזומים לממברנה ההלוארכאלית דורשת ריכוזי מלח גבוהים, באאוקריה ובבקטריה

  

השלב הבא היה לראות כיצד , in vitro          לאחר שראיתי קישור של ריבוזומים לממברנה 

וכך ללמוד על הקשר בין קישור , in vivoהריבוזומים עוברים אינטראקציה עם הממברנה 

 .H -התוצאות שלי מקראות שב. לממברנה לבין טרנסלוקציה של חלבונים ממברנליםהריבוזומים 

volcanii ,בנוסף. ניתן למצוא אותה רמה של ריבוזומים בציטופלסמה וקשורים לממברנה ,

 בממברנות גרמה לירידה משמעותית בקישור CBD-SecE - וCBD-SecYהנוכחות של 

לאחר שתאים טופלו במעכב . CBD של הריבוזומים לממברנה כתוצאה מהפרעה סטרית

puromycin ,אשר גורם לסיום מוקדם של תרגום חלבונים ב- H. volcanii , ניתן לראות אותה
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דבר המראה כי מצב התרגום בו נמצא ריבוזום מסוים , כמות של ריבוזומים קשורים לטרנסלוקון

ניתן , או בתנאי רעב, ציונריבשלב גידול סט. לא משפיע ישירות על שחרור הריבוזום מהטרנסלוקון

דבר המצביע על כך ששחרור ריבוזומים מהממברנה , לראות שחרור של ריבוזומים מהטרנסלוקון

הירידה בקישור הריבוזומים לממברנה גרמה לירידה ברמת . H. volcanii -הינו תהליך מבוקר ב

-coרים דבר הצביע על כך שחלבונים ממברנלים בארכיאה עוב, החלבונים הממברנלים

translationally insertion . בנוכחות טרנסלוקונים המכיליםCBD , היכולת הנמוכה של

התאים מצליחים , ידי כך-ריבוזומים להקשר לממברנה גורמת לוויסות בקצב סנתזת חלבונים ועל

 -אסטרטגיות אפשריות לפיצוי שכזה יכול להיות מעבר ל. לפצות על הירידה בקישור הריבוזומלי

post-translationally membrane protein insertion או החזקת הריבוזומים קשורים לממברנה 

  .         לאורך זמן

  

  

  

וסיקולות , טרנסלוקון, טרנסלוקציה של חלבונים, Haloferax volcanii, ארכיאה: מילות מפתחמילות מפתחמילות מפתחמילות מפתח

  .  תרגום חלבונים, ריבוזומים, ממברנליות הפוכות
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Abstract 

 

          In contrast to the well-known protein translocation systems of Bacteria and 

Eukarya, little is known about how proteins are translocated across the archaeal 

plasma membrane. One way to study archaeal translocation is via in vitro 

reconstitution, involving translocation-competent preprotein, energy sources, soluble 

factors and inverted membrane vesicles (IMVs). In my studies, I have focused on 

development of these tools, for their eventually reconstitution into an in vitro 

translocation system, using the halophilic archaea Haloferax volcanii as a model.  

 

          As a first step, I prepared and characterized inverted membrane vesicles (IMVs) 

from H. volcanii. In such vesicles, the protein translocation system, oriented towards 

the cytoplasm in intact cells, is now exposed to the external medium. The inverted 

topology of the vesicles was revealed by defining the orientation of membrane-bound 

enzymes which in intact cells normally face the cytoplasm or of other protein 

markers, known to face the exterior medium in intact cells. Electron microscopy, 

protease protection assays and lectin-binding experiments confirmed the sealed nature 

of the vesicles. Upon alkalinization of the external medium, the vesicles were able to 

generate ATP, reflecting the functional nature of the membrane preparation. The 

availability of preparative scale amounts of inverted archaeal membrane vesicles 

provides a platform for the study of various membrane-related phenomena in archaea. 

 

          Next, characterization of the Sec complex was addressed. By exploiting the 

salt-insensitive interaction of the cellulose-binding domain (CBD) of the Clostridium 

thermocellum cellulosome with cellulose, purification of CBD-fused versions of SecY 
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and SecE, components of the translocation apparatus of H. volcanii, was undertaken. 

Following transformation of H. volcanii cells with CBD-SecY- or -SecE encoding 

plasmids, cellulose-based purification led to the capture of stably-expressed, 

membrane-bound 68 and 25 kDa proteins, respectively. Both fusion proteins were 

recognized by antibodies raised against the CBD. Thus, CBD-cellulose interactions 

can be employed as a salt-insensitive affinity purification system for the capture of 

complexes containing the H. volcanii translocation apparatus components SecY and 

SecE. 

 

To prepare translocation-competent preprotein, it was first necessary to 

address the relation between protein translation and translocation in Archaea. In the 

case of co-translational protein translocation, as occurs in Eukarya and with bacterial 

membrane proteins, translating ribosomes are bound to the translocation machinery 

(translocon). In Archaea, evidence supporting the existence of a co-translational mode 

of protein translocation had been shown, but direct demonstration of an interaction 

between ribosomes and the archaeal translocation complex, a central step in a co-

translational mode of translocation, remained to be presented. Thus, the next step of 

my work addressed the interaction between the IMVs and functional ribosomes 

isolated from H. volcanii. The ability of the ribosomes to bind to the membranes was 

determined using a floatation approach. Proteolytic pretreatment of the vesicles, as 

well as quantitative analyses, revealed the existence of a proteinaceous ribosome 

receptor, with the affinity of binding being comparable to that found in Eukarya and 

Bacteria. IMVs prepared from cells expressing CBD-SecE or CBD-SecY displayed 

reduced ribosome binding due to steric hinderance. Pretreatment with cellulose 

drastically reduced ribosome binding to chimera-containing but not wild type 
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vesicles. Thus, as in Eukarya and Bacteria, ribosome binding in Archaea occurs at 

Sec-based sites. However, unlike the situation in the other domains of Life, ribosome 

binding in haloarchaea requires molar salt concentrations. 

 

          Having seen ribosome binding to the membrane in vitro, the next step was to 

look at ribosomal binding in vivo and address the relation between ribosome binding 

and the translocation of membrane proteins. The results show that in H. volcanii, 

ribosomes are found in the cytoplasm and membrane-bound at similar levels. In 

addition, the presence of CBD-SecE and CBD-SecY in the membranes led to a 

substantial decreased in ribosomal binding likely due to steric hinderance by the CBD 

moiety. Treatment of cells with the polypeptide synthesis terminator puromycin did 

not lead to release of translocon-bound ribosomes, indicating that ribosome release is 

not directly related to the translation status of a given ribosome. Release was, 

however, achieved during cell starvation or stationary growth, pointing at a regulated 

manner of ribosomal release in H. volcanii. Decreased ribosomal binding selectively 

affected membrane protein levels, suggesting that membrane insertion occurs co-

translationally in Archaea. In the presence of chimera-incorporating sterically-

hindered translocons, the reduced ability of ribosomes to bind in the transformed cells 

modulated protein synthesis rates over time, suggesting that these cells manage to 

compensate for the reduction in ribosome binding. Possible strategies for this 

compensation could be a shift to a post-translational mode of membrane protein 

insertion or maintained ribosomal membrane-binding. 
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חקר מנגנוני העמידות בצמחי עגבניה העמידים לוירוס צהבון האמיר 

TYLCV) Tomato Yellow Leaf Curl Virus(  

  

  לימור שגב

  עליזה בנציוני' פרופ : מנחים

  משה לפידות'    דר  

  

 תקציר

  

    TYLCVהוא מאכסן עמיד לווירוס צהבון האמיר ,  שפותח במכון וולקניTY-172קו עגבניה 

 )Tomato Yellow Leaf Curl Virus .(לא נמצאו בקו סימפטומים והוא הכיל , לאחר שהודבק בווירוס

 כדי להבין את  TY-172.במחקר זה נבדק מנגנון העמידות של צמחי . א ויראלי"כמויות נמוכות של דנ

  :המנגנון נבדקו כמה כיוונים

העמיד לעומת העגבניה הרגישה   TY-172בדקנו האם יש עיכוב ברפליקציית הווירוס של קו העגבניה  . 1

באתר  dsDNA)(גדילי - והדו  (ssDNA)גדילי-א הוויראלי החד"באמצעות מעקב אחר צבירת הדנ

  .ההדבקה כפונקציה של זמן

א הוויראלי מאתר ההדבקה לקודקוד הצמח לעומת "בדקנו את השפעת המאכסן העמיד על תנועת הדנ. 2

  .המאכסן הרגיש

  .ה במערכת פרוטופלסטים בקו העמיד והרגישבדקנו את מהלך הרפליקצי. 3

 המתבטאים מהסיב המשלים ומעורבים ברפליקציה C3- וC1 של הגנים mRNA-בדקנו את ביטוי ה. 4

 המתבטא אף הוא מהסיב המשלים בקו העגבניה העמיד לעומת C2 של mRNA-הוויראלית ואת ביטוי ה

  .העגבניה הרגישה

) צמחי מרמנד( והעגבניה הרגישה  TY-172 העגבניה העמידהבכל הניסויים בחממות הודבקו צמחי קו

כלובי העלים הונחו על העלה ,  כנימות עש טבק הנושאות את הווירוס50באמצעות כלובי עלים שהכילו 

הדבקת העלים יצרה על הצמח אתר הדבקה מוגדר שממנו ניזונה הכנימה ואגב כך . השלישי מקודקוד הצמח



א הוויראלי " מוצה מאתר ההדבקה ונבחנו הרמות השונות של הדנTotal DNA. הדביקה את הצמח

  blot  . Southernוצורותיו הנוכחות באתר ההדבקה כפונקציה של זמן לאחר ההדבקה  באמצעות אנליזת  

 4 שנוצר הייתה גבוהה פי ssDNA)(גדילי החדש - א הוויראלי החד"כמות הדנ, בכל נקודת זמן שנבחנה

א "אם בדקנו את רמת הדנ, לעומת זה. וירוס לעומת המאכסן העמיד לווירוסויותר במאכסן הרגיש לו

אז לא נמצא הבדל בין רמתו במאכסן העמיד לווירוס לעומת המאכסן , dsDNA)(גדילי - הוויראלי הדו

ואילו יש , גדילי במאכסן העמיד לעומת הרגיש-א הדו"אין עיכוב ביצירת הדנ, כלומר. הרגיש לווירוס

נבחן תוצאות אלה . גדילי החדש שנוצר במאכסן העמיד לעומת הרגיש-א הוויראלי החד"הדנעיכוב ביצירת 

  :מיני המכיל שני שלבים מרכזיים'לעומת הדגם הפשוט של מעגל ההכפלה בווירוסי הג

כפי , תהליך הנשען. dsDNA הוויראלי ויצירת ssDNA-על גבי הcDNA) (סינתיזת הגדיל המשלים . 1

  .תאיים בלבדעל חלבונים , הנראה

  Rolling circle-המתרחשת באמצעות מנגנון ה) New ssDNA(סינתיזת הגדיל הוויראלי החדש . 2

, C1המקודד במסגרת הקריאה  Rep )(Replication proteinותלויה בפקטורים תאיים ובחלבון הוויראלי 

  .חלבון הנדרש באופן מוחלט לרפליקציה, חלבון מתווך רפליקציה

בשלב הראשון במעגל ,  בקו העמיד לעומת הרגישdsDNAכי אין עיכוב ביצירת , תוצאותאפשר להסיק מה

-יש עיכוב ביצירת ה, ואולם. שלב שבו מעורבים פקטורים מהתא המאכסן בלבד, ההכפלה הוויראלי

ssDNAבשלב זה מעורבים פקטורים . בשלב השני של מעגל ההכפלה הוויראלי,  הוויראלי החדש

, המחזיק בפונקציות רבות החיוניות לתהליך הרפליקציה Rep-חלבון ה:  הוויראלייםמהמאכסן והחלבונים

 והנמצא באינטרקציה C3י מסגרת הקריאה "המקודד ע) REn) Replication enhancer -וחלבון אחר ה

  .וחלבונים תאיים הקשורים בבקרת מחזור חלוקת התא Rep-עם חלבון ה

  

 נבדקה רמת הביטוי היחסי של C3,- ו C1מעורבים, ויראליהואיל ובשלב השני של מעגל ההכפלה הו

mRNA של C1ו -C3במערכת ה -.Real time PCR על, מערכת המאפשרת כימות ביטוי יחסי של גנים- 

שהוא ) Housekeeping genes(הוויראלי לעומת גן בקרה הפנימי  cDNA -פי השוואת התבטאות ה

  .18Sא "ריבוזומל רנ



Total RNA ונבחנו ההבדלים ברמת ה, ההדבקה של המאכסן העמיד והרגיש מוצה מאתר-mRNA  של 

C1ו - C3  לעומת גן הבקרה הפנימי,  שעות מההדבקה192-216 - שעות ו24-120 לאחר.  

 דומה בזמנים המוקדמים לאחר C3- וC1של  mRNAכי רמת הביטוי היחסי של , במערכת זו נמצא

ככל שעובר הזמן לאחר , אך שונה משמעותית,  שעות לאחר הדבקה120 שעות ועד 24 - ההדבקה מ

נמצאה רמת ביטוי יחסי גבוהה יותר של , כלומר,  שעות לאחר ההדבקה216-  שעות ועד ל192 -ההדבקה מ

C1ו -C3כי פעילות , שובמה שהוביל אותנו לח.  במאכסן הרגיש לעומת המאכסן העמידC1ו -C3 נפגמה 

 וויראלי חדש בשלב השני של מעגל ssDNAומובילה לייצור פחות , במאכסן ההעמיד לעומת הרגיש

  .נציין שאיננו יודעים מהו המנגנון הגורם לפגיעה בגנים אלה. ההכפלה הוויראלי

ורמת בסופו של דבר הג, כי במאכסן העמיד יש הפרעה לרפליקציה הוויראלית, מתוצאות אלה אפשר לומר

  . ויראליssDNAלצבירת כמויות נמוכות יותר של 

 המקודד לחלבון מפעיל שיעתוק C2, רמת הביטוי היחסי  של Real time PCR-נבדקה במערכת ה, כמו כן

)(TrAPהוא המשפיע על ביטוי חלבון המעטפת .  המתבטא אף הוא מהסיב המשלים)CP ( ומסוגל לקשור

ssDNAו -dsDNA כי רמת הביטוי היחסי של , במערכת זו נמצא. שאינה ייחודית בצורהmRNA של 

C2120 שעות ועד 24-מ- גבוהה במאכסן הרגיש לעומת העמיד לאורך כל הזמנים שנבדקו לאחר הדבקה 

תוצאה זו יכולה להצביע על מעורבות .  שעות לאחר הדבקה216 שעות ועד 192-שעות לאחר הדבקה ומ

C2 של  בצבירת הרמה הנמוכהssDNAעקב , או על דרך השפעתו על חלבון המעטפת,  במאכסן העמיד

  C2/ssDNA וליצור קומפלקס ssDNAאו על יכולתו לקשור ,  השפעתו על תנועה מהגרעין החוצה- כך

 יוצא ssDNAאז פחות , C2 של mRNAלפני שנוצר חלבון המעטפת מאחר שבמאכסן העמיד יש פחות 

  .רדציה על ידי נוקלאזות בגרעין המאכסן העמידמהגרעין החוצה ונשאר חשוף לדג

 תנועה – משפיע על תנועת הווירוס לאורך צינורות ההובלה TY-172כדי לקבוע אם המאכסן העמיד 

  צמחים מהמאכסן העמיד. נבדקה הופעת הווירוס וכמותו בקודקוד של הקו העמיד והרגיש, לטווח ארוך

 כנימות עש שרכשו את הווירוס על העלה 50מכיל והרגיש הודבקו באמצעות מיקום כלוב העלים ה

 שעות לאחר 336- 24הדוגמאות נלקחו . הדוגמה שנלקחה היא מהעלה העליון. השלישי מקודקוד הצמח

 שעות 9-12לבדיקת הופעת הוירוס לאחר . Dot blot - א הויראלי נבחנו בשיטת ה"כמויות הדנ. הדבקה

   .PCR א הוויראלי זוהה באמצעות"הדנ, לאחר הדבקה



ובזמן קצר , א הויראלי מופיע בעת ובעונה אחת בקודקוד המאכסן העמיד והרגיש"מהתוצאות נמצא כי הדנ

א הויראלי שהצטברה בקודקוד המאכסן העמיד "כמות הדנ,  שעות לאחר ההדבקה כמו כן6-9, מאוד

א " יותר דנ3-6י  שעות נמצא פ96לאחר .  שעות לאחר הדבקה96-והרגיש הייתה פחות או יותר דומה גם ב

כי אין הבדל בתנועת , מתוצאות אלה הסקנו. ויראלי בקודקוד המאכסן הרגיש לעומת המאכסן העמיד

א הוויראלי בין המאכסן "ההבדלים ברמת הדנ, כמו כן. הווירוס דרך צינורות ההובלה לקודקוד הצמח

א הוויראלי באתר "מת הדנבדומה להבדלים המופיעים בר, העמיד למאכסן הרגיש מופיעים בקודקוד הצמח

  .א וויראלי הצטבר במאכסן הרגיש לעומת העמיד"יותר דנ. ההדבקה

, המאפשרים לבסס עיכוב ברפליקציה ללא תלות בתנועה מתא לתא, בניסויים במערכת הפרוטופלסטים

 מתבטא  בפרוטופלסטים מהמאכסן TYLCV,הבנוי משני עותקים דימר של  נמצא שהקונסטרקט הוויראלי

מה שמעיד .  הוויראלי נמצאה בפרוטופלסטים מהמאכסן העמיד והרגישdsDNA-צורת ה. ד והרגישהעמי

  .א הוויראלי במאכסן העמיד מול הרגיש"לא הצלחנו לבדוק את כמויות הדנ. על רפליקציה וויראלית

  

,  ארוךתנועה לטווח, מעגל רפליקציה וויראלי, גדיל וויראלי, גדיל משלים, א וויראלי"דנ: מילות מפתח

  .פרוטופלסטים, )TrAP(חלבון מפעיל שיעתוק , )REn(חלבון מגביר רפליקציה , )Rep(חלבון רפליקציה 
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Summary 

 

TY-172, a resistant tomato host of Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), is known 

to resist normal infection by remaining symptomless after inoculation. This study was 

aimed at elucidating the mechanism of resistance in TY-172 plants, by comparison 

with susceptible tomato plants. To this aim, several research directions were taken: 

1. We determined whether there is interference with viral replication in TY-172 plants, 

the resistant line, compared to susceptible plants, by comparing the amounts of viral 

DNA (single- and double-stranded) as a function of time at inoculation sites on both. 

2. We compared long-distance movement of the virus to the apex shoot in TY-172 vs. 

susceptible plants.  

3. We examined the course of replication in protoplasts prepared from resistant and 

susceptible plants.  

4. We followed the mRNA expression of C1 and C3, both involved in viral replication, 

as well as of C2- all three are generated from the viral minus strand. 

 

In greenhouse experiments, we inoculated leaves of TY-172 and a susceptible tomato 

plant with TYLCV using whiteflies and clip cages, creating an inoculation site from 

which total DNA was extracted. Viral forms and amounts of viral DNA (single-



stranded and double-stranded) were tested by Southern-blot analysis. At each time 

point, the amount of viral ssDNA was fourfold higher in the susceptible vs. resistant 

TY-172 plants. However, the amount of viral dsDNA was the same in both resistant 

and susceptible plants. Thus there was no interference with dsDNA formation in the 

resistant vs. susceptible plants, but there was interference with ssDNA formation. The 

simplex model of the geminivirus replication cycle consists of two steps: first, the 

conversion of ssDNA into dsDNA intermediates relies entirely on host enzymes. 

Second, the dsDNA is used as a template to produce ssDNA genomes by a rolling-

circle replication mechanism in which only one virally encoded protein (the Rep 

protein encoded from the C1 ORF) is absolutely required for DNA replication. Rep is 

responsible for initiating DNA replication during the rolling-circle amplification stage.  

The similar amounts of dsDNA detected in TY-172 vs. susceptible plants suggested 

that the inhibition of viral DNA does not occur during the first stage of the replication 

cycle, but in the second, where new viral ssDNA is synthesized. Aside from the Rep 

protein, which is crucial to replication, this stage involves another viral protein, REn 

(replication enhancer), encoded from the C3 ORF. Rep interacts with REn and with 

other cellular proteins directly involved in cell division. Since Rep (C1) and REn (C3) 

are involved at the second stage of the replication cycle, we examined the mRNA 

levels of C1 and C3 in a real-time PCR. This technique enables a relative 

quantification of the change in expression of target genes relative to a housekeeping 

gene (here the ribosomal RNA 18S) in infected tomato plants in ∆∆Ct methods. 

Total RNA extracted from resistant and susceptible inoculation sites, and the 

differences in the levels of C1 and C3 mRNA at 24 to 120 h and 192 to 216 h after 

inoculation were examined relative to the housekeeping gene. We found that the 

relative expression of C1 and C3 mRNA is similar 24 to 120 h after inoculation, but 

significantly different 192 to 216 h after inoculation, yielding a relatively high level of 

C1 and C3 mRNA expression in the susceptible compared to resistant plants. We 

therefore assumed that the activity of C1 and C3 is disturbed in the resistant plants, 

leading to reduced production of new viral ssDNA in the second stage of the viral 

replication cycle. The details of this mechanism remain to be investigated. 

We also used real-time PCR to test the relative expression of C2 mRNA (another ORF 

expressed from the minus strand). The C2-ORF-encoded transactivator protein (TrAP) 

influences the viral CP (coat protein) and can bind ssDNA and dsDNA with no 

apparent sequence specificity. The relative expression of C2 mRNA was higher in the 



susceptible plants than in the resistant ones at all times after inoculation (24-120 h and 

192-216 h). This result indicates involvement of C2 in the lower accumulation of 

ssDNA in the resistant plants, possibly through the regulation of CP expression, the 

latter being required to transport DNA into and out of the nucleus. Alternatively, the 

activity can be through C2's ability to bind ssDNA, and produce C2/ssDNA complexes 

before the virus CP is produced. Since less C2 mRNA accumulates in the resistant 

plant, there is less ssDNA transport from the nucleus and enhanced susceptibility of 

nonencapsidated ssDNA to nuclease degradation. 

To determine whether the resistance of TY-172 affects viral long-distance movement, 

the appearance of viral DNA at the plant apex was monitored. The resistant and 

susceptible plants were inoculated by placing a leaf cage containing 50 whiteflies on 

the third leaf from the apex, and viral DNA accumulation was tested using dot-blot 

hybridization. Samples were taken 24 to 336 h after inoculation. 

To test the shorter time period of 9 to 12 h, viral DNA was identified by PCR. TYLCV 

DNA was first detected a very short time (between 6 and 9 h) after inoculation in the 

plant apices of both TY-172 and susceptible plants. Moreover, until 96 h after 

inoculation, viral DNA accumulated to the same level in the apex of both resistant and 

susceptible plants. However, over 96 h post-inoculation, three- to sixfold more viral 

DNA was detected in the apex of susceptible plants vs. resistant ones. Moreover, the 

difference in plant-apex viral DNA levels between the two hosts resembled the 

difference between these hosts at the inoculation site. More viral DNA accumulated in 

the susceptible plant compared to the resistant one. 

An experiment with protoplasts allowed us to test viral replication delay without 

relying on movement from cell to cell. We found that a TYLCV construct is expressed 

in resistant and susceptible tomato protoplasts. Viral dsDNA was formed in both hosts, 

indicating viral replication in a protoplast system. Unfortunately, we were unable to 

quantify the amount of viral DNA in the resistant and susceptible protoplasts.  

 

Key words: Complementary strand, Long-distance movement, Protoplast, Replication 

enhancer (REn), Replication protein (Rep), Transactivator protein (TrAP), Viral 

DNA,Viral replication circle, Viral strand. 
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˙ÂÈÈÙ‡Ó†˙ÂÈË‚Ó†˙ÂÂÎ˙†˙¯„‚‰†®≤©†ªÈË‚Ó‰†ÈÂÙÈÓ‰†Ï˘†‰ÈˆÂÏÂÊ¯‰Â†˙ÂÎÈ‡‰†ÏÚ†ÌÈÚÈÙ˘Ó‰†ÌÈÂ˘†ÌÈÓ¯Â‚†„ÂÓÈÏ†®±©†∫¯˜ÁÓ‰†˙Â¯ËÓ

ÆÌÈÂ˘‰†¯˜ÁÓ‰†È¯ÂÊ‡†Ï˘†ÌÈÈÈÙ‡ÓÏ†Ì‡˙‰·†Ë¯ÂÙÓ‰†ÈË‚Ó‰†¯˜ÁÓ‰†˙ËÈ˘†Ï˘†‰ÈˆÊÈÓÈËÙÂ‡†®≥©†≠Â†ÌÈÂ˘†¯˜ÁÓ†È¯ÂÊ‡Ï

¨(magnetic variations)††ÔÓÊ‰†ÌÚ†ı¯‡‰†¯Â„Î†Ï˘†ÈË‚Ó‰†‰„˘‰†Ï˘†ÌÈÈÂÈ˘†ÌÈÏÏÂÎ†ÈÂÙÈÓ‰†Ï˘†‰ÈˆÂÏÂÊ¯‰†ÏÚ†ÌÈÚÈÙ˘Ó‰†ÌÈÓ¯Â‚‰

Æı¯‡‰†¯Â„Î†Ï˘†ÈË‚Ó‰†‰„˘‰†¯ÂË˜ÂÂ†Ï˘†‰ÈˆÈÏ˜È‡Â†¨ÁË˘‰†ÈÙ†Ï˘†‰È‚ÂÏÂÙ¯ÂÓÓ†‰‡ˆÂ˙Î†˙ÂÚÙ˘‰†¨˙ÂÈ˙ÈÈ˘Ú˙†˙ÂÚ¯Ù‰

˙¯„‚‰Ï†˘Ó˘Ó‰†¨(archaeomagnetic province)†¢ÌÈÈË‚Ó≠Â‡ÈÎ¯‡†ÌÈ¯ÂÊ‡¢†∫˘„Á†ÁÂÓ†‰Â˘‡¯Ï†¯„‚Â‰†¯˜ÁÓ‰†˙¯‚ÒÓ·

‰È¯ËÓÂ‡È‚‰Â†ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡‰†ÌÈ„È¯˘‰†ÌÈÈÂ˘Ú†Ì‰Ó†ÌÈ¯ÓÂÁ‰Â†Ú˜¯˜‰†È‚ÂÒ†Ï˘†®k©†˙ÈË‚Ó‰†˙ÂËÈÏ˜‰†¨È‚ÂÏÂ‡È‚‰†Ú˜¯‰†Ì‰·†¯ÂÊ‡≠È˙˙

Æ¯ÂÊ‡†≠˙˙†Â˙Â‡†˙‡†ÌÈ„ÁÈÓ˘†ÌÈÈË‚Ó†ÌÈÈÈÙ‡Ó†ÌÈ¯ˆÂÈ†ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡‰†ÌÈ„È¯˘‰†Ï˘

¯Â·Ú†k†ÈÎ¯Ú†Ï˘†·Á¯†ÌÈÂ˙†¯‚‡Ó†‰Â˘‡¯Ï†‰·†‰Ê†¯˜ÁÓ·†Æ˙ÂÈË‚Ó‰†˙ÂÈÏÓÂ‡‰†˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï†¯˙ÂÈ·†˙È˙ÂÚÓ˘Ó‰†‰ÂÎ˙‰†‡È‰†k

˙ÂÈË‚Ó†˙ÂÈÏÓÂ‡†˙Â¯ˆÂÈ˘†˙ÂÈ¯˜ÈÚ†˙ÂˆÂ·˜†˘ÂÏ˘†‰‡¯Ó k†ÈÎ¯Ú†Ï˘†‰ÈÁ·†ÆÏ‡¯˘È·†ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡†‰ÈÈ·†È¯ÓÂÁÂ†ÌÈÂ˘†Ú˜¯˜†È‚ÂÒ

Æ˙ÂÂ˘†˙Â·È·Ò·†˙Â˘ÏÁÂ†˙ÂÈÂÈ·†¨˙Â˜ÊÁ

˜ÏÁÏ†¯˘Ù‡˘†Â‡¯‰†Ï‡¯˘È†Í¯Â‡Ï†ÌÈÚÏÒÂ†˙ÂÚ˜¯˜†¨ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡†ÌÈËÓÏ‡†Ï˘†ÌÈÈË‚Ó‰†ÌÈÈÈÙ‡Ó‰†Ï˘†˙·ÏÂ˘Ó‰†‰ÊÈÏ‡‰

ÆÈÂÙˆÂ†ÈÊÎ¯Ó†¨ÌÈÂ˘†ÌÈÈË‚Ó≠Â‡ÈÎ¯‡†ÌÈ¯ÂÊ‡†È˘Ï†˙ÂÁÙÏ†Ï‡¯˘È†˙‡

ıÂÙ‰†‰È·‰†¯ÓÂÁ†‚ÂÒ†Æ†SI†˙Â„ÈÁÈ75-300x 10-5 †—˙ÂÚ˜¯˜·†˙ÈÒÁÈ†ÌÈ‰Â·‚†k†ÈÎ¯Ú†È„È†ÏÚ†ÔÈÈÙÂ‡Ó†ÈÂÙˆ‰†ÈË‚Ó≠Â‡ÈÎ¯‡‰†¯ÂÊ‡‰

Ï˘†˙ÂÈË‚Ó†˙ÂÈÏÓÂ‡†ÌÈ¯ˆÈÈÓ†ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡‰†ÌÈ„È¯˘‰†Æ˙È‚Â¯Ë‰Â†˙ÈÒÁÈ†‰‰Â·‚†˙ÂÈË‚Ó†È„È†ÏÚ†˙ÈÈÙÂ‡Ó‰†˙ÏÊ·†ÂÈ‰†‰Ê†¯ÂÊ‡·

Æ®≤∞≠∑∞†nT©†˙È˙ÂÚÓ˘Ó†‰„ÂËÈÏÙÓ‡†ÌÚ†¯ˆ˜†Ï‚

—˙ÂÚ˜¯˜·†˙ÈÒÁÈ†ÌÈÎÂÓ†k†ÈÎ¯Ú·†ÔÈÈÙÂ‡Ó†¨ÈÂÙˆÏ†„Â‚È·†¨ÈÊÎ¯Ó‰†ÈË‚Ó≠Â‡ÈÎ¯‡‰†¯ÂÊ‡‰

‰Ó‚Â„Ï†¨ÌÈÈË‚Ó†È˙Ï·†ÌÈÈ¯ËÓÈ„Ò†ÌÈÚÏÒ†Ì‰†‰Ê†¯ÂÊ‡·†ÌÈˆÂÙ‰†ÚÏÒ‰†È‚ÂÒ†Æ˙È‚ÂÓÂ‰†˙Â‚ÏÙ˙‰†ÌÚ†¨SI†˙Â„ÈÁÈ 50-120x 10-5 

˙ÂÈÂÈ·†˙Â„ÂËÈÏÙÓ‡†ÌÚ†ÍÂ¯‡†Ï‚†Ï˘†¯˜ÈÚ·†¨˙ÂÁÂË˘Â†˙Â˘ÏÁ†˙ÂÈË‚Ó†˙ÂÈÏÓÂ‡†ÌÈ¯ˆÈÈÓ†ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡†ÌÈ„È¯˘†ÆÔÂË¯È˜†Â‡†¯È‚

Æ(10-20 nT)†˙Â˘ÏÁÂ

ÌÈÂ˙†„Â·ÈÚ†¨®˙Â„È„Ó†Ï˘†‰·Â‚Â†˙˘¯†˙¯ÈÁ·©†ÌÈÂ˙†ÛÂÒÈ‡†∫ÌÈÏÏÂÎ†ÈË‚Ó‰†¯˜Ò‰†˙ËÈ˘†Ï˘†‰ÈˆÊÈÓÈËÙÂ‡·†ÌÈÈ¯˜Ú‰†ÌÈ·Ï˘‰

Æ(PAMs©ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡≠ÌÈÈÏ˜ÈÒÈÙ‰†ÌÈÏ„ÂÓ‰†ÒÈÒ·†ÏÚ†‰ÈˆË¯Ù¯ËÈ‡Â

˙Â¯Âˆ†¯Â·Ú†PAMs†Ï˘†ÛÒÂ‡†‰·†‰Ê†¯˜ÁÓ·†Æ‰ÈˆË¯Ù¯ËÈ‡Ï†È¯˜ÈÚ†ÈÏÎ†‡Â‰†‚ÈÏ„ÂÓ†ÌÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡†ÌÈ¯˙‡†Ï˘†ÈË‚Ó†¯˜Ò·

¨ÌÈ„ÓÈÓ†≥≠Â†≤Æµ†¨≤†ÌÈÏ„ÂÓ†¯Â·Ú†ÌÈÈÒÈÒ·†PAMs†ÂÁ˙ÂÙ†††ÆÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡†ÌÈË˜ÈÈ·Â‡Â†˙ÂÚ˜¯˜†Ï˘†ÈÈÈÙÂ‡†k†≠Â†˙ÂÂ˘†˙ÂÈ¯ËÓÂ‡È‚

ÔÂ˘‡¯†¯„ÒÓ†‰ÈˆÓÈÒ˜Â¯Ù‡Î†ÌÈ·ÓÂ†¨˙Â¯Â·†¨˙Â¯ÚÓ†¨˙ÂÙˆ¯†¨˙Â¯‰Ó†¨˙Â¯È˜†ÔÂ‚Î†¨˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡†˙Â¯ËÓ†Ï˘†·Á¯†ÔÂÂ‚Ó†ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰

ÆÔ‰Ï˘

Ï˘†ÌÈÂ˙Â†È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡‰†Ú„ÈÓ‰†¨PAMs†‰†Ï˘†ÛÒÂ‡‰†ÒÈÒ·†ÏÚ†·Ï˘†¯Á‡†·Ï˘†˙Úˆ·˙Ó†ÌÈÈË‚Ó‰†ÌÈÂ˙‰†Ï˘†‰ÈˆË¯Ù¯ËÈ‡

ÆÌ˙Â‡†ÌÈ„ÁÈÈÓ‰†ÌÈÈÈÙ‡Ó·†ÈÂ˘†ÏÚ†˙ÒÒ·˙Ó†ÌÈÈË‚Ó≠Â‡ÈÎ¯‡‰†ÌÈ¯ÂÊ‡‰†È˘·†‰ÈˆË¯Ù¯ËÈ‡Ï†‰˘È‚‰†ÆÌÈÈÓÂ˜Ó†k†ÈÎ¯Ú

‰ÈˆÂÏÂÊ¯·†ÂÙÒ‡†ÌÈÂ˙‰†ÆÈÊÎ¯Ó‰Â†ÈÂÙˆ‰†ÌÈÈË‚Ó≠Â‡ÈÎ¯‡‰†ÌÈ¯ÂÊ‡‰†˙‡†ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰†ÌÈÂ˘†ÌÈ¯˙‡†È˘·†‰Á·†‰Á˙ÂÙ˘†‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó‰†

Â¯ÙÁ†Ì˜ÏÁ˘†ÌÈ·Â˘Á†ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡†ÌÈË˜ÈÈ·Â‡†˙ÂÏ‚Ï†¯˘Ù‡†ÌÈ¯˙‡‰†È˘·†‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó·†˘ÂÓÈ˘†ÆÔÈÓ‡†„ÂÚÈ˙†˙Ï·˜Ï†‰˘Â¯„‰

ÆÈË‚Ó†¯˜ÁÓ†Ï˘†ÈÂÊÈÁ‰†˙‡†Â˙ÓÈ‡Â

ÛÒÂ‡†ÔÎÂ†˙ÂÚ¯Ù‰‰†Ï˘†È˙ËÈ˘†„ÂÓÈÏ†¨ÌÈÈË‚Ó‰†ÌÈÂ˙‰†ÁÂÚÙÂ†„Â·Ú†¨ÛÂÒÈ‡†˙ÂËÈ˘†¨‰ÂÎ†‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó·†˘ÂÓÈ˘˘†‰‡¯Ó†¯˜ÁÓ‰

˙ÂÏÂÎÈ†Ï˘†È·¯Ó†ÏÂˆÈÏ†‡È·‰ÏÂ†¨Ë¯Ù·†Ï‡¯˘È·Â†ÏÏÎÎ†ÔÂÎÈ˙‰†Á¯ÊÓ·†Â¯˜Á†Ì¯Ë˘†ÌÈ¯˙‡†Ï˘†ÈÂÙÈÓÏ†ÚÈÈÒÏ†ÌÈÏÂÎÈ†¨PAMs†Ï˘
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ABSTRACT 

Improvements in magnetometers in the last two decades have created the potential for a wide 

range of new applications in magnetic prospecting, including targets with weak magnetic 

signals such as archaeological objects. However, increased sensitivity carries with it the 

amplification of undesired magnetic effects (noise), which reduces the ability to exploit the 

method to its maximum potential. 

The aim of this research was to optimize the methodology of detailed near-surface magnetic 

studies and enhance its potential for identification of archaeological targets. A major part of 

the research was focused on investigating the natural and artificial factors disrupting the 

target’s magnetic signal, characterization of their effect and development of effective 

corrections. These factors include diurnal magnetic variations (MV), a range of industrial and 

surface morphological disturbances, soil heterogeneities, and magnetic field inclination.  

Due to the prime role of magnetic susceptibility (κ) in the determination of a material’s 

magnetization, a major effort was made in this study to construct an extensive κ database of 

both soils (the major host material) and archaeological elements across Israel. 

In this study a new term—archaeomagnetic province has been introduced to define a 

subterrain in which soil, archaeological elements and natural and anthropogenic noise 

produce similar magnetic characteristics that differ from those in other areas. 

An integrated analysis of the magnetic peculiarities of archaeological elements, soil and 

rocks across Israel suggests a subdivision into at least two different archaeomagnetic 

provinces, northern and central. The northern archaeomagnetic province is characterized by 

relatively high heterogeneously distributed κ values of soil and basalt (a commonly used 

building material). Archaeological features in this terrain produce short-wave magnetic 

anomalies of considerable amplitudes (20-70 nT). In contrast, the central archaeomagnetic 

province is characterized by relatively low κ values of soil κ (50-120 units SI x 10
-5
) and 



 

their homogeneous distribution. The prevalent building materials are nearly non-magnetic 

local sedimentary rocks (limestone, chalk) with a homogeneous κ distribution. 

Archaeological features produce smooth (long-wave) magnetic anomalies of moderate 

amplitude (10-20 nT).  

The methodology of detailed magnetic prospecting of archaeological sites, which was 

optimized according to the peculiarities of the investigated archaeomagnetic provinces, 

includes all major stages of magnetic study: data acquisition, processing and interpretation 

based on physical-archaeological modeling.  

Extensive information on the magnetic and geometrical characteristics of targets, disturbing 

objects and host media obtained from excavated archaeological sites facilitates construction 

of physical-archaeological models (PAMs) and enable utilization of forward modeling as a 

main interpretation tool. In this research, the author developed a collection of 2D, 2.5D and 

3D physical-archaeological models (PAM)s assembling a database of κ values, which 

permits approximation of a diversity of archaeological targets, e.g. walls, tunnels, buildings, 

foundations, caves and pits.  

The methodology was examined in two sites which represent, respectively, the northern and 

central archaeomagnetic provinces. The high level of confirmation of the magnetic survey 

forecast at both sites corroborates the efficiency of the newly developed methodology.  



I

איאוטרופיקציה והשפעתה על פורמיניפרים בנתונים במדף האוליגוטרופי הרדוד של 

מזרח הים התיכון

אורית חיימס: מגישה

 לבין-ר אהובה אלמוגי"ד, ר ברק חרות"ד, חיים בנימיני' פרופ: שמות המנחים

תקציר 

-י האולטרהמקורות טבעיים ואנתרופוגנים מעשירים את המדף הישראל, בעשרות השנים האחרונות

אוליגוטרופי בבסיסו בנוטריאנטים ובחומרים אורגנים וגורמים בכך לקיומו של גרדיאנט פוריות הנע 

, פורמיניפרים בנתונים חיים ידועים ברגישותם הרבה לשינויים בתנאי הסביבה. מאוליגוטרופי לאיאוטרופי

פר גבוה של מינים במדף הים תיכוני והם נפוצים ומופיעים במס, כדוגמת שטף המזון וריכוזי החמצן בסדימנט

.   ולכן הם יכולים לשמש למעקב אחר הרמות האיאוטרופיות השונות, הרדוד של ישראל

כתלות ברמות לעקוב אחר שינויים במאסף הפורמיניפרים הבנתונים החיים. 1 :מטרות המחקר הן

ריות תוך שימוש בפורמיניפרים בחינת מודל רעיוני להגדרת גרדיאנט פו. 2 ;האיאוטרופיקציה ובעונתיות

ביסוס פורמיניפרים בנתונים כסמן רגיש ואמין לשינויים ברמת האיאוטרופיקציה  ולתנאי עקה . 3 ;בנתונים

. במדף היבשת בהשוואה לאינדקסים מקובלים בקבוצת המאקרופאונה

באמצעות , 2004 עד מאי 2003מינואר , אחת לחודשיים,  הפלגות9בצענו , לצורך השגת מטרות המחקר

 )באזור פלמחים ואשקלון( תחנות קבועות 3 -במהלכן נדגמו מים וסדימנטים ב, ספינת המחקר שקמונה

הסמוכה לאזור מוצא , PL3תחנת . המייצגות רמות טרופיות שונות,  מטר33-38בעומקי מים הנעים בין 

 צפונית לאזור מ" קPL29 ,5.5תחנה . איאוטרופית-מייצגת תחנה היפר, )הזרמת בוצה משופעלת(ן "השפד

הסמוכה ,  מול אשקלוןAS1תחנת . יצגת את התנאים הטבעיים באזורי תחנת ביקורת הממהווהן "מוצא השפד

מ צפונית " ק50,  הסמוכה לבית ינאיS1תחנה נוספת . מייצגת תחנה מזוטרופית, יחסית למוצא הנילוס

אוליגוטרופית המשמשת ונקייה ה ייצגת תחנה בעבר והיא מנחקרנדגמה ו',  מ40בעומק מים של , לפלמחים

.בעיקר להשוואה

ריכוז כלורופיל וריכוז , עכירות, ערכי הגבה, ריכוז חמצן מומס, מליחות', טמפ( דת המיםמאפייני עמו

.  המחובר למחשב-YSI 6600באמצעות מכשיר ה  הדיגוםנמדדו בכל הפלגה בכל אחת מתחנות ) נוטריאנטים

 נדגמו ישירות באמצעות בקבוקי ניסקין או לחילופין משאבה aאנטים וכלורופיל מים עבור ריכוזי נוטרי

לפורמיניפרים ( גלעיני סדימנט 2הוצאו בכל דיגום בנוסף לכך . פריסטלטית מעמודת המים העליונה והתחתונה

טרודות על גבי סיפון הספינה באמצעות מיקרואלק in-situ וכן נקבע ריכוז החמצן) לאנליזות כימיותחיים ו

. וגומימיד לאחר דבגלעין סדימנט שלישי 



II

מ עד " ס0.5-1נפרס הגלעין על סיפון הספינה לפרוסות של , לצורך הגדרת הפורמיניפרים הבנתונים

. Rose-Bengalמ והדוגמאות שומרו בתמיסת " ס10 או 5לעומק של 

קפאה ונבדקו הדוגמאות עברו ייבוש בה, מ העליון" הס0.5ב  aלמדידת ריכוז הכלורופיל 

.  90%בספקטרופוטומטר לאחר מיצוין באצטון 

הגלעין שהוצא לביצוע האנליזות הכימיות נפרס בדומה לגלעין הפורמיניפרה ובו נבדקו תכולת הפחמן 

. גודל גרגר ותכולת היסודות העיקריים ויסודות הקורט, והזרחן האורגניים

,  מיקרון נאספו בצורה רטובה63-2000דל  שבין פרטי  הפורמיניפרים הצבועים בפרקציית גו, במעבדה

 ו PL3מ העליונים של הסדימנט בתחנות " הס5הנתונים מתייחסים ל . נספרו והוגדרו עד לרמת המין או הסוג

AS1 מ העליונים בתחנת " הס10 ולPL29 .

 ונשמרו ישירות מתוך מחפר הקופסא) מ עומק" ס15כ (נדגמו טריפליקטים , לאנליזות המאקרופאונליות

. לצורך הגדרת המאקרופאונהRose Bengal מיקרון נצבעו במעבדה בתמיסת 500דוגמאות מעל . בפורמלין

עומק המחיה בסדימנט והרכב המאסף משתנים מאוד בין שלוש תחנות , מגוון מינים, נפיצות כללית

 המינים הממוצע בתחנה  ק ומגוון" סמ10/ פרטים10-240טווח נפיצות הפרטים נע בין , באופן כללי. הדיגום

מ עליונים כאשר עומק המחיה הממוצע בסדימנט " ס10 עד 2עומק המחיה בסדימנט מוגבל ל . 90 ל 20נע בין 

.מ" ס3.1 ל 0.6נע בין 

הקבוצה הראשונה כוללת את . תפוצת הפורמיניפרים הבנתונים מראה שתי קבוצות אקולוגיות מובדלות

הקבוצה השניה כוללת . אים הטבעיים לאזור המדף במזרח הים התיכון  המשקפות את התנPL29 ו S1תחנות 

. שמשקפות תנאי עקה כתוצאה מאיאוטרופיקציה מעשה ידי אדםAS1 ו  PL3את תחנות 

מיניפרים הראשונה מראה שינויים עונתיים ניכרים במספר  קבוצת הפור-   מזוטרופי-מדף אוליגוטרופי. 1

מ ותכולת החומר " ס2הסדימנטים מאווררים עד לעומק של . הפרטים והמינים ובעומק מחיתם בסדימנט

סטיית תקן של ±ממוצע( 145±25 הואPL29מספר הפרטים ב . האורגני והמתכות שבהם נמוכה יחסית

מ עליונים " ס10נמצאו פרטים חיים עד לעומק של  .ק" סמ10  פרטים ל240 עם מקסימום של )הממוצע

 במהלך סוף הקיץ ימספר הפרטים המקסימאל .דבר שמשתקף בעומק מחיה ממוצע עמוק יחסית, בסדימנט

המגיע ככל , והסתיו מופיע יחד עם עליית טמפרטורת המים ועם ריכוזים מועשרים יחסית של חומר אורגני

מספר המינים הכללי שזוהה . אך ללא השפעות מזיקות,  הזרם הנע צפונההנראה מהבוצה המשופעלת עם

 0.1ריכוז הכלורופיל הנמוך בחורף ).  בממוצע90( מינים 182עם מקסימום של , בתחנה זו גבוה

.גרם בתחילת האביב/ מיקרוגרם5גרם סדימנט יבש עולה ל /מיקרוגרם

,  השניה מאופיינת בשינויים עונתיים מועטים יחסית הפורמיניפריםקבוצת  -אנתרופוגני -מדף איאוטרופי. 2

 מספר הפרטים נע בין PL3, איאוטרופית-בתחנה ההיפר. בנפיצות פרטים נמוכה ובמגוון מינים נמוך למדי

 בעונת הסתו לא . ונמוך מאוד בקיץ ובאביבעם נפיצויות גבוהות ביותר בחורף ק"סמ 10 פרטים ל 10±3

כתוצאה מהצטברות ניכרת של הבוצה על הקרקעית המלווה בריכוזים גבוהים , נמצאו פרטים חיים בתחנה זו
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ועומק המחיה )  בממוצע20 (75מגוון המינים הכללי שנמצא בתחנה זו הוא . של חומר אורגני ומתכות כבדות

. דבר שבא לידי ביטוי בעומק מחיה ממוצע נמוך, מ העליונים של הסדימנט בחורף ובקיץ" הס2מוגבל ל 

. ו השפעת הבוצה המשופעלת ניכרת מאוד והיא ממסכת את השינויים העונתיים הטבעיים לאזורבתחנה ז

 ונמצאו בה ק"סמ 10 פרטים ל 27±7 מספר הפרטים ובעיקר מספר המינים גבוה יותר עם  AS1בתחנת 

דבר שמשתקף בעומק מחיה , מ עליונים" ס5עומק המחיה בסדימנט מוגבל ל ).  בממוצע60( מינים 154

.ממוצע נמוך

ריכוז . מ" ס0.8 אנוקסיה עונתית מתחלפת עם סדימנטים מאווררים עד לעומק של PL3בתחנה 

גרם / מיקרוגרם11.6גרם במהלך החורף עד ל / מיקרוגרם0.3הכלורופיל בסדימנט משתנה עונתית ונע מ 

ים עד לעומק  הסדימנטים מאווררAS1בתחנה .  בתחילת האביב עם התחלת הסטרטיפיקציה בעמודת המים

.גרם בקיץ/ מיקרוגרם8.6גרם בחורף עד / מיקרוגרם0.7מ וריכוז הכלורופיל נע מ " ס0.5-2שבין 

 או מהמים המועשרים מדלתת PL3העליה בתכולת הנוטריאנטים כתוצאה מהתערבות האדם בתחנת 

 בהשוואה למינים משפיעה במידה ניכרת על מיני הפורמיניפרים הרגישים לשינויים אלו, AS1הנילוס בתחנת 

, מספר המינים נמוך מאוד, השינויים העונתיים כמעט שאינם מובחנים. החיים במדף האוליגוטרופי הרדוד

עומק המחיה של . כך גם לגבי מספר הפרטים הנמוך. בעוד שבסביבה האוליגוטרופית הוא גבוה בהרבה

.עד להיעלמותם המוחלטת, הפרטים מוגבל לסדימנט העליון

 PL29אף שבתחנות -על, AS1 בהשוואה לתחנת PL3 ו PL29 דומה בתחנות הרכב המאסף

. PL3 הופיעו מינים נדירים שלא הופיעו בתחנת AS1ו 

 Ammoniaהמין הדומיננטי ביותר שנחשב למין אופרטוניסטי בתחנות פלמחים הוא המין ההיאליני 

tepida ,מין זה נמצא חי עד לעומק . י בסדימנטמעליית החומר האורגנכתוצאה  מספר פרטים גבוההמאופיין ב

באשקלון כמעט ולא נמצאו .  נפיצותו הוגבלה בעיקר לסדימנט העליוןPL3 בעוד שב PL29מ ב " ס10של 

.ומינים מקבוצת המליולידים והאגלוטיננטים היו נפוצים יותר, פרטים חיים ממין זה

ול לשמש סמן רגיש ואמין לרמות יכ, המגיב במהירות לשינויים סביבתיים A. tepidaנראה שהמין 

.ידי השוואה וכיול עם מינים רגישים מקבוצת המקרופאונה-איאוטרופיות שונות ולתנאי עקה על

תוצאות המחקר מעידות על כך שהפורמיניפרים הבנתונים החיים יכולים לעקוב אחר שינויים בתנאי , לכן

.ופי המשתנים תדירובמיוחד עוקבים אחר דגם העונתיות והמצב הטר, הים הרדוד

מדגישה את יכולתם להוות מדד רגיש להפרעות  טרופיות , תגובתם לשינויים עונתיים או לשינויים קצרי טווח

. קרוב למדי בזמן אמת, ואחרות בסביבה

איאוטרופיקציה, פורמיניפרים בנתונים, מזרח הים התיכון-דרום: מילות מפתח
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ABSTRACT

The recent continental shelf of the southeastern Mediterranean is dominated by 

recycled Nile delta sediment input from the south, falling off northwards. This reduced 

sediment flux is coupled to low natural nutrient input, making the Levant shallow water 

environment very oligotrophic. During the last decades, however, it has been subjected to 

influxes of nutrients and organic matter and presently a wide range of trophic levels have 

been established. As living benthic foraminiferal populations are known to respond to 

environmental factors, e.g. food supply and oxygen levels, and are abundant and diverse 

in the Israeli shallow shelf, it is a unique opportunity to study the impact of 

eutrophication processes using this group.

The present study aims to: 1) record the response of benthic foraminifera to changes in 

seasonality and trophic levels in the inner shelf of the southeastern Mediterranean; 2) 

Establish a conceptual model for productivity gradient based on the living foraminifera as 

sensitive tracers of the natural and stressed conditions of the shelf environments; 3) To 

propose implementation of the benthic foraminifera assemblage dynamics as a proxy for 

tracking eutrophically threatened environments, in comparison with macrobenthos 

indexes.

To carry out this project, three permanent stations (PL3, PL29, AS1) along the 

southern Israeli coast at an average of ~38 m water depth, varying between hyper-

eutrophic and oligotrophic were sampled for living benthic foraminifera, water column 

and sediment properties by the R/V Shikmona, bi-monthly between January 2003 and

May 2004. PL3, situated 200 m north of the Shafdan activated sewage sludge outfall, is 

the most eutrophic station. PL29, located 5.5 km north to the outfall, represents the clean 

control site in this area (Palmahim). Station AS1, located ~27 km south to the Palmahim 
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stations was chosen due to its proximity to the permanently nutrient-enriched Nile cell. A 

fourth station, S1, off Bet-Yanai, at 40 m water depth, 50 km northern to Palmahim was 

studied earlier by Jannink (2001) and was sampled again during July, 2002. This station, 

representing the natural oligotrophic condition of the Israeli inner shelf, is used for 

comparison.

Water column properties of temperature, salinity, turbidity, pH and dissolved oxygen 

were determined in-situ using YSI 6600. Water for nutrients and Chlorophyll a (Chl a) 

was sampled from the sea surface and above the sea floor using Niskin bottles or 

peristaltic pump. At each sampling site sub-cores were taken from a box corer for 

foraminiferal reconnaissance and chemical analyses. The sub-cores for foraminiferal 

analysis were sliced immediately on board into 0.5 or 1cm thick layers and stored in Rose 

Bengal-ethanol solution. The oxygen content in the sediment was measured immediately 

on board with oxygen-needle-electrodes (micromanipulator). The Chl a content, of the 

top sediment 0.5cm, was determined using spectrophotometer after lyophilization and 

acetone extraction. The sub-cores for the chemical analyses were sliced similar to the 

foraminifera sub-cores. The samples were analyzed for major and trace elements, organic 

carbon and organic phosphorus content and grain-size determination. In the lab, Rose-

Bengal stained benthic foraminifera from the 63-2000µm size fraction were wet-picked 

and counted. The data on the benthic foraminifera refers to the top 5cm of the sediment at 

PL3 and AS1 and the top 10 cm at PL29. For macrofaunal analysis, triplicate samples 

were taken directly from the box corer, stored in formalin-solution and the residual 

washed samples >500 µm were later stained with Rose-Bengal. 

Density, diversity and in-sediment distribution of foraminifera varies considerably 

between the three studied sites. In general the TSS varies between 10 and 240 

specimens/10cc and simple diversity varies between 20 and 90 species/site. The in-

sediment living depth varies between the top 2 to 10cm while the average living depth 

(ALD) changes between 0.6 and 3.1 cm.

The benthic foraminiferal census data shows two ecologically distinct groups. The 

first group includes sites S1 and PL29 which reflect the natural southeastern 

Mediterranean inner shelf conditions. The other group includes sites AS1 and PL3 that 
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primarily reflect mesotrophic and hyper-eutrophic stressed conditions attributed to man-

made intervention. 

Oligotrophic-Mesotrophic southeastern Mediterranean - The first group is 

characterized by large seasonal variation in TSS, high diversity, ventilated sediments 

down to 2.0 cm and relatively low content of organic matter and heavy metals. The 

average TSS in PL29 is 145±25 (Mean±Std. Error of the Mean) with maximum TSS of 

240 specimens/10cc during summer and fall cooperate with the higher water 

temperatures and rather elevated organic matter concentrations, as a consequence of 

small leakage of the sewage sludge with no harmful affect. Pooled number of species is 

high, with up to 182 species/site in PL29 (90 on average). Chl a of 0.1µg/g occurred 

during winter, increasing to 5 µg/g during early spring. 

Anthropogenically eutrophic southeastern Mediterranean - Sites PL3 and AS1 are 

characterized by small seasonal variations and low to moderate TSS and simple diversity 

values. The TSS in the hyper-eutrophic PL3 is 10±3 specimens/10cc, with the higher 

standing stocks during winter and spring, and lowest during summer. During fall no 

living specimens were found alive, due to thick sludge accumulation on the seafloor 

together with organic matter and heavy metals concentrations. The pooled number of 

species is rather low with 75 species (20 on average), and the in-sediment habitat depth is 

restricted to the top 2cm during winter and summer, as also reflected by the shallow 

ALD. This station is highly affected by the activated sludge which obscures the natural 

seasonality. In AS1 the TSS and simple diversity is somewhat higher with 27±7 

specimens/10cc, and up to 154 species (60 on average). The in-sediment depth range is 2-

5cm as is also reflected by the shallow ALD.

Periodic anoxia alternating with periods of oxygen penetration down to 0.8cm 

occurred in PL3. Chl a in the top sediment varies seasonally between 0.3µg/g dry wt. 

during winter overturn and 11.6μg/g during early spring with the initiation of water 

column stratification. In site AS1 the sediments are ventilated down to 0.5-2cm and Chl a

varies between 0.7µg/g during winter and 8.6μg/g during summer.

The increasing nutrient load due to man-made intervention, e.g., sewage disposal 

(PL3) or nutrient enriched Nile water (AS1), impacts dramatically on ecologically 

sensitive benthic foraminifera in the otherwise oligotrophic shelf. It considerably reduces 
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seasonal variability, and causes decline in species richness, which in natural undisturbed 

regions is much higher. It also causes a marked decrease in TSS as compared with 

healthy regions. It restricts the living zone of benthic foraminifera to the topmost 

sediment layer, occasionally causing their temporary disappearance altogether.

The species assemblages are somewhat different between Palmahim and Ashqelon 

stations, although at PL29 and AS1, some rare species occur. 

The calcareous species, Ammonia tepida, is the most dominant species at Palmahim 

stations, and may be considered as opportunist, as it occurs in high numbers following 

organic matter enrichment.

It was found alive down to 10 cm at PL29, while at PL3 it was limited frequently to 

the top sediment layer. However, at AS1, this species was rarely found, and miliolids and 

agglutinated foraminifera were dominant. 

Ammonia tepida is therefore a good bioindicator for organic matter enrichment which 

can be compared with the macrofaunal opportunist species.

Thus, benthic foraminifera track oceanographic conditions along the coast, and in 

particular, the seasonal base-line and trophic state and its variation.  Their response to 

change on seasonal or shorter time-scales indicate their usefulness as proxies in tracking

perturbations of the environment of this nature, very nearly in real-time.

Key words: Southeastern Mediterranean, benthic foraminifera, eutrophication



יחסי גומלין עם מי תהום סמוכים , תהליכי המלחה בנהר: נהר הירדן התחתון: נושא העבודה
 וניהול עתידי
 אפרת פרבר: שם המגישה
 ר אבנר ונגוש"ד: שם המנחה

 
 :תקציר

תהליכי המלחה של נהרות הפכו לתופעה נפוצה בעולם במקביל להתפתחות ההיסטוריה 

אולם רק ,  מקיפה בנהרות רבים בעולםתהליכי המלחה אלו נחקרו בצורה. האנושית

במחקרים ספורים בלבד נעשה שימוש בכלים גיאוכימיים ואיזוטופים על מנת לזהות ולנטר 

 . את מקורות ההמלחה השונים המשפיעים על הרכב מי הנהר

בין הכינרת וים , המחקר הנוכחי מתמקד בחקר תופעות ההמלחה בנהר הירדן התחתון

אקולוגית פגועה אשר נחשפה במהלך השנים -גמא למערכת הידרו משמש דוזה נהר . המלח

במסגרת המחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטות . לניצול מלא של מקורות המים שלה

זרימות עיליות ומי תהום , גיאוכימיות שונות המבוססות על ההרכב כימי ואיזוטופי של מי הנהר

הכימי של יסודות מומסים יחד עם נבחן ההרכב במהלך המחקר . רדודים במרחב הקרוב לנהר

). δ11B(ובורון , )87Sr/86Sr(סטרונציום ) δ34S(גופרית , )δ18O(ההרכב האיזוטופי של חמצן 

מקורות ההמלחה של שילוב של מספר רב של פרמטרים גיאוכימיים ואיזוטופיים איפשר זיהוי 

מנגנוני שפעה של ההפענוח מקורות המליחות והבנה בסיסית של . באזורים שונים של הנהר

ההמלחה על איכות המים בנהר מהווים נדבך הכרחי בכל מודל חיזוי של כמות ואיכות מי נהר 

 .הירדן בעתיד

 

כלורידיות הנם שני המרכיבים -תוצאות המחקר מראות כי מי תהום רדודים ותמלחות סידן

 לאור .העיקרים אשר שולטים על הרכבו הכימי והאיזוטופי של נהר הירדן לכל אורכו

החשיבות הרבה של מי התהום ותמלחות הסמוכים לנהר הירדן והשפעתם הרבה על הרכב 

 .ישנה חשיבות רבה לזיהוי ואפיון של מקורות מים אלו, מי הנהר

נחקר עד כה בצורה , אשר מהווה גבול מדיני בין ישראל וממלכת ירדן, אזור המחקר

המים השונים משני צידי הנהר המובאת סקירת גופי . מצומצמת בעיקר עקב סיבות לוגיסטיות

 .בעבודה זו משלימה את התמונה הגיאוכימית החלקית שהייתה קיימת עד היום

שלא , בין הכינרת וים המלח, במחקר הנוכחי הושלמה התמונה לגבי התמלחות המרכזיות

הרכב התמלחות שנחקרו בעבודה זו מחזק את המגמה שתוארה עד כה לגבי . נחקרו עד כה

 שנצפה גם בתמלחות המרכזיות וכן מראה על מגמות דומות הקיימות גם Br/Cl - וNa/Clיחסי 

 היורד מצפון Ca/Mg העולה ויחס Mg/Clכגון יחס , ביחסים נוספים לאלו שתוארו עד כה

אפיון גופי . במרחב) שאינם תמלחתיים(ניטור דומה נעשה גם עבור שאר גופי המים . לדרום

 . מים אלה נעשה על פי מיקומם הגיאוגרפי והרכבם האיזוטופי והכימי

מאפשרת , הבנת המערכת ההידרולוגית בבקעת הירדן ככלל ובנהר הירדן התחתון בפרט
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התרחישים השונים שנבחנו נבחרו . חיזוי עתידי של שינוי המליחות בנהר בתרחישים שונים

. 1994-ההחלטות שהתקבלו בהסכם השלום בין ישראל וממלכת ירדן כפי שנחתם בעל סמך 

במסגרת הסכם השלום נקבעו מספר הסכמים המתייחסים לניהול המשותף של נהר הירדן 

התפלת התמלחות וסילוקן מהנהר והשוואת כמות השאיבות של , כגון סילוק ביוב(הדרומי 

עוסק בבחינת ההשפעה של יישום כל אחד הפרק האחרון של עבודה זו ). שתי המדינות

נמצא כי איכות מי הנהר מושפעת מהיחס בין . ל על מליחות מי הנהר"מהתרחישים הנ

הגדלת היקף השאיבות של המדינות , ולכן. הזרימה העילית  בנהר לתרומת מי התהום

 השכנות יקטין את כמות הזרימה העילית בנהר ויגדיל את התרומה היחסית של מי התהום

שינוי זה יעלה בהכרח את מליחות מי הנהר באזור הדרומי לערכים . המלוחים באזור הדרומי

וכן תיפגע ) כפי שנעשה היום(גבוהים בהם תפגע יכולת ניצול מי הנהר לשימושים חקלאיים 

תרחיש נוסף . המערכת האקולוגית הסובבת את הנהר ותלויה ישירות באיכות מי הירדן

מי . מבחינת מליחות הנהר הוא הפסקת הזרמת מי ביוב אל הנהרשיגרום לתוצאות דומות 

ומהווים מיהול למי התמלחות ) ל" מגכ400-כ(ביוב אלה מאופיינים במליחות נמוכה 

סילוקם יגרום לעליית מליחות באזור הדרומי של הנהר לערכים . המתנקזים כיום לנהר

-כחי נבחנה ההשפעה האיחשוב לציין שבמסגרת המחקר הנו. ל" מגכ7000-מחושבים של כ

אורגנית של מי הביוב על הרכב מי הנהר ולא נבחנה כלל ההשפעה האורגנית שלהם על 

סילוק התמלחות מראשית הנהר הנו התרחיש היחיד אשר מיטיב את הרכב . איכות מי הנהר

כתוצאה מיישום תרחיש זה צפויה מליחות הנהר לרדת עד . מי הנהר ביחס למצבו כיום

ירידת המליחות הצפויה כתוצאה . ל באזור הדרומי של הירדן" מגכ3000-לערכים של כ

-הפחתה יחסית של עד כ(ביחס למליחות כיום בירדן  , מסילוק התמלחות משמעותית פחות

עליה  (לעומת עליית המליחות כתוצאה מסילוק מי ביוב מהנהר )  במליחות מי הירדן16%

 ).ת הנוכחית במליחות מי הירדן ביחס למליחו50%-של עד כ

תוצאות אלה מוכיחות בברור כי ניהול עתידי נכון יותר של נהרות פגועים בדומה לנהר הירדן 

 .אפשרי רק כאשר ישנה הבנה מלאה של המערכת ההידרולוגית הסובבת את הנהר, הדרומי
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Abstract:  

The objective of this study was to investigate the geochemical system of the lower 

Jordan River and associated groundwater in order to evaluate the origin of river 

salinization, the relationship with adjacent groundwater, and consequent suitable 

management activities required to maintain or improve river water quality.  

The study is comprised of a general introduction, three separate discussion papers, 

and a general summary. The Introduction (1.1) discusses the global phenomena of 

river salinization processes, the hydrological and hydrogeological background of the 

Jordan Valley, and analytical procedures employed during this study. The following 

chapters present the results from the lower Jordan River and regional groundwater, 

and implications for groundwater management. 

Although each can be read independently, with its introduction, results and 

discussion, the sections in Chapter 2 are arranged such that each one defines a 

different way of looking at the hydrological system of the lower Jordan River and its 

vicinity. 

The first section (2.1) discusses the origin and mechanisms of salinization in the lower 

Jordan River, and has been published in Geochimica Cosmichimica Acta (Farber et 

al., 2004). The second (2.2) deals with the geochemistry of groundwater resources in 

the Jordan Valley and evaluates the impact of the Rift Valley brines. It has been 

accepted to Applied Geochemistry. The third section (2.3) aims to predict the future 

salinity variations of the lower Jordan River under several different management 

scenarios that are included in the peace treaty between Israel and Jordan. It can be 

found in Applied Geochemistry (Farber et al., 2005). 

The Summary (Chapter 3) provides a comprehensive framework combining all the 

conclusions regarding the chemical and isotopic variations along the lower Jordan 

River, the different sources that control the river water's quality and the impact of 

those findings for future management of the lower Jordan River. 

  



   השפעה של מודלים להתערבות תזונתית על מחקר לבחינת
   בעלי עודף משקל2 תוצאים רפואיים בקרב חולי סוכרת מסוג 

  
  רחל אבל:   שם המגיש
  דרורה פרייזר' פרופ:  שם המנחה

  
תקציר

סוכרת הינה מחלה כרונית המתבטאת בהפרעה במאזן חילוף החומרים תלוי סוכר כמו גם 
עיקר התחלואה והתמותה במחלה . ר הכוללים פגיעה בכלי הדם ובעצביםבסיבוכים מאוחרים יות

הטיפול בחולה הסוכרתי חייב לכלול  .זו נגרם מתחלואה מיקרווסקולרית קרי מחלות לב וכלי דם
את הטיפול הכוללני בכל גורמי הסיכון למחלות לב וכלי דם בצורה הקפדנית ביותר תוך שאיפה 

ספרות רבה נכתבה בנושא השפעת דיאטות השונות  .רמי הסיכוןלהגיע לערכי הנורמה של כלל גו
  .בהרכבים ובכמויות על הפרופיל הבריאותי של חולי סוכרת עם עודף משקל

 לא נותנות הגדרה מדויקת 2003 משנת ADA (American Diabetic Association)- של הההמלצות
חמימות ולסוג חומצות השומן לסוג הפין אחוז השומנים והפחמימות בתפריט ולא באשר ליחס ב

 מסך הקלוריות בין שומנים ופחמימות וקובע 70%–60% ממליץ על חלוקה של ADA-ה .המועדף
מחקרים רבים ושונים מראים כי יש , למרות זאת. ןשלא משנה סוג הפחמימות שצריך להינת

  .חשיבות רבה לסוג הפחמימה הניתנת ולסוג וכמות השומן החד בלתי רווי בתפריט

ן קונצנזוס מוחלט בנושא ואחוז גבוה מאוד מהחולים לא מאוזנים בטיפול הרגיל של דיאטנית אי
הן בגלל מרחק הטיפולים אחד מהשני והן בגלל היענות , הן בגלל שיטת הטיפול, קלינית במרפאה

אשפוזים ועליה , חוסר איזונם של חולי הסוכרת גורר אחריו צריכת תרופות מרובה. נמוכה
  .פיות הגבוהות לקופהבעלויות הכס

תפריט שיענה על היבט של סוג  רב לבחון טיפולים תזונתיים אחרים כמו יש עניין, משום כך
תפריט שיענה על שאר ההיבטים כמו ; ן והיחסים בין הפחמימות והשומניםסוגי השומ, הפחמימה

.טיפול אינטנסיבי; שומני הדם במבט הכוללני של החולהיתר לחץ דם ו

בות שלנו עם חולי סוכרת שלהם עודף משקל וטריגליצרידים גבוהים שהתחיל במחקר ההתער
בחרנו לבחון שני סוגי דיאטות שונות בהשוואה לתפריט , 2 חולי סוכרת מסוג 259 עם 2003בשנת 

  :המומלץ היום

 שכוללת 2003 הדיאטה המקובלת לפי המלצותיה משנת -ADA לפי ה– Aדיאטת הביקורת   )א
 .  שומן30%ועד )  מסך הקלוריות60%-50%(ליקמי מעורב פחמימות עם אינדקס ג

 . LGI – אבל לפחמימות אינדקס גליקמי נמוך בלבד A דיאטה כמו – Bדיאטת המחקר   )ב
כאשר מחצית )  מסך הקלוריות45%-50% (MUFA- דיאטה עשירת שומן– Cדיאטת המחקר   )ג

. 35% – 30%ל ישנה הגבלה בפחמימות ש. מכמות השומן באה מחומצות חד בלתי רוויות
 .הפחמימות הן בעלי אינדקס גליקמי נמוך בלבד

ג סידן " מ1200לפחות ,  גרם סיבים מסיסים ולא מסיסים20–30,  חלבון20%בכל הדיאטות יש 
ועשירת , ג ביום" מ3000הגבלה בנתרן עד , מועשרת במגנזיום) ניתן להוסיף תוספים, ואם צריך(

מותאמות , ביום'  קל1800–900הנעות בין , יפוקלוריותהדיאטות הה .ג ביום" מ4000אשלגן מעל 
  . במשך המחקר10%–5%לפי צרכי המטופל בכוונה להוריד משקל בין 

 עם 2 לחולי סוכרת מסוג יהמטרה הראשונית של המחקר היא לזהות משטר תזונתי אופטימאל
 ירידהלהשוות להעריך ו הן מטרות משניותה. עודף משקל כדי לשיפור תוצאים סוכריים ושומניים

להעריך ירידה ; לפי סוג הדיאטה) בטן וירכיים(ושינויים בהיקף גוף ) בקילוגרמים(במשקל 
  .  כולסטרול לפי סוג הדיאטהHDL-Chol-להעריך שינוי ב; נגודת לאינסולין לפי סוג הדיאטהבתי



  :םתהליכי תכנון ויישו

 3- לתחולקו רנדומאלי,  גבוהיםTG- עם עודף משקל ורמות שומנים ו2 חולי סוכרת מסוג 259 .1
אף הוא בצורה , C או  A,Bקבוצות ואחרי תקופה של שבועיים קיבלו תפריט דיאטטי 

  .תרנדומאלי

החולים זומנו אחת לשבועיים לדיאטנית לשקילה ובדיקת ההיענות לתפריט והתאמתו לחולה  .2
 .אחת לחודשיים זומנו להרצאה קבוצתית. במשך חצי שנה

 חודשים 3אחרי , ומולאו שאלוני תזונה ופעילות גופנית בתחילה, ושתןנלקחו בדיקות דם  .3
 .כן נלקחו מדדים אנטרופומטריים ונתונים דמוגרפים.  חודשים6ואחרי 

 שונות חד כיווני חניתו: בסוף תקופה של חצי שנה עובדו הנתונים שנאספו בשיטות כדלהלן .4
ות לפני ואחרי הטיפול ובנוסף לבדיקת ההבדלים בערכי המדדים הרציפים בין שלשת הדיאט

מדדים איכותיים הושוו בשימוש . ן למציאת הדיאטה השונה מביניהPOST HOCמבחן 
 נעשו למציאת ההבדלים Repeated measures. במבחני כי בריבוע או מבחן פישר לפי הצורך

מרובות )  ולוגיסטיתתליניארי(בין הדיאטות לאורך זמן ומבחנים נוספים של רגרסיות 
  .סברים נוספים על תרומת עצמאית של משתנים שונים לשנוי במדדיםלה

) 16.6%( מהם 43. התחילו את המחקר, 2חולים בסוכרת מסוג ,  נבדקים259: תוצאות המחקר
 חודשי מעקב 6- ל3פרשו בין ) 5% (13 ועוד )'תקופה א: להלן( חודשי מחקר 3פרשו בטרם נסתיימו 

.21.6%:  הנשירהלסך הכו). 'תקופה ב: להלן(ים במחקר  חודש3אך לאחר השתתפות של לפחות 
  . חולים203:  חודשים6דהיינו , סיימו כל תקופת המחקר

 בתכנית םבמהלך תקופה זו בוצעו כל שלבי המחקר על פי תיאור.  חודשים6 משך ההתערבות היה
 השינוים מדדים תזונתיים שונים ונבדקובמשך פרק זמן זה נבדקו  . קבוצות הדיאטה3-המחקר ב

  בהם לאורך הזמן

. להלן תוצאות המדדים שנבדקו לפני ואחרי תוכנית ההתערבות התזונתית בכל אחת מהדיאטות  
  

 p Diet A (n=64) Diet B (n=74) Diet C (n=65) 
Variables Compare C 

to A & B 
Before After Before After Before After 

BMI 0.237 31.7 29.5 31.2 29.0 31.3 28.6 
HbA1c# <0.001 8.3 6.8 8.4 6.6 8.3 6.3 
Fasting PG # 0.002 191 119.7 186.3 113.4 188.4 106.2 
Total Chol 0.026 212 173 211 172 208 160 
LDL-C 0.005 123 97.2 123 98.6 120.1 86.2 
HDL-C 0.021 42.5 42.3 41.6 40.8 41.4 44.9 
Triglycerides # <0.001 239 151 241.8 134.4 241.4 120.2 
HOMA 0.531 6.3 3.8 5.7 3.5 5.9 3.6

 
 

,  חודשים6שהינו מחקר בקהילה שנערך למשך , י הממצאים של מחקר זה"עפ :סיכום ומסקנות
שילוב של תפריט : ניתן לומר כי,  נמוכה יחסית למחקרי תזונה אחריםהכאשר הנשירה היית

דל בפחמימות ואלו , בלתי רוויי-י רוויות ובשומן רבהיפוקלורי עשיר בחומצות שומן חד בלת
אשלגן ומגנזיום ודל , סידן: עשיר בסיבים ובמינרלים, הקיימות הן בעלות אינדקס גליקמי נמוך

 עם עודף משקל 2 לחולי סוכרת מסוג י הוא כנראה התפריט האופטימאל–בנתרן 
שילוב זה הניתן בדיאטת .  זמןוהיפרטריגליצרידמיה בקהילה הנמצאים במעקב אינטנסיבי לאורך

 הראה את התוצאות הטובות ביותר מתוך שלושת הדיאטות שנחקרו הן במדדים C)(המחקר 
 וביכולת השמירה של החולים על הדיאטה תהשומניים והאנטרופומטריים והן בהיענו, הסוכריים
. לאורך זמן

 
 

  : מילות מפתח
עודף , חומצות שומן חד בלתי רוויות, קמי נמוךאינדקס גלי, אינדקס גליקמי גבוה, סוכרת, דיאטה
התערבות תזונתית, מדדים סוכריים, מדדים שומניים, מדדים אנטרופומטריים, משקל



Study to Assess the Effect of Nutritional Intervention Models 
on Medical Outcome Among Obese Type 2 Diabetes 

Submitted by:   Rachel Abel 
Supervised by: Professor Drora Fraser 
 

Abstract  
Diabetes is a chronic illness resulting from a metabolic disorder that progresses to macro and 
micro cardiovascular and neurological complications. The majority of illness and deaths from 
diabetes are cardiovascular-related. Treatment for diabetics must address all cardiovascular 
risk factors as meticulously as possible to bring them all to a level that is as normative as 
possible. 

A great deal of literature has been written about the affect of diets on the health profile of 
the obese diabetic, diets that vary quantitatively and qualitatively. 

The 2003 recommendations of the American Diabetic Association, the ADA, do not specify a 
clearly defined percentage of fats and carbohydrates in the diet, or the preferred types of 
carbohydrates and fatty acids. The ADA recommends that 60%–70% of total calories be 
obtained from fats and carbohydrates, and states that the type of carbohydrate is 
unimportant. Despite this, many researchers show that the type of carbohydrate consumed is 
in fact as important as the type and quantity of monounsaturated fatty acids (MUFA). 

There is no consensus on the subject and many patients are unable to maintain the glucose 
levels recommended under the supervision of a clinical dietician in the Health Clinic for a 
variety of reasons such as the type of treatment, the waiting time for a follow-up meeting, 
and low response rate of the patients. Uncontrolled diabetes leads to increased use of 
medications, specialist visits and treatments, more hospitalization, and greater costs for the 
HMO. 

Consequently, there is great interest in examining nutritional approaches other than those of 
the ADA (2003), such as a diet that addresses the issue of type of carbohydrate, type of fat 
and the relationship between the two; a diet that will address other issues such as high blood 
pressure and high cholesterol levels; intensive treatment. 

In this intervention-based study which began in 2003 enrolling 259 Type 2 obese diabetics 
with high levels of triglycerides, we examined two different types of diet in comparison with 
the currently recommended diet.  

a) Control Diet A – based on the accepted ADA diet recommended in 2003 – includes 
carbohydrates with a mixed GI (50%–60% of total calories) and up to 30% fat; 

b) Research Diet B – a diet similar to A but all carbohydrates have a low glycemic index 
– LGI, 

c) Research Diet C – a fat-MUFA-rich diet (45%–50% of total calories) and 50% of the 
fat quantity are monounsaturated fatty acids. Carbohydrates are limited to 30%–
35%, and only have a LGI.  

All three diets include 20% protein, 20–30 grams of soluble and insoluble fiber, at least 1200 
mg of magnesium-enriched calcium (supplements will be provided if necessary), a sodium 
limitation of 3000 mg per day, and more than 4000 mg of potassium per day. These 
hypocaloric diets contain between 900 and 1800 calories per day, and are adapted according 
to the patient’s needs with the intention of achieving a 5%–10% weight loss during the 
research. 

The primary objective of this study was to identify the optimal nutritional regime for obese 
Type 2 diabetics living in the community and to improve the sugar and fat related outcomes. 
The secondary objectives were to evaluate and compare weight loss (in kgs) and changes in 



girth (waist and hip circumference) according to the type of diet; to evaluate the decreased 
insulin resistance according to the type of diet; to evaluate a change in the HDL cholesterol 
levels. 

Study Procedures: 

1. The enrolled 259 Type 2 diabetics suffering from obesity and high TG levels were 
randomly divided into the three diet groups.  

2. Over a six-month period, the participants met with a dietician every two weeks to be 
weighed, and to assess their response to the diet. They were invited to group lectures 
once every two months. 

3. At baseline, after three months and after six months, participants underwent blood and 
urine tests, and completed nutrition and physical activity questionnaires. 
Anthropomorphic and demographic data were also recorded. 

Statistical analysis: T-tests and ANOVA were used to compare quantitative variables; post hoc 
tests were also performed. The Chi-Square test or Fisher Exact Test were used as required to 
compare qualitative variables. Repeated measures were used to examine the effect of the 
diets over time and interaction between time and diet type. Multivariable analyses (linear and 
logistic regressions) were performed to determine the unique contribution of the independent 
explanatory variables to the chosen outcome examined. 

Research Results: Of the 259 Type 2 diabetics initially enrolled, 43 (16.6%) dropped out 
before completing the first three-month period of the study (hereinafter, Period A) and an 
additional 13 participants (5%) dropped out between the 3rd and 6th month (hereinafter, 
Period B) after completing at least three months of the study. Total percentage of people who 
dropped out of the study: 21.6%. The dropout rate was the same for all the diets. Thus, a 
total of 203 patients completed the study period, i.e. six months, which is the total follow up 
time. The results shown in the table below refer to these participants (N=203). 

 p Diet A (n=64) Diet B (n=74) Diet C (n=65) 
Variables Compare C 

to A & B 
Before After Before After Before After 

BMI 0.237 31.7 29.5 31.2 29.0 31.3 28.6 
HbA1c# <0.001 8.3 6.8 8.4 6.6 8.3 6.3 
Fasting PG # 0.002 191 119.7 186.3 113.4 188.4 106.2 
Total Chol 0.026 212 173 211 172 208 160 
LDL-C 0.005 123 97.2 123 98.6 120.1 86.2 
HDL-C 0.021 42.5 42.3 41.6 40.8 41.4 44.9 
Triglycerides # <0.001 239 151 241.8 134.4 241.4 120.2 
HOMA 0.531 6.3 3.8 5.7 3.5 5.9 3.6

 

Summary and Conclusions: Based on the findings of this study, which was implemented in 
the community over a six-month period, and which was affected by a relatively low drop out 
rate in comparison to other nutrition studies, we can say that a hypocaloric diet that 
combines MUFA & PUFA, is low in carbohydrates and uses only those with a low GI, is fiber 
and mineral-rich including calcium, potassium, magnesium and is low in sodium, seems to 
provide the optimal diet for obese Type 2 diabetics with hypertriglyceridemia who live in the 
community and are under intensive long term supervision. Out of the three diet groups that 
were studied, this combination provided by research diet (C) showed the best possible results 
in terms of glycemic, lipid and anthropomorphic indexes as well as patient response and their 
ability to maintain the diet over the long term. 

 

Key Words: 

Diet; Diabetes; High Glycemic Index (HGI); Low Glycemic Index (LGI); Monounsaturated 
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 תקציר
 

מחקר העוסק בהבנת המנגנונים המובילים למחלת הסכרת מצביע  בשנים האחרונות על הקשר בין עקה 

עליה בעקה חמצונית קשורה לסיבוכים . לבין התפתחות המחלה) ROS -עליה ברדיקלים חמצניים (חמצונית 

נמצא קשר סיבתי בין , ןכמו כ. מחלת הרשתית ופגיעות עצביות, משניים של מחלת הסכרת כמו מחלות כלי דם

השומן והכבד , עליה בעקה חמצונית לבין עמידות פריפריאלית לאינסולין הכוללת רגישות נמוכה של השריר

מחקר מעמיק ונרחב לבדיקת המנגנונים התאיים המעורבים בהשריית עמידות לאינסולין מצביע על . לאינסולין

ירות על ידי רצפטור האינסולין  והם מתווכים את הפעילויות חלבונים אלה מזורחנים יש. IRSמעורבות של חלבוני 

אחד המנגנונים העיקריים המעורב בעמידות לאינסולין קשור לזרחון . המטבוליות של אינסולין בתאי המטרה

 307מחקרים שונים בדקו את מעורבות זרחון סרין . חלבונים אלה על גבי אתרי סרין וטראונין ספציפיים

)Ser307 (קידו בהשריית עמידות לאינסולין על ידי גורמים שונים כמו ואת תפtumor necrosis factor α 

)TNFα( ,אינסולין כרוני והיפרגליצמיה ומצאו שזרחון על גבי אתר זה מקטינה את יכולת קשירת חלבון ה-IRS1 

 חולי סכרת ברקמות שריר של. לרצפטור האינסולין וכתוצאה מכך להקטנה בהפעלת פקטורים במורד הסיגנל

 נמצאה גם Ser632עליה בזרחון ). Ser632 (632סרין , IRS1-נמצאה עליה בזרחון אתר סרין נוסף של חלבון ה

 . בהדגרת תאים עם משרנים שונים לעמידות לאינסולין

ים המעורבים בהשריית עמידות לאינסולין על ידי /ים התאי/מטרת  המחקר הנוכחי הוא בדיקת המנגנון

כמו כן מתמקד המחקר ביכולת פוטנציאלית של .  בתנאים אלהIRS1- תוך דגש על מעורבות חלבון ה,עקה חמצונית

לבדיקת המטרות . מעכבים פרמקולוגים להגן על תאים מפני עמידות לאינסולין בתאים שנחשפו לעקה חמצונית

 Fao rat hepatomaג  ותאי כבד מסו3T3-L1 adipocytesתאי שומן מסוג : נעשה שימוש בשני סוגי תאים, הללו

cell .בכדי לחשוף את התאים לעקה . שני סוגי תאים אלה מיצגים שתי רקמות מטרה לתפקיד המטבולי של אינסולין

מולריות של מי חמצן -מיקרו,  המאפשר ייצור רמות קבועותglucose oxidaseחמצונית נעשה שימוש באנזים 

)H2O2 (על ידי הדגמת העליה בקרבוניליזציה כללית של חלבונים התגובה התאית לחימצון אושרה . לאורך זמן

 ". Stress activated protein kinases"בתא ושיפעול אנזימים ממשפחת 

נצפה עיכוב ניכר ביכולת אינסולין להגביר את קצב חדירת , בעקבות חשיפת התאים לעקה חימצונית

ולת אינסולין להגביר את סינטזת הגליקוגן בתאי נצפתה ירידה חדה גם ביכ, במקביל. 3T3-L1הגלוקוז לתאי שומן 

Fao . ירידת המדדים המטבוליים לוותה בירידה בזרחון האנזיםprotein kinase B) PKB( , ללא שינוי בביטוי

בשני החלבונים נצפתה ירידה ). IRS2- וIRS) IRS1בשני סוגי התאים נצפו שינויים בחלבוני , בנוסף. החלבון

הגורם לירידה זו בנדידת החלבון הוא כתוצאה מעליה כללית . SDS-PAGEלבון במערכת  ביכולת הנדידה של הח

כפי שגם הוכח על ידי הדגרה מוקדמת של התאים עם , של החלבון) Ser/Thr(בזרחון על גבי שיירי סרין וטראונין 

משמעותית בכמות בנוסף לכך גרם חמצון התאים לירידה . שמנעה את השינוי, alkaline phosphatasesהאנזים 

שינויים דומים בכמות ורמת .  לא השתנתה בתאים מחומצניםIRS2-רמת חלבון ה, בניגוד לכך. IRS1-חלבון ה

 . הזרחון של החלבונים האמורים נמצאו גם בתאים שנחשפו לאינסולין כרוני



זציה הכללית נבדקה רמת היוביקיטיני, IRS1-בכדי לבדוק את המנגנונים הגורמים לירידה בכמות חלבון ה

הדגרה מוקדמת של תאים שנחשפו .  מחומצניםFaoשנמצאה גבוהה בתאי , )ubiquitination(של התאים 

מנעה את הירידה , MG132 -לקטציסטין ו, )proteasome(לאינסולין כרוני עם מעכבים של מערכת הפרוטאזום 

. החלבון בתאים מחומצנים הדגרה מוקדמת  לא מנעה את הירידה בכמות, בניגוד לכך . IRS1-בכמות חלבון ה

אך לא בחשיפה ,  בחשיפה לאינסולין כרוניIRS1-שמערכת הפרוטאזום היתה מעורבת בדגרדצית חלבון ה, מכאן

 . לעקה חמצונית

בזרחון שני אתרי גרמה חשיפה של שעתיים לעקה חמצונית גם לעליה IRS1 במקביל לזרחון הכללי של 

. בדיקת מעורבות אתרים אלה כללה ניסוי אימונופרסיפיטציה. Ser632 - וSer307, על גבי החלבון סרין ספציפיים

 מזורחן פחות על גבי שיירי טירוזין וכי יכולתו להיות Ser307 המזורחן על גבי IRS1בניסוי זה נמצא כי חלבון 

 IRS1-נמוכה יותר ביחס לכלל חלבון ה, ולהפעילו) PI 3-kinase(ז  קינא3באסוציאציה עם פוספטידילאינוזיטול 

 לא PI 3-kinase להפעיל את Ser632 המזורחן על גבי IRS1יכולת חלבון , Ser307-בניגוד ל. בתאים מחומצנים

בין חלבונים ) 18%(כמו כן נמצאה חפיפה מועטה בלבד .  בתאים המזורחניםIRS1-היתה נמוכה מכלל ה

 הראתה כי 3T3-L1 -וFao צביעה אימונופלורסנטית של תאי . Ser307 והן על גבי Ser632ן על גבי המזורחנים ה

 בעוד . ממוקמות באיזורים שונים של התא, pSer632- וIRS1 ,pSer307שתי הפרקציות החלבוניות השונות של 

pSer307-IRS1נמצא באיזור גרעין התא  ,pSer632-IRS1ריאליים של התא מרוכז בעיקר באיזורים פריפ .

 . פרקציונציה תאית הראתה כי אזורים אלה הם כפי הנראה באיזור הציטוזולי של התא

 חפפה בתאים מחומצנים לעליה בפעילות קינאזות הקשורות Ser632- וSer307העליה בזרחון אתרים 

 וכן c-jun NH2 terminal kinase (JNK) ,P38-MAPK (P38) כולל Cellular stress kinases-לעקה כמו 

IKKβהמעורב בסיגנל ה -Nuclear Factor κB) NFκB .( בנוסף נמצאה עליה בפעילות סרין קינאזות הומולגיות

שימוש . PKB- וextracellular receptor kinase1/2 (ERK1/2) ,P70S6 kinase (P70) –לסיגנל האינסולין 

-ו) SP600125 (JNK, )רפמיצין PI 3-kinase) LY294002( ,mTOR)במעכבים פרמקולוגים ספציפיים של 

IKKβ) סליצילאט( , אך לא שלMEK ) PD98059 (ו-P38) SB203580 ( מנעה באופן חלקי את השינויים

 הגנה SP600125מעניין לציין כי רק הדגרה משולבת של סליצילט עם .  בעקבות עקה חמצוניתIRS1-בחלבון ה

וזרחון ) Fao cells(סנטזת גליקוגן , )3T3-L1(יטת גלוקוז על התאים מפני הירידה ברגישות לאינסולין של קל

PKB) בעקבות עקה חמצונית) בשני סוגי התאים . 

 בהשריית עמידות לאינסולין על ידי עקה IRS1-המצביע על מעורבות חלבון ה, למרות האמור לעיל

כך נמצא כי הדגרה . יד כגורם יחIRS1נמצאו במחקר עדויות המעמידות בסימן שאלה את התפקיד של , חמצונית

, אף שמנעה את הירידה בקליטת הגלוקוז בתאים מחומצנים,  עם נוגד החימצון ליפואט3T3-L1מוקדמת של תאי 

 L6 myotubesתאי שריר מסוג , בנוסף.  ובירידה בזרחון סרין כללי שלוIRS1-לא לוותה בעליה בכמות חלבון ה

בתאים המחומצנים נצפתה ירידה , אך למרות זאת, IRS1בון שנחשפו לעקה חמצונית אינם מראים כל שינוי בחל

תוצאות אלה מצביעות על כך שעקה חמצונית מהווה . דומה ביכולת קליטת הגלוקוז בעקבות הדגרה עם אינסולין

 . IRS1-ולא רק על חלבון ה, המשפיע על סיגנל האינסולין בשלבים שונים שלו, גורמי-משרן רב



ר הנוכחי מהווה הוכחה נוספת לסיבתיות הקשר בין עקה חמצונית לעמידות ניתן לסכם כי המחק, לסיום

 .לאינסולין כמו גם העמקת הידע בנוגע למנגנונים המעורבים בכך

 
 
 



Summary 
 

In recent years a growing body of evidence has suggested that diabetes is 

associated with elevation in reactive oxygen species (ROS) production and increased 

oxidative stress. Increased oxidative stress is associated with various diabetic 

complications including microvascular disases, retinopathy, and neuropathy. 

Moreover, increased oxidative stress has been suggested by various groups to 

contribute to whole-body insulin resistance in type-2 diabetes, manifested by reduced 

insulin activity in muscle, adipocytes and liver cells. In search for the mechanisms 

contributing to the induction of insulin resistance, the specific involvement of the IRS 

proteins has been extensively shown. These proteins are a direct target of the insulin-

receptor kinase activity, the latter phosphorylating the IRS proteins on several 

tyrosine residues. A central mechanism shown to contribute to a negative feedback 

control through the IRS1/2 proteins involves increased serine/threonine (Ser/Thr) 

phosphorylation. In particular, the involvement of Ser307 phosphorylation in the 

induction of insulin resistance by different factors such as tumor necrosis factor α 

(TNFα), prolonged exposure to insulin and hyperglycaemia has been studied. Ser307 

phosphorylation was shown to decrease the ability of IRS1 to be activated by the IR, 

concomitant with the reduced ability of IRS1 to activate its downstream targets. In 

muscle of diabetic subjects the rise in phosphorylation of another Ser site of IRS1, 

Ser632, has been shown. Increased phosphorylation of Ser632 was also shown to 

accompany an insulin resistant state induced by several inducers.   

The aim of this Ph.D. thesis is to elucidate the cellular mechanism(s) for 

oxidative stress-induced insulin resistance with particular emphasis on IRS1. 

Furthermore, in an attempt to ameliorate oxidation induced insulin resistance the 

beneficial role of several pharmacological inhibitors to specific stress kinases were 

studied. To achieve this goal, Fao rat hepatoma cells and 3T3-L1 adipocytes, which 

represent two major targets for the metabolic effects of insulin, were exposed to 

micromolar concentrations of H2O2 for several hours. While no reduction in cell 

viability occurred, the induction of cellular oxidative stress was confirmed by 

increased protein carbonylation. Following exposure of cells to oxidative stress, a 

marked inhibition in insulin-stimulated metabolic effects was observed: insulin-

stimulated glucose transport activity was profoundly inhibited in oxidized 3T3-L1 



adipocytes, as well as complete inhibition of insulin-stimulated glycogen synthesis in 

Fao cells. This was accompanied by decreased insulin-stimulated phosphorylation of 

PKB, with no observed changes in its protein content. Furthermore, in oxidized cells 

IRS1 and IRS2 underwent hyper-Ser/Thr phosphorylation which was manifested by a 

reduced gel mobility shift, together with a reduction in IRS1, but not IRS2, protein 

content.  

To examine the mechanisms leading to reduced IRS1 content in Fao cells, total 

protein ubiquitination was examined and was found to be increased in oxidized cells, 

but not in cells exposed to prolonged insulin treatment. Lactacystin and MG132, two 

unrelated proteasome inhibitors, prevented IRS1 degradation induced by prolonged 

insulin but not by oxidative stress, suggesting that proteasomal-degradative 

mechanisms do not participate in the reduction in cellular content of IRS1.  

The 2 h exposure to H2O2 also resulted in hyper-Ser phosphorylation of IRS1. 

From the dozens of Ser sites within the IRS molecule, we choose to study two sites, 

Ser307 and Ser632 of the IRS1 protein, which were previously shown to be 

phosphorylated in an insulin resistant state and contribute to the development of 

insulin resistance both in vivo and in cell culture. Immunoprecipitation (IP) studies 

were performed in order to assess the contribution of each serine site to the insulin 

resistant state in oxidized cells. IP of pSer307 and pSer632 revealed a minimal 

overlap between pSer307-IRS1 and pSer632-IRS1 was 18%. Furthermore, while in 

response to insulin, pSer307-IRS1 showed decreased insulin-induced tyrosine 

phosphorylation and interaction with PI 3-kinase, pSer632-IRS1 molecules were 

normally tyrosine phosphorylated and exhibited intact associated PI 3-kinase activity. 

Confocal microscopy suggested distinct localizations of IRS1 molecules 

phosphorylated on either site.  

The rise in the oxidation-induced phosphorylation of Ser307 and Ser632 

paralleled the activation of the cellular-stress kinases inhibitory κ B kinase β (IKKβ), 

c-Jun-NH2-terminal Kinase (JNK) and P38 MAPK (P38), as well as the activation of 

the homologous serine kinases extracellular signal related kinase1/2 (ERK1/2), P70 

S6K (P70) and protein kinase (PKB). Inhibition of phosphoatidylinositol 3-kinase (PI 

3-kinase) (LY294002), mammalian target of rapamycin (mTOR) (rapamycin), JNK 

(SP600125) and IKKβ (salicylic acid) but not of MEK1 (PD98059) or P38 

(SB203580) partially prevented IRS1 changes in oxidized cells. Interestingly, only 



combined inhibition with salicylate and SP600125 resulted in protection against 

oxidation-induced impairment in insulin-stimulated glucose uptake in 3T3-L1 

adipocytes, glycogen synthesis in Fao cells and increased PKB phosphorylation in 

both cell types. 

The ability of IRS1 to act as the sole contributor to the insulin resistant state in 

oxidized cells was questioned by additional findings of the current study. 

Preincubation of 3T3-L1 adipocytes with the potent antioxidant lipoic acid effectively 

restored cellular insulin sensitivity as reflected by increased insulin-stimulated 

glucose transport to these cells. However, this effect was not accompanied by a 

concomitant amelioration in the oxidation induced alterations in the IRS1 protein (i.e., 

reduced protein content and hyper-Ser phosphorylation). Furthermore, similar to its 

effect on 3T3-L1 adipocytes, oxidative stress impinged upon the ability of L6 

myotubes, another insulin responsive cell line, to undergo insulin-stimulated glucose 

uptake. Yet, this was not accompanied by any observable alteration in the IRS1 

protein in these cells. Together, these data suggest that the reduction in IRS1 content 

and/or its increased serine phosphorylation induced by oxidative stress cannot fully 

predict the degree of impairment in the metabolic response to insulin, nor the 

protective effect provided by an antioxidant 

 

In conclusion, this Ph.D. thesis provides further evidence of a causative role for 

oxidative stress in the development of insulin resistance, and outlines cellular 

mechanisms participating to impair insulin action.  
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 תקציר
   

בשלב ראשוני , לפני מלחמת העולם השניה. מוסד האומבודסמן נפוץ בעולם במהירות רבה ביותר

, מהתחלה צנועה זו. שבדיה ופינלנד: המוסד פעל רק בשתי ארצות סקנדינביות, של התפתחותו

  .במשך חמש העשורים שחלפו מאז המוסד שכפל את עצמו. החלה פריחה, 1950החל משנת 

   

חילה הוקם מוסד האומבודסמן כדי לסייע לפרט במגעיו עם מערכות ביורוקרטיות מורכבות בת

רק בשלב מאוחר יותר מונו אומבודסמנים אשר סמכויותיהם מוגבלות . בעיקר במינהל הציבורי

מערכת הבריאות בישראל עברה . בתחום הבריאות: לתחום מסוים או למוסד ציבורי מסוים כגון

מה גם , הינו ברור מאליו, הצורך באומבודסמן במערכת זו. בים מראשיתהטלטלה וזעזועים ר

שמרבית הנזקקים לשרותיו הינם חולים אשר אינם מסוגלים לטפל בקידום עניינם בעצמם 

  .ומתקשים להתמצא בנהלים ובכללים המשתנים חדשות לבקרים

   

חוק , האחד: בריאותבשנות התשעים נחקקו שני חוקים מרכזיים הדנים באומבודסמן במערכת ה

יודגש כי . 1996 -ו"התשנ,  והשני חוק זכויות החולה1994 –ד "התשנ, ביטוח בריאות ממלכתי

תפקיד האומבודסמן בקופות החולים הינו התפקיד היחיד אשר מינויו מחויב מכוח החוק ומכאן 

  . החשיבות העליונה אשר ייחס לו המחוקק

   

בספקטרום רחב של , ומבודסמן במערכת הבריאותהעבודה הנוכחית מתמקדת בתפקידו של הא

כותבת העבודה התבססה על מאגר הנתונים והידע האמפירי , לצורך ביצוע המחקר. היבטים

בהיותה קופת החולים הותיקה במדינת ישראל ואחת , "שירותי בריאות כללית"שנצבר ב

העבודה מתרכזת . יריהעבודה כוללת ניתוח ארגוני ועיוני אך לא אמפעם זאת . הגדולות בעולם

אשר נכנס  , 1994 -ד"במיוחד בהתפתחויות שנבעו מחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ

   .01/01/95 –לתוקפו ביום ה 

   

  :העבודה נחלקת למספר חלקים

   

מתאר את המסגרת המושגית של המונח אומבודסמן ואת התפתחות המוסד  –החלק הראשון 

  .בעולם ובמערכת הבריאות בארץ

   

הכישורים הנדרשים לצורך מילוי , מתמקד במאפיינים של תפקיד האומבודסמן – החלק השני

בפרק הדן בסמכויות האומבודסמן . התפקיד כהלכה וסמכויות האומבודסמן בקופות החולים

בקופות החולים נערך מחקר חלוץ המשווה בין הסמכויות שניתנו לאומבודסמנים השונים 

 חוק ובמיוחד בין האומבודסמנים במערכת הבריאות ששואבים את סמכותם מכוח

  .לאומבודסמנים בתחומים שונים אחרים

   

תוך בחינת ,  דן באומבודסמן הקיים בשירותי בריאות כללית כמודל הנחקר– החלק השלישי

ההנחה היא שמתוך למידת והבנת התהליכים הקיימים ניתן . מעמדו ודרכי טיפולו בפניות הציבור

 שרותי בריאות  .לארגוני בריאות נוספים" מורה דרך"דל תקדימי העשוי לשמש כיהיה להציע מו
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 מליון מבוטחים והיא ארגון שרותי הבריאות השני בגודלו בעולם לאחר 3.7 –כללית מבטחת כ 

Kaiser Permanente בהיות שרותי בריאות כללית אחד . מליון מבוטחים8.5 – המבטח כ 

  . לכך השלכות אף מחוץ למדינת ישראל יהיו,כאמור,  בעולםנותני השירות הגדוליםמהגופים 

   

 כולל ארבעה פרקים ומתמקד בניסיון להוכיח עד כמה נתוני פניות הציבור יכולים -החלק הרביעי

מודל , "תמונת המוסד"מודל : זאת תוך שימוש בשלושה מודלים תיאורטיים, לשמש ככלי ניהולי

  ".ת היעילות של עבודת האומבודסמןהערכ"ומודל , "תמונת הלקוח המתלונן"

יוכל כל מנהל לגלות את , המבוסס על שישה מדדים שונים, "תמונת המוסד"באמצעות מודל 

בהשוואה למוסדות אחרים ולאתר את הבעיות , הליקויים עליהם קיים ריבוי של תלונות אצלו

  .ותיועל שלוח, מודל זה יוכל גם לסייע בהערכת המוסד. הפוגעות באיכות השירות

מסייע לאפיין את מגישי התלונות ולנבא מי , המבוסס על עשרה מדדים" תמונת הלקוח"מודל 

  .מבין המבוטחים עשוי להתלונן ובדרך זו מאפשר עריכת פעולות לתיקון הליקויים

מאפשר , המבוסס על שלושה עשר מדדים שונים" הערכת היעילות של עבודת האומבודסמן"מודל 

האם הוא , אם הוא מבצע בפועל את שהוסמך לעשות על פי החוק והנהליםלאומבודסמן לבחון ה

  .משיג את יעדיו במינימום משאבים והאם שרותיו ניתנים באופן שווה לכלל הלקוחות

מובן שהערכה זו יכולה לסייע הן לאומבודסמן לגלות תחומים הטעונים שיפור והן כאמת מידה 

  .לפעילות אומבודסמנים בארגונים אחרים

   

, מוצגות המסקנות וכן המלצות כותבת העבודה, המהווה סיכום העבודה, בחלק האחרון

הממונים על פניות הציבור , המידע, הקשר עם הלקוחות, הנהלת הארגון: במישורים שונים

כמו כן מוצע מודל יישומי . כלל העובדים ולשכת האומבודסמן, במוסדות השונים של הארגון

להיות נקודת מוצא לבניית התפקיד , לדעת כותבת העבודה,  עשויהמודל. לתפקיד האומבודסמן

בהתחשב בנסיבות , תוך מציאת הנוסחה המתאימה למערך הארגוני המסוים, בארגונים נוספים

  .המיוחדות לו

   

  מילות מפתח

שימוש בשירותי , חוק זכויות החולה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, פניות הציבור, אומבודסמן

  .וניותשווי, איכות,  בריאות כלליתשירותי, שביעות רצון, סל שירותים, בריאות
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Abstract 
 
The rapidity with which the ombudsman function has spread as a popular 
institution around the world was not forecast by anybody.  Prior to the Second 
World War, in its early stages, ombudsmen operated in only two countries – 
Sweden and Finland.  In 1950 ombudsman positions began to spread steadily 
beyond Scandinavia, and have continued to do so for the past five decades.  
  
At first the ombudsman was designed to assist individuals in their contacts with 
the bureaucracy as a whole, particularly public administration.  Only in later 
stages were ombudsmen for particular domains or individual institutions 
appointed, for instance for the healthcare system.  The Israeli health system has 
undergone many crises and changes since its beginnings, and the need for an 
ombudsman was self-evident.  Moreover, even today, most appeals come from 
patients who are unable to present their case on their own or try to find their way 
through constantly changing regulations and directives.   
 
In the 1990s, Israeli legislators recognized the importance of the ombudsman in 
the course of passing two core pieces of health legislation which mandated an 
ombudsman function – the 1994 National Health Insurance Law and 1996 Patient 
Rights Law. 
 
The research at hand focuses on the role of the ombudsman in the health system 
from many perspectives.  The research was based on empirical data collected by 
the “Clalit Health Service”, the largest and oldest HMO in Israel and one of the 
largest of its kind in the world.  The work focuses in particular on changes that 
took place in the wake of legislation of the first compulsory health insurance law 
in Israel in 1994, that came into force on January 1, 1995. 
  
The research is divided into five sections:  
 
Part 1 - The conceptional framework of the ombudsman function and its 
development in the world, and within the Israeli health system.    
 
Part 2 - Characteristics of the ombudsman function – qualifications and authority 
as found in Israel’s four sick funds’ ombudsmen.  This part includes a comparison 
of the authority of various ombudsmen mandated by law, particularly between 
health and other fields of activity. 
 
Part 3 -  Examination of the ombudsman’s office in the Clalit Health Services 
(henceforth, CHS) sick fund, and the ombudsman’s status within the organization 
and its method of handling complaints from the public.The underlying assumption 
was that understanding existing processes make it possible to suggest a 
preliminary model that can serve as a guide for other health organization in Israel 
and for other countries in the world.  
 



 B

Part 4 - Examination in four stages of to what extent data from public complaints 
can serve as a management tool, based on three theoretical models:  The Profile 
of the Institution Model, the Profile of the Complainant Model, and the Evaluation 
of the Ombudsman’s Work Efficiency Model.  
 
The Profile of the Institution Model is based on six indices  by which managers 
can uncover existing flaws reflected in repeated complaints in one area that 
deviate from the norm in other similar institutions, thus pinpointing problems that 
undermine service quality.  The Model may be used for evaluating any 
organization and its various divisions. 
 
The Profile of the Complainant Model is based on ten indices that assist in 
characterizing complainants and the CHS’s ability to forecast who may complain 
among their clientele, in order to take action to correct defects in the system.     
 
The Ombudsman’s Work Efficiency Model is based on 13 indices that enable the 
ombudsman’s office to examine whether it is carrying out the ombudsman’s 
authority in full and according to the mandates of the law; whether the 
ombudsman has achieved its goals with a minimum of resources and whether all 
clients enjoy equal treatment by the ombudsman. Clearly this kind of evaluation 
can assist the ombudsman in pinpointing areas that require improvement and 
serve as a tool for benchmarking performance with that of ombudsmen in similar 
organizations.  
 
Part 5 - The summary of the research presents conclusions and 
recommendations in various areas such as: the organization’s management, 
client relations, data, recipients of public complaints in various institutions of the 
organization including employees and the ombudsman’s office. The conclusions 
include a working model for the ombudsman function that can serve as a basis 
for establishing an ombudsman function in additional organizations, while 
formulating a suitable formula for the structure and operation of the organization 
in question. 
 
Keywords 
Ombudsman, public complaints, National Health Insurance Law, Patent’s Rights 
Law, utilization of healthcare services, basket of services, satisfaction, Clalit 
Health Services, Kupat Holim Clalit, quality, equality.              
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  שינויי� מושרי למידה בזרמי� יוניי�

  

 ענבר ברוש: מאת

  

  העבודה נעשתה בהדרכת

  

  פרופסור דוד גולומב

  במחלקת פיזיולוגיה

  אוניברסיטת ב� גוריו�, בפקולטה למדעי הבריאות

  

  אדי ברקאיפרופסור 

  במחלקת נוירוביולוגיה ואתולוגיה

  אוניברסיטת חיפה, בפקולטה למדעי�

  

  תקציר

   מטרה ושיטות

יתה לחשו� את המנגנוני� התאיי� העומדי� בבסיס השינויי� ארוכי הטווח יטרת המחקר המ

י האשלג� המשתני� בעקבות /זר� ולהתמקד באיתור, כרונות במוח היונקיהנלווי� ליצירת ז

  .תהליכי למידה וזיכרו�

 ,בחולדות קיימי� מספר יתרונות) פיריפורמי(לחקר שינויי� תלויי למידה בקורטקס ההרחה 

קישור ישיר בי� עצב ההרחה לקורטקס : אותו למתאי� במיוחד לחקר למידה וזיכרו�הופכי� ה

, מבנה מורפולוגי פשוט בעל שלוש שכבות הניתנות לזיהוי בצורה ברורה, ההרחה ללא תחנות ביניי�

, מיקו� קל להבחנה, חשיפה לריח בודד משפיעה על אחוז גדול מהתאי� בקורטקס ההרחה

  . מהווה חלק גדול ממוח החולדה ההרחהקורטקס 

 חולדות !בחינת השינויי� המתרחשי� במוח בעקבות למידה נערכה לאחר למידת הבחנת ריח  

נבדקה השפעת חסמי� שוני� על . אומנו להבחי� בי� זוגות ריחות במבו" בעל ארבע זרועות

באמצעות ורמי  של הקורטקס הפיריפIIהתכונות החשמליות של הנוירוני� הפירמידליי� בשכבה 

הקלטת זרמי� חשמליי� הנוצרי� בתא באמצעות והוספת חסמי� לנוזל השוט� את פרוסות המוח 

 כמו כ� נבדקו שינויי� ביוכימיי� בהרכב המוח המתרחשי� .)sharp(שיטת אלקטרודה חדה 

  .בעקבות למידה

 Saar(ועדו תבעקבות תהלי" של למידת הבחנה בי� ריחות שינויי� בקורטקס ההרחה של חולדות 

et al., 1998; Saar et al., 1999( . תאיות בתאי� תו" בתגובות נמצאו שינויי� בתגובות סינפטיות ו

ירידה  ותועדשלושה ימי� לאחר למידה : הרחההשל קורטקס  IIפירמידליי� משכבה 

היפרפולריזציה שלאחר פר#  (AHP!וירידה ב, על חיזוק הקשר הסינפטימעידה ה ,בפסיליטציה

  .  בעוררות התאי�יהי המעידה על על,)י פעולהפוטנציאֵל

  

   שאינו תלוי אפאמי�,סיד� שינוי עוררות התאי� נובע משינוי בזר� אשלג� תלוי
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בעבודות קודמות במעבדתנו  . כתוצאה מסיכו� של מספר זרמי אשלג�ת נוצרAHP! המשרעת

)Saar et al., 2001( משרעת ה כי השינוי ב,הוכח!AHPמי זר. נובע משינוי בזר� אשלג� תלוי סיד� 

עבודות שנעשו  . sIAHP!ה וIAHP! ה� ה,-AHPלהשפיע על משרעת ההעשויי� האשלג� תלויי הסיד� 

, פפטיד המופק מארס דבורי�, )Apamin(אפאמי�  כי ,בתאי� פירמידליי� בהיפוקמפוס הראו

! ה משרעת בבדיקת המנגנו� העומד בבסיס הקטנת. )IAHP )Stocker et al., 1999!חוס� את ה

AHPהמשרעת ירדה  כי בנוכחות אפמי� , מצאנו!AHP ת החולדות במידה קבוצובתאי� משלוש 

  ). מיליוולט2!כ(דומה 

  .sIAHP!ה נובע מהקטנת זר� AHP!משרעת הירידה זו מעידה על כ" שהשינוי ב

  

  שינוי עוררות התאי� תלוי נוראדרנלי�

רנלי� ברקמת מוח מגבירה את תגובת הנוירוני� לגירוי חושי או סינפטי במקביל נוכחות נוראד

נוראדרנלי� נמצא ג� כמדכא אדפטציה של ירי .  )Sara, 1985( ספונטנית ליתאנוירלהקטנת פעילות 

 האחראי� , על ידי הפחתת זרמי אשלג�)Constanti and Sim, 1987(חוזר בתאי� פירמידליי� 

רצפטורי� . )Lancaster and Batchelor, 2000( בתאי� פירמידליי� בהיפוקמפוס AHPליצירת 

 .)IAHP )Stocker et al., 1999!ה ומגבירי� את זר� sIAHP! ה חוסמי� את זר�βלנורארנלי� מסוג 

הביקורת בתנאי� תאי חולדות  בתאי� מחולדות לומדות לעומת הנ קֵטAHP! המשרעת

, קבוצת הלומדותתאי  בAHP!ה משרעתעולה   נוראדרנלי�10µMלעומת זאת בנוכחות , �נורמליי

בעקבות למידה המשתנה זר� התוצאה זו הינה עדות נוספת לכ" ש. וההבדל בי� הקבוצות מתבטל

  .sIAHP! ה זר�הוא

  

  PKAנו תלוי שינוי עוררות התאי� אי

על מנת לבדוק הא�  .PKA פועלי� בעיקר באמצעות הפעלת βרצפטורי� לנורארנלי�  מסוג 

 לנוזל PKAפעילות ס� חס� ל ה)PKAוכת על ידי  מת)AHP! על משרעת ה הנוראדרנלי�השפעת

  .שטיפת המוח

ת החולדות בצורה  קבוצו בתאי� משלוש-AHPהגביר את משרעת ה, PKA ,H89חס� פעילות 

 מכא� שהשפעת נוראדרנלי� על מידת עוררות התאי� מתווכת על ידי שליחי� משניי� .דומה

   .אחרי�

  

   בממברנת התא אינה משתנה בעקבות למידהSKרמת ביטוי תעלות 

 תעלותשלושה סוגי במוח עד היו� תוארו  .SKמסוג  תעלותזר� אשלג� תלוי סיד� מתוו" על ידי 

רמת ביטוי תעלות .  סוגי התעלות רגישי� להשפעת אפאמי�שלושת .SK3! וSK :SK1 ,SK2מסוג 

SK מסוג SK1 ,SK2ו !SK3 העשרה ממברנליתקורטקס ההרחה שעברמאזור  נמדדה ברקמת מוח . 

ממצא זה תוא� לתוצאות  הבדיקות . לא נמצא שינוי בביטוי התעלות בעקבות למידה

   . ת בעקבות למידהשג� בה� לא נמצא שינוי בביטוי התעלו, האלקטרופיזיולוגיות
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 א� תלויה בפעילות ,ירידה בפסיליטציה לאחר למידה אינה תלויה בנוראדרנלי�

PKA  

הפוטנציאל הסינפטי  מש"או על ) PPF) Paired Pulse Facilitationנוראדרנלי� לא השפיע על 

לנוזל , PKA ,H89מעכב הוס� כאשר .  השפיעPKAבניגוד לו מעכב . בחצי שיא האמפליטודה

הירידה בפסיליטציה שנמצאה בתאי חולדות לומדות לעומת קבוצות נעלמה , יפה של התאי�השט

אינה , לאחר למידה, ה� האניטרינזית וה� הסינפטית, מכא� שפעילות נוראדרנלי� בתאי�. הביקורת

 המתרחשת , דרושה לשמירת הירידה בפסיליטציהPKAפעילות , בנוס�. PKAמתווכת על ידי 

הפוטנציאל הסינפטי בחצי שיא  מש"ב  נמצאה ירידה H89ות הוספת בעקב. לאחר למידה

ירידה זו מעידה על  .האמפליטודה בתאי� מחולדות לומדות בלבד ולא בתאי� מקבוצות הביקורת

  .התגברות זר� האשלג� בעת זמ� דעיכת הפוטנציאל הסינפטי

  

  ירידת הפסיליטציה לאחר למידה תלוית אפאמי� 

 כי הירידה בפסיליטציה שנמצאה לאחר למידה ,חות אפאמי� הראתהמדידת הפסיליטציה בנוכ

רוחב הפוטנציאל הסינפטי נמדד בתגובה לגירוי חו# תאי , בנוס�. מתבטלת בנוכחות אפאמי�

העובדה . ונמצאה השפעה של אפאמי� על רוחב הפוטנציאל הסינפטי בתאי� מחיות לומדות בלבד

מעידה על רגישות , על תאי� מקבוצת הלומדות משפיעי� באופ� הפו" רק H89!כי אפאמי� ו

שות מוגברת זו רגי. הסיד� תלוייהאשלג� מוגברת של תאי החולדות הלומדות לשינויי� בזרמי 

 Knafo( שתוארו בעבודות קודמות במעבדתנו ,עשויה להיות מוסברת על ידי שינויי� מורפולוגיי�

et al., 2005( . קוטר –למידה  מראות שינויי� מורפולוגיי� בצורת ספייני� בעקבות העבודות 

ידוע כי בראשי ספייני� קטני� יותר צוואר הספיי� מאפשר . � ואור" הראש מתקצרהספייני� קֵט

 Noguchi et( וכ" נוצר ריכוז סיד� גבוה יותר בראש הספיי� ,לשט� סיד� קט� יותר לעבור לדנדריט

al., 2005(.  ריכוז הסיד� ,לאותה משרעת תגובהגור� הלכ� בסינפסות מחיות לומדות בעת גירוי 

הגורמות לכניסת אשלג� ולהורדת מש" הפוטנציאל , SKבתאי� גבוה יותר ומופעלות יותר תעלות 

חיות תאי הבעת הוספת אפאמי� התעלות נחסמות ומש" הפוטנציאל הסינפטי מתאר" ב. הסינפטי

נוי זמינות הסיד� באמצעות זרחו� על ידי שי היא נעשית .  יותרפה עקיPKA פעילות .הלומדות בלבד

 .יצירת מודיפיקציה ארוכת טווח על התעלות עצמ�על ידי חלבוני� הקשורי� למשק הסיד� בתא או 

 על תאי החולדות הלומדות נוצרת כתוצאה מהשינוי בצורת PKAהשפעתו המוגברת של  נראה כי

  .הספיי�

  

  מידה באזורי� הסינפטיי� משתנה בעקבות לSKרמת ביטוי תעלות 

שעברה העשרה  קורטקס ההרחה נמדדה ברקמת מוח מאזור SK2 מסוג SKרמת ביטוי תעלות 

תוצאה זו .  בעקבות למידהSK2ברקמה זו נמצאה ירידה ברמת הביטוי של תעלות . סינפטוזומלית

 המראות תגובה מוגברת לנוכחות אפאמי� , את התוצאות האלקטרופיזיולוגיותאינה תואמת

הסתירה בי� ההשפעה  להסביר את � נית.קבוצות הביקורתתאי ות לעומת תאי� מחיות לומדב
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החולדות בתאי  SK2 !ירידה בריכוז תעלות הבי� ההלומדות לתאי המוגברת של אפאמי� על 

שכ� ריכוז סיד� גבוה יותר בתו" הספיי� יביא לפעילות , שינוי במורפולוגית הספייני�הלומדות ב

   . מוגברתSKתעלות 

  

גור� לירידה ה כי הזר� המשתנה בעקבות למידה ו,קה הראשו� של עבודה זו מראהחל, לסיכו�

הירידה בזר� זה . sIAHP!הוא זר� ה, ה במידת עוררות התאי�יהמעידה על עלי, AHP!במשרעת ה

 בתאי חולדות לומדות לעומת AHP!גורמת להשפעה דיפרנציאלית של נוראדרנלי� על משרעת ה

  . תאי חולדות מקבוצת הביקורת

המעידי� ,  כי השינויי� המתרחשי� בפסיליטציה לאחר למידה,חלקה השני של העבודה מראה

 , ופעילות תעלות האשלג� תלויות הסיד�PKAהינ� תלויי פעילות , על חיזוק הקשר הסינפטי

  .רגישות לאפאמי�ה
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Abstract 

 

Research objective and methods 

The aim of this research was to reveal the cellular mechanism that mediate long 

term changes that fallow memory formation in the mammalian brain. Particularly to 

identify the potassium current/s that change during learning and memory formation. 

The rats piriform cortex is especially suited for learning and memory research: 

Olfaction is a dominant sensory modality in rats, the piriform cortex receives direct 

input from the olfactory bulb, single odors activate many neurons all over the piriform 

cortex and it has simple and defined anatomical organization. 

Rats were trained to discriminate between pairs of odors in an olfactory 

discrimination task. Three days after training completion the rats were sacrificed and 

piriform cortex was either sliced for electrophysiology or homogenized for western 

blot analysis. Piriform cortex slices were washed with Normal Slice Ringer (NSR), 

different toxins were added to the NSR and second layer pyramidal cell's 
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electrophysiological properties were recorded using sharp electrodes. Piriform cortex 

homogenates were used to compare SK channel expression. 

Electrophysiological modifications in rats' piriform cortex following learning were 

described by Saar D. (Saar et al., 1998; Saar et al., 1999). Changes were found in both 

synaptic and intrinsic properties of II layer pyramidal neurons. Synaptic and intrinsic 

changes overlap on the third day after learning showing reduction in post burst after 

hyper polarization (AHP – intrinsic property) and paired pulse facilitation (PPF – 

synaptic property) in neurons from trained rats compared to pseudo trained and naïve. 

Reduction in AHP indicates increase in cells excitability and PPF reduction indicates 

increase in synaptic strength. 

 

Excitability modifications following learning are caused by apamin independent 

calcium activated potassium current 

The AHP is composed of more then one current, earlier work in our lab has shown 

(Saar et al., 2001) that the current that is modified after learning is a calcium activated 

potassium current. There are two types of calcium activated potassium currents that 

contribute to AHP amplitude in pyramidal cells, the IAHP and the sIAHP. The IAHP was 

shown to be blocked by Apamin (Stocker et al., 1999), a peptide extracted from bee 

venom. Apamin application to brain slices reduced AHP amplitude similarly (about 2 

mV) in neurons from all three groups, indicating that learning induced reduction in 

AHP amplitude is caused by sIAHP reduction. 

 

Small conductance calcium activated potassium channels expression is similar in 

all groups 

The medium AHP is produced by calcium-activated potassium current mediated by 

the SK (small conductance calcium activated potassium) channels.  SK1, SK2 and SK3 

channels are all sensitive to apamin. SK channels (1-3) expression was estimated by 

western blot analysis of piriform cortex tissue enriched with membranal proteins, in 

agreement with the electrophysiological results, no change was found in SK’s 

expression levels. 

 

Excitability modifications following learning are noradrenaline dependent 

Noradrenaline is known to increase neuronal response to sensory and synaptic 

stimuli and to reduce spontaneous neuronal firing (Sara, 1985). Noradrenaline also 
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reduce repetitive firing adaptation (Constanti and Sim, 1987) by reducing the 

conductance potassium currents that cause the AHP in hippocampal pyramidal cells 

(Lancaster and Batchelor, 2000). β adrenergic receptors block the slow AHP and 

increase the medium AHP (Stocker et al., 1999). AHP amplitude is reduced in 

piriform cortex II layer cells from trained rats compared to controls, but when 10µM 

of noradrenaline were added to the slice ringer the AHP's amplitude was increased in 

cells from trained rats and the differences between the groups vanished, supporting 

the notion that the current that is reduced after learning is the slow AHP. 

 

Excitability modifications following learning are PKA independent 

β adrenergic receptors activation causes an increase in cAMP level which activate 

Protein Kinase A (PKA). In order to see if noradrenaline activity is PKA mediated, 

H89 – a PKA inhibitor, was added to the slice ringer. H89 caused a similar increase in 

AHP amplitude in the three groups, maintaining the difference between the groups. 

H89 lack of effect on the reduction in AHP amplitude in the trained group compeared 

to controls indicates that other second messenger, probably PKC (Seroussi et al., 

2002), maintains this reduction.  

 

Paired Pulse Facilitation reduction is noradrenaline independent but PKA 

dependent 

Noradrenaline had no effect on the PPF or Excitatory Post Synaptic Potential 

(EPSP) duration at half the amplitude. However, when PKA inhibitor H89 was added 

to the slice ringer the difference between the three groups vanished. Noradrenaline’s 

activity is therefore independent of PKA’s activity in both intrinsic and synaptic 

properties after learning, and learning related reduction of PPF depends on PKA 

activity. What is the mechanism for PKA activation effect on PPF?  Measurements of 

the EPSP duration at half the maximal EPSP amplitude showed that at the presence of 

H89 the duration was smaller in cells from trained rats while at normal slice ringer 

there was no learning effect on EPSP duration. Therefore, PKA’s effect on EPSP 

duration (and PPF) is mediated by reduced potassium channel activity. 
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Paired Pulse Facilitation reduction is apamin dependent 

Apamin addition to the slice ringer diminished the differences in PPF found after 

learning and increases duration at half the maximal EPSP amplitude only in cells from 

trained rats. Apamin induced change on PPF reduction indicate that at least a part of 

the modifications caused by learning are due to changes in SK channel activation. 

Different substances, however, have shown both increase and decrease in duration at 

half the maximal EPSP amplitude only in cells from trained rats, the fact that the 

reduction is only witnessed in this group may be morphological modifications found 

after learning in spine density, volume and geometry, in cells from trained rats (Knafo 

et al., 2001; Knafo et al., 2005).   

 

Small conductance calcium activated potassium channels expression is reduced in 

synaptic enriched fraction from trained rats 

SK2 channel expression was measured with western blot analysis of piriform cortex 

tissue enriched with synaptic proteins, in dispute with the electrophysiological results 

which showed enhanced apamin effect on cells from trained rats, a reduction in SK2 

channel expression levels was found in that group. The changes found in spines 

morphology mentioned above may explains the contradiction between 

electrophysiological and biochemical results. 

In conclusion, the first part of this work reveal that the changes in AHP amplitude 

found following learning, indicating increased cells excitability, are a result of 

reduction in sIAHP. Noradrenaline differential effect on AHP amplitude after learning 

is caused by the reduction in this current.  

The second part of this work show that changes in paired pulse facilitation found 

after learning, indicating an increase in the synaptic strength, are maintained by 

protein kinase A activity. Calcium activated potassium channels sensitive to apamin 

also effect this reduction. 



        
        במחלקה לרפואה דחופהבמחלקה לרפואה דחופהבמחלקה לרפואה דחופהבמחלקה לרפואה דחופה' ' ' ' השפעת הכנסת מערכת טריאזהשפעת הכנסת מערכת טריאזהשפעת הכנסת מערכת טריאזהשפעת הכנסת מערכת טריאז

        יעילות ושביעות רצוןיעילות ושביעות רצוןיעילות ושביעות רצוןיעילות ושביעות רצון, , , , היבטים של איכותהיבטים של איכותהיבטים של איכותהיבטים של איכות

        
        כהן אורליכהן אורליכהן אורליכהן אורלי----גרינשטייןגרינשטייןגרינשטייןגרינשטיין: : : : שם המגיששם המגיששם המגיששם המגיש

        
 ר אשר אלחיאניר אשר אלחיאניר אשר אלחיאניר אשר אלחיאני""""דינה פלפל ודדינה פלפל ודדינה פלפל ודדינה פלפל וד' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ: : : : שם המנחיםשם המנחיםשם המנחיםשם המנחים

        

        
כמו גם במקומות אחרים , בישראל) ד"מלר( אחת הבעיות במחלקות לרפואה דחופה     רקע מדעירקע מדעירקע מדעירקע מדעי

החל ,  הגדול של פונים שמצבם מצריך טיפול ברמות שונות של דחיפותהיא העומס, בעולם

. מטיפולי חירום מיידיים וכלה בטיפולים פשוטים שאין כל צורך שיבוצעו במסגרת בית חולים

מתעוררת בעיה של קביעת סדרי עדיפויות בטיפול במקביל , כיוון שהחוק מחייב לקבל כל פונה

שביעות רצון של הצוות ושל , ד"ך התור והשהיה במלרמש, לפגיעה אפשרית באיכות הטיפול

היא שיטה למיון חולים על פי רמת החומרה והדחיפות של הטיפול שהם זקוקים ' טריאז. החולים

מבוססת על עבודה ' מערכת מלאה של טריאז, ב"ד בארה"על פי המלצת איגוד אחיות המלר. לו

לטיפול , ד"צמודה  למלר,  מרפאת מהלכיםד וכן על פעילותה של"של אחות ממיינת בכניסה למלר

השיטה פועלת . ד"בחולים שעל פי אבחנת האחות הממיינת אינם זקוקים לטיפול במלר

  . בווריאנטים שונים במקומות שונים בעולם

) 2(ח במרכז הארץ "בבי' מערכת שלמה של טריאז, ילהפעיל באופן ניסיונ) 1 (::::מטרת העבודהמטרת העבודהמטרת העבודהמטרת העבודה

, ד" המתאם בין אבחנת האחות הממיינת והרופא המטפל במלרלהעריך את השיטה במונחים של

ד וכן על "השפעת השיטה על משך התור והשהייה במלר, שביעות רצון צוות וחולים מהשיטה

  . טיפולים ויועצים, הזמנת בדיקות

אשר בכפר " מאיר"ח "ונס הופקינס אשר בבולטימור נבחר בי'ח ג" לאחר השתלמות בבי::::שיטהשיטהשיטהשיטה

כוללת השוואה של מספר מדדים , הערכת שיטת הטריאז.  של השיטהתניסיוניסבא  לשם הפעלה 

לאחר ההוספה , )IIשלב (לאחר אימון והפעלה של אחות ממיינת ,  )Iשלב (לפני הפעלת השיטה 

: המדדים שנכללו בהערכה הם). IVשלב (ושנתיים לאחר מכן  ) IIIשלב (של מרפאת מהלכים 

המתאם בין אבחנה ורמת החומרה והדחיפות של , וסיעודישביעות רצון חולים וצוות רפואי 

ד והזמנת בדיקות "משך התור והשהייה במלר, הטיפול הנחוץ בין האחות הממיינת והרופא המטפל

נתונים על שביעות רצון של המטופלים התקבלו באמצעות שאלונים שמולאו . יועצים וטיפולים

נתונים על . 8.00-23.00בשעות ) כולל שבתלא (ד בימי השבוע "על ידי החולים שהגיעו למלר

נתונים על תהליך האבחון . שביעות רצון הצוות התקבלו באמצעות שאלונים למילוי עצמי

) זמן קבלה ושיחרר, הזמנת טיפולים ובדיקות וייעוץ, מידת הדחיפות, אבחנה(רד "והטיפול במל

  .  ד"המטפלים במלרהתקבלו מהתיק הרפואי וכן בדרך של ראיון של האחיות והרופאים 

   ::::ממצאים עיקרייםממצאים עיקרייםממצאים עיקרייםממצאים עיקריים

ח "לאחר קבלת הסכמה של הנהלת ביה, "מאיר"ח "הופעלה בבי' שיטת הטריאז. ההתערבות) 1(

ש "ח ע"ח זה ותוך שימוש בפרוטוקולים רפואיים שהובאו מביה"ד בבי"והצוות הרפואי של המלר

  . ונס הופקינס'ג
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עוד טרם שהופעלה . נו בכל אחד משלבי המחקר רופאים ואחיות רואיי100-כ. 'הערכת הטריאז) 2(

שביעות הרצון הגבוהה ביותר . ההתערבות הצוות הרפואי דיווח על נכונות להפעלת השיטה

כמימצא ). בהתאם I  - והIII - בשלבים ה80% לעומת 92%(נרשמה כאשר השיטה הופעלה במילואה 

 -מ(ד "כלפי הצוות במלר, וליתבעיקר מיל, אקראי של העבודה נרשמה ירידה בדיווח על אלימות

 . 440, 1334, 400, 375מספר החולים שרואיינו בשלבים השונים של המחקר היה ). 44% - ל60%

 ולאחר מכן נרשמה -III - בשלב ה80% - לכI –  בשלב ה40% -שביעות הרצון הכללית עלתה מכ

. ות בשלב השלישי דק103 דקות בשלב הראשון עד 123- ירד מד"במלרזמן השהיה . ירידה קלה

הרופא בקבלת לבין ' טריאזהאחות בין שיעורי ההסכמה .  דקות116-בשלב הרביעי חלה עליה ל

 - בשלב הראשון ל57% -מעלו ) דחוף ולא דחוף, חירום(לגבי חומרת מצב החולה , ד"למלרהמטופל 

 0.24, 0.27, 0.19: שלישי ורביעי של המחקר הם,  בשלבים השניKappaמדדי .  בשלב השלישי68%

)0.01<p .(ד הוערכה במונחים "והרופא המטפל במלר' מידת המהימנות בין אבחנת אחות הטריאז

של רגישות וסגוליות תוך התמקדות בצורך בטיפול דחוף לגבי מטופלים עם אבחנה של מחלת לב 

 לא נמצאו). 60% - 25%(והסגוליות נמוכה )  ומעלה80% -כ(הרגישות היתה גבוהה .  או אסטמה

פרט להזמנה , טיפולים ויועצים לאורך השלבים השונים של המחקר, הבדלים בהזמנות של בדיקות

  . II - לI -של צילומי רנטגן לגביהם נרשמה ירידה בין השלב ה

 התקבלה החלטה על שימוש בפרוטוקולים זהים על ידי 2000בשנת . הפעלת השיטה בישראל) 3(

ד בכל "של המלר' רוטוקולים מוצבים בכל תחנות הטריאזמאז הפ, ולמיטב ידיעתנו' אחיות טריאז

שירותי בריאות כללית החלו בהפעלת קורסים לאחיות , בנוסף. ח של שירותי בריאות כללית"בתי

קורסים על בסיסיים לרפואה דחופה הניתנים מטעם משרד . 'ד ובקהילה בנושא טריאז"במלר

  .'הבריאות כוללים התייחסות נרחבת לנושא הטריאז

ד בבית חולים כללי "מלאה במלר' מחקר זה מצביע על הצלחת שיטת מערכת טריאז ::::סקנותסקנותסקנותסקנותממממ

לכך יש משמעות חשובה מבחינת . ח נוספים בארץ"והאפשרויות להטמעת השיטה בבתי

ד וקביעת סדרי עדיפויות "היינו העומס של פניות למלר, ההתמודדות עם אחת הבעיות החשובות

משך השהות ולהגביר את היעילות של השימוש במתקנים של נמצא שניתן לקצר את . בטיפול

חיזוק מעמדה של האחות וכל , ישנה עליה בשביעות הרצון של הצוות והחולים, במקביל. ח"ביה

מן הראוי לתת את , עם זאת.  ד"תוך כדי שמירה על החוק המחייב קבלת כל פונה למלר, זאת

אחת הדרכים . לבין הרופא המטפל'  הטריאזהדעת גם על החולים שלגביהם אין הסכמה בין אחות

ההשתלמויות השוטפות של האחיות העובדות במחלקות לרפואה דחופה האפשריות היא הגברת 

אף שלא נכללה , תופעת הירידה באלימות .'בנושא הערכת מצבו של המטופל וביצוע טריאז

אנשי  ל,ותר נרחבותסמכויות יבהקניית  על הצורך המצביע, במטרות העבודה ולא נחקרה לעומק

 להתמודדות עם אלימות כחלק בלתי נפרד ד"המלרנראה גם שיש צורך בהכשרת צוותי . הביטחון

 .ד"במלרמהכשרתם לעבודה 

  

        
 

  שביעות רצוןשביעות רצוןשביעות רצוןשביעות רצון, , , , איכות טיפולאיכות טיפולאיכות טיפולאיכות טיפול, , , , מחלקה לרפואה דחופהמחלקה לרפואה דחופהמחלקה לרפואה דחופהמחלקה לרפואה דחופה', ', ', ', טריאזטריאזטריאזטריאז: : : : מילות מפתחמילות מפתחמילות מפתחמילות מפתח
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Research Background One of the problems in Departments of Emergency Medicine (ED) in 

Israel, as in other places in the world, is the large number of patients presenting to the ED, 

whose conditions require treatment at various degrees of urgency, from immediate 

emergency treatments, up to simple treatments that do not have to be provided in a hospital. 

Since the law requires the hospital to accept every patient, there are problems concerning 

determining the priority of treatment, along with a possible decline in the quality of care, the 

length of the line and the stay in the ED, and patient and staff satisfaction. Triage is a method 

for sorting patients according to the degree of severity and urgency of the treatment required. 

According to the recommendation of the Emergency Nurses Association in the USA, a 

complete triage system is based on a triage nurse sorting patients upon their arrival to the 

ED, and on the operation of a walk-in clinic alongside the ED, for patients who, according to 

the diagnosis of the triage nurse, do not require treatment in the ED. This system is operated 

with different variations in many places around the world. 

Purpose of the research: (1) To operate experimentally a complete triage system in a hospital 

in central Israel. (2) To evaluate the system in terms of the correlation between the triage 

nurse's diagnosis and that of the ED physician, satisfaction of patients and staff with the 

system, the impact of the system on the length of the line and the length of stay in the ED, 

and on the use of experts.  

Method: Following a training period at Johns Hopkins Hospital in Baltimore, Meir Hospital in 

Kfar Sava was selected for the experimental operation of the system. The evaluation of the 

triage system included the comparison of several indices before the operation of the system 

(stage I), after the training and operation of a triage nurse (stage II), after the addition of the 

walk-in clinic (stage III), and two years later (stage IV). The indices included in the evaluation 

were: satisfaction of patients and of medical and nursing staff, the correlation between the 

diagnosis and degree of severity and urgency of treatment required according to the triage 

nurse and the treating physician, the length of the line and the length of stay in the ED, and 

the use of specialist examinations and treatments. Data on patient satisfaction were collected 

using questionnaires filled in by patients visiting the ED during weekdays between 8 a.m. and 

11 p.m. Data on staff satisfaction were collected by questionnaires. Data on the process of 

diagnosis and treatment in the ED (diagnosis, degree of urgency, use of treatments and 

examinations, the time of arrival and discharge) were obtained from the medical files and by 

interviewing nurses and physicians in the ED. 
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Main findings: 

(1) Intervention. The triage system was operated at Meir Hospital after obtaining the 

consent of the hospital's management and the medical staff of the ED in this hospital, 

using medical protocols provided by the Johns Hopkins Hospital. 

(2) Triage evaluation. About 100 nurses and physicians were interviewed at each stage 

of the research. Even before the system was operated, the medical staff reported 

willingness to operate the system. The highest satisfaction was recorded when the 

system was fully operational (92% at stage III, compared with 80% at stage I). At the 

same time, there was a decrease in the reporting of violence, mainly verbal, towards 

ED staff (from 60% to 44%). The numbers of patients interviewed at the various 

stages of the research were: 375, 400, 1,335, 440. The general satisfaction increased 

from about 40% at stage I to about 80% at stage III, and afterwards there was a small 

decline. The length of stay in the ED decreased from 123 minutes at stage I to 103 

minutes at stage III. There was an increase to 116 minutes in stage IV. The rate of 

agreement between the triage nurse and the physician upon admission of the patient 

to the ED, regarding the severity of the patient's condition (emergent, urgent, non-

urgent) increased from 57% at stage I to 68% at stage III. The Kappa indices at 

stages II, III, IV of the study were: 0.19, 0.27, 0.24 (p<0.01). The degree of reliability 

between the triage nurse's diagnosis and the ED physician's diagnosis was evaluated 

in terms of sensitivity and specificity, with a focus on the need for urgent treatment for 

patients with a diagnosis of cardiac disease or asthma. The sensitivity was high 

(about 80% and above), and the specificity was low (25%-60%). No differences were 

found in the use of examinations, treatments and specialists throughout the various 

stages of the research, apart from the use of x-rays, which declined between stage I 

and stage II. 

(3) Operating the system in Israel. In the year 2000 it was decided to use identical 

protocols for all triage nurses, and as far as we know, since then the protocols are 

used at all ED triage stations in all the hospitals of Clalit Health Services. In addition, 

Clalit Health Services have initiated triage courses for ED nurses and community 

nurses. The advanced ED courses provided by the Ministry of Health include 

extensive reference to triage. 

Conclusions: 

This study indicates the success of the complete triage system in a general hospital and 

the ability to integrate this system into additional hospitals in Israel.  This is very important 

for dealing with one of the serious problems, the overcrowding of the ED and determining 

the priority of care. It was found that the length of stay can be reduced and the use of 

hospital facilities be made more efficient. At the same time, there was an increase in 

patient and staff satisfaction, a rise in the status of the nurse, and all of this while still 

complying with the law requiring the admission of anyone arriving at the ED. However, it 

is worth considering the patients about whom there was no agreement between the triage 
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nurse and the physician. One possibility to solve this problem is to increase the regular 

training of ED nurses regarding the evaluation of patients and the performance of triage. 

While not included in the study’s aims and not studied in depth, the reduction in violence 

against staff indicates a need for giving greater authority to the security staff. It appears 

that there is also a need for training the ED staff to deal with violence as an important part 

of their training for work in the ED. 

Keywords: Triage, emergency department, quality of care, satisfaction. 
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 תקציר
  

 להקצאת בסיס— של מאושפזים פסיכיאטרייםצרכים אומדן

 משאבים ולאספקת שירותים

 
 אלכסנדר גרינשפון' דר

 
 שיפרה שוורץ' פרופ,זאב קפלן' פרופ:  מנחים

 
רוחב בקרב מאו שפזים  פסיכיא טריים בעלי - ח תךמחקר כ אן  מובא

 : הבודק  את  הפרעות קשו ת

 של החולים בין צורכיהםתפיסת הפערים בין ) 2, שכיחות צורכיהם)  1 

 בין היחסים )  3מ טפלים  המק צועיים  הבני מ שפחותיהם  ו, החולים עצמ ם

,  החוליםדמוגרפי ים וקליניים של  הבודק משתני ם סוציו, הצרכים

 צרכי חולים  הבודק  CANמח קר  מ תבס ס על  ש אלון  .  ואיכות חייהם

 .  נפש  ק שהמ מחלת הסובלים 

  

א שר  ,   ממס גרת  קהילתי תשהופנו 65-18 חולים בני ה שת תפו מדגםב

 אפ קטיביות -סכיזו בהפרעות או )ICD-10) F 20אובחנו בסכיזופרניה על פי 

    אושפ זו לפחות  שבועיים  לפני איסוף הנתונים ה ם .)ICD-10 ) F 25 פי  על

 חולים ענו על  קני  52.   מדעת  להש תתף ב מ חקרהסכמהויכלו להסכים 

 שסופקו ולא   םהצרכי: אצל כולם נמדדו.  המידה להכללה במדגם

ותס מינים  קליניים  , איכות  החיים, רמו ת תפ קוד, רמ ת ה מצו קה, סופקו

הנתונים  נותחו   .   על פי ש אלונים ו סולמות   מדידה סטנדרטייםהכול –

וניתוח T -מבחני,  ניתוח מ ת אם  ,  -chiבריבוע, שכיחויות  ניתוחבאמצעו ת 

 .  שונות 

 עלמידע : צרכים הגבוהה ביותר נמצ אה בתחו מיםל חוסר  מענה רמת

,   )37% (צרכים  חומריים ב סיסיים ,  )48%(מצב הרפואי ועל ה טיפול ה

  % 25(יחסי ם  אינטי מיים ו מצו קה נפשי ת , חברה, ) 27% (צרכים מיניים

 תחו מי צרכי החולים  ראו   ברוב).  % 23(ו ת סמינים  פ סיכוטיים ) כל אחד

  החולים בני משפחותיה ם ו מטפליהם  ה מק צועיים  את  צורכיהם  של 

מידע על מצב  הבתחומי .  כי היו פערים פה ושםאם, בצורה דומה
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 רמת   דיווחו על החולים צרכים חומריים בסיס ייםו  הטיפולהרפואי ועל 

  . סיפוק צרכים  גבוהה יותר  מ א שר בני מ שפחותיהם  ואנ שי ה סגל-אי

טיפול ,  ביטחונם של  אחרים,  לעומת ז א ת בתחו מים יח סים  אינטי מיים 

סיפוק צרכים   - הסגל  רמ ת  אי אנשי עצמי ופעילויות שעו ת היום  קבעו  

 בין מובהקל א נמצ א כל מ תא ם  . גבוהה יותר מש תי הקבוצות ה אחרות

יוצ א  מכלל זה   (ד מוגרפיים  צרכים בלתי מ סופקי ם ו אפיונים סוציו

תה  גבוהה יותר   יסיפוק צרכים  ה-רמ ת  אי : תעסו קתיהמש תנה  מ צב  

 בין צרכים בלתי מ סופקים   מובהק  לא  נמצ א  מ תא ם   .)בקרב המובטלים

מספר   ,  המחלהמ שך ,  ה מחלההתחלתגיל , אבחנה(אפיונים קליניים ו

ל עומת  זא ת נ מצ או מ ת א מים   ). ימי  א שפוז מ צטברים,אשפוזי ם חוזרים

 בלתי   מסופ קים  ומ מדי הת ס מינים  של   סכיזופרניה צרכיםמובהקים  בין 

נמ צאו    ) .  ואי  שק ט מ אורגניםבלתי, שליליים,  ת סמינים  אפ קטיביים(

 חיים   ו איכותם בין צרכים בלתי מ סופקים מת א מים  מובהקים  שליליי

 . תפ קוד ורווחה כללית,  סובייקטיבית

  

 בין הק שרבלנו לידינו מידע מדויק יותר על ימח קר זה  קמ   כתוצאה

 הצרכים של  מאפייניל לבין "דמו גרפיים והקליניים הנ  המש תנים  הסוציו

בתכנון שירותים ללוקים   מידע זה  יהיה בעל ערך .  במדגםהחולים 

 ליעל א ת  התער בויותיו ולמטב  את  ה קצ את   ,  בהקצ א ת  מ ש אבים בנפשם

   .המש אבים

 החולה ורמת  של מעריך איכות חיים בעקיפין  CAN  ב שאלון שימוש

שי מוש רחב בשאלון על  . השירות של  ספקי  שירות בתחום  בריאות הנ פש

 וש מירה על תמבטח  מ אפשר פיקוח  רחב זול יחסיה   של מפקחיםהידי 

 .טובהרמת  איכות  

  

ולהדגיש בעת הדרכת הצוות והקרובים לגבי חשיבות  מ קום לה משיך יש

   .  מ מחלה  מ מושכת הסובליםלחולים המידע 

 

, צ רכיםCamberwell Assessment of Need)   (, CANשאלון : מפ תח  ילותמ

 ספ ק  שרות , ר צוןשביעות , תפ קוד,  סימפטו מים, סכיזופרניה
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Abstract 

Assessing needs of psychiatric inpatients - a basis for allocation of 

resources and services delivery 

Alexander Grinshpoon 

Supervisors: Zeev Kaplan & Shifra Schwartz 

This is a cross-sectional study of inpatients with severe mental illness 

(SMI). The study measured: 1) the frequency of needs; 2) differences in 

staff, patient and family member perceptions of patients’ needs; and 3) 

the relationship between these needs and the patients’ sociodemographic 

and clinical variables, and quality of life.  

The sample was limited to persons aged 18-65 who had been 

admitted from the community, who met the ICD-10 criteria for diagnosis 

of schizophrenia (F 20) or schizoaffective disorders (F 25), who had been 

admitted not less than two weeks prior to data collection, and who were 

able to provide written informed consent for their participation in the 

study. Fifty-two subjects who met the sample eligibility criteria were then 

interviewed using the Camberwell Assessment of Need (Research 

version) (CAN-R), an instrument for evaluating met and unmet needs 

among patients with severe mental illness. Levels of wellbeing, 

psychological distress and functioning, and quality of life were assessed 

using standard questionnaires (the General Health questionnaire and the 

General Life Functioning inventory), while the severity of clinical 
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symptomatology was assessed by the Positive and Negative Syndrome 

Scale (PANSS). Data were analyzed using frequency distributions, chi-

square statistics, correlation analysis, two-tailed t-tests, and analysis of 

variance.   

The highest levels of unmet need were found in the domains 

Information on condition and treatment (48%), Benefits (37%), Sexual 

expression (27%), Company, Intimate relationships and Psychological 

distress (each 25%) and Psychotic symptoms (23%). Patients’, nursing 

staff’s and relatives/friends’ perceptions of need were similar in most 

need domains. Exceptions to this were that Information on condition and 

treatment and Benefits were rated higher by the patients, while Intimate 

relationships, Safety to others, Self-care and Daytime activities were rated 

higher by staff. There were no significant correlations between unmet 

needs and sociodemographic characteristics except for employment status 

(need was higher among the unemployed). Nor did need correlate with 

clinical features (diagnosis, age at onset of illness, duration of illness, 

number of readmissions and length of current stay). In contrast, there 

were significant associations of unmet needs with the severity of 

affective, negative, disorganized, and excited symptom dimensions of 

schizophrenia. Finally, the unmet needs correlated negatively to 

subjective quality of life, functioning and wellbeing.  
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The importance of this study is that it provides more precise 

information on the relationship of clinical and psychosocial variables to 

the need profiles of these patients, information which will be valuable 

for the implementation of more effective interventions and for 

optimizing resource allocation, service planning and delivery and 

service utilization by patients with SMI. The CAN proved itself a 

sensitive tool for assessing a patient’s need profile and comparing it to 

the amount of help received from services. In its abridged form it could 

be used to monitor and control the meeting of unmet needs in clinical 

practice. The CAN also indirectly evaluates quality of life and the 

quality of services provided in the mental health care system. The 

unmet need for Information on condition and treatment calls for specific 

psychoeducation training programs for staff and families. 

Key words:  CAN( Camberwell Assessment of Need), needs, 

schizophrenia, symptomatology, functioning, quality of life, service 

delivery 
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  :עבודת תואר שלישי בנושא

   בתאי כליה אפיתליאלים15-בקרת ייצור אינטרלאוקין

  שגיא-ויילר מיכל' דר מגישה

  עמוס דובדבני' פרופ בהנחיית

  

  :תקציר

 2 הנקשר למרכיבים של הקולטן של אינטרלאוקין Tהוא גורם גידול ומשפעל של תאי ) IL-15 (15אינטרלאוקין . רקע

)IL-2 .( בשונה מIL-2 ,IL-15  מעודד חיות של תאי זיכרון מסוג , י מגוון של תאים ברקמות שונות"מיוצר ע CD8+ 

דחיית שתל כלייתי תואם לעלייה ברמות . activation-induced cell death (AICD): שפעול-תלוי-ומעכב מוות

RNA של IL-15טיפול המעכב את השפעתו של .  בשתלIL-15אנו .  בחיות של שתלים במודליםת מאריך הישרדו

 IL-15חקרנו את תפקידו של , בנוסף. י תאי כליה אפיתליאלים והבקרה על ייצור זה" עIL-15חקרנו את ייצור 

 ואת השפעתן  mixed lymphocyte-kidney reaction (MLKR): במערכת של תגובה בין תאי כליה ללימפוציטים

  .של תרופות אימונוסופרסיביות על מערכת זו

אופיינו ושופעלו עם ) renal epithelial cells – REC(ראשונית של תאי כליה אפיתליאלים תרבית . שיטות

 Tumor necrosis factor α -ו, )IL-1α( אלפא 1אינטרלאוקין , )LPS(ליפופוליסכריד , )IFNγ(אינטרפרון גמא 

(TNFα) . שפעול שלRECי קישור ל" ע- CD40י הדגרה משותפת של " הושג עRECאים עכברית  עם שורת ת

 reverseי " נמדד עIL-15 של  mRNAרמות . באופן קבוע , CD40 :CD154-המבטאת את הליגנד ל

transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) . רמות חלבון שלIL-15י " נמדדו עenzyme linked 

immunoabsorbant assay (ELISA) . לייצור תגובתMLKR –ם אלוגנאים מדם פריפרי  תאי דם מונונוקלארי

 או (Rapa)רפמיצין , (CsA) בנוכחות ציקלוספורין REC ונזרעו על גבי שכבה של OKT3י "שופעלו מראש ע

  .י אינקורפורציה של טימידין" נמדדה עPBMCפרוליפרציה של ). Dex(דקסמטזון 

י תאים " או עIFNγי  "שפעול ע.  ברמה נמוכה באופן קבועIL-15 וחלבון של mRNA מייצרים REC. תוצאות

בשני המקרים העלייה בייצור .  והן ברמת החלבוןRNA הן ברמת הIL-15 גרם לעלייה בייצור CD154המבטאים 

י הדגרה עם תאי " או עLPS, IL-1α, TNFαי " לא נצפתה בעקבות שפעול עIL-15עלייה בייצור . היתה תלויית מינון

 לבין התאים RECוכאשר נמנע מגע ישיר בין  CD154 בנוכחות נוגדן כנגד , CD154ביקורת שאינם מבטאים 
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לתרופות . IL-15 ייצור   השפעה מצטברת עלה יחדיו הייתCD154 - וIFNγי "לשפעול ע.  CD154המבטאים 

 עודדה פרוליפרציה  של RECנוכחות . IL-15 לא הייתה השפעה על ייצור Dex - וCsA, Rapaהאימונוסופרסיביות 

 בהתאמה לעלייה MLKR - הגביר את תגובת הIFNγ עם RECטיפול מקדים של . תאים מונווקלארים מדם פריפרי

   מעוכבת IL-15פעילות של  .  IL-2י נוגדן כנגד "  אך לא עIL-15י נוגדן כנגד " עוכבה עMLKRתגובת . IL-15בייצור 

  . CsAי " אך לא עRapaי " ועDexי  "ע

 T לתאי זכרון מסוג י באופן קבוע היכולה לשמש גורם גידול פיזיולוגIL-15מה נמוכה של  מייצרים רREC. מסקנות

 משופעלים המגיעים לכליה יכולים להגביר Tבמצבי מחלה תאי .  העוברים בכליה במצב של הומאוסטזיסNKולתאי 

ד מהסיגנלים מגביר כל אח.  בעת מגע בין התאיםCD40י שפעול " ועIFNγי הפרשת "ע:  בשתי דרכיםIL-15ייצור 

  הוא הגורם המשמעותי בשגשוג  IL-15. בסדר גודל דומה וההשפעה של שניהם ביחד היא מצטברתIL-15ייצור 

  . CsAי " אך לא ע Rapaי " ועDexי "   מעוכבת עIL-15הפעילות של  . MLKR -לימפוציטים ב

אפופטוטי -הומאוסטזיס כפקטור אנטי בRECי " המיוצר באופן מקומי עIL-15-התוצאות שלנו מציעות תפקיד ל

 לשרוד ובתהליכים פתולוגיים בהם קיים תסנין מונונוקלארי בכליה NK  ולתאי +CD8המאפשר לתאי זכרון מסוג 

י " שלא מעוכבת עIL-15 לאחר השתלה יכול להיות מיוחס לפעילות CsA -כשלון של טיפול ב. כגון דחיית שתל

 מלבד IL-15יתכן ויש מקום לטיפול מקומי כנגד . IL-15  תרופות המעכבותממצא המעודד שימוש ב, ציקלוספורין

  .REC -י ה" בהתחשב בייצורו המקומי עיטיפול סיסטמ
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Ph.D. Thesis for entitled: 

Regulation Of Interleukin-15 Production In Renal Epithelial Cells 

By Dr. Michal Weiler-Sagie  

Supervised by Professor Amos Douvdevani  

 

Abstract: 

Background. Interleukin-15 (IL-15) is a potent T-cell growth factor and activator that binds to subunits of 

the interleukin-2 (IL-2) receptor. Unlike IL-2, IL-15 is produced by a wide variety of cells and tissues, 

favors the survival of memory T cells and inhibits activation-induced cell death (AICD). Acute rejection 

of kidney allograft strongly correlates with elevated IL-15 mRNA in the graft. Anti-IL-15 therapy 

prolongs graft survival in animal transplantation models. We studied regulation of IL-15 production by 

renal epithelial cells and the role of IL-15 in a mixed lymphocyte-kidney reaction (MLKR).   

Methods. Primary cultures of human renal epithelial cells (REC) were characterized and stimulated by 

interferon-γ (IFNγ), lipopolysaccharid (LPS), interleukin-1 (IL-1),and tumor necrosis factor α 

(TNFα). Stimulation of REC through CD40 was achieved by co-culture with a murine fibroblast cell line 

genetically engineered to express CD154. IL-15 mRNA and protein production was assayed by RT-PCR 

and ELISA. IL-15 bioactivity was assayed using an IL-2 dependant murine T-cell line - CTLD. To induce 

MLKR, we seeded OKT3-prestimulated allogenic human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) on 

a monolayer of TEC in the presence of cyclosporine A (CsA), Rapamycin (Rapa), and Dexamethasone 

(Dex). 

Results. REC produce basal levels of IL-15 mRNA and protein constitutively. Stimulation with IFNγ or 

co-culture with CD154-expressing cells results in a dose dependant increase in IL-15 production. 

Increased production was not observed upon stimulation with LPS, IL-1, IL-2 or TNFα, upon co-culture 

with control cells that don't express CD154, in the presence of anti-CD154 antibody and when direct 
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contact between REC and CD154-expressing cells was not allowed. Stimulation with both IFNγ  and 

CD154-expressing cells had an additive effect. REC supernatants induced proliferation of the T-cell line-

CTLD, which could be partially blocked (50%) by specific IL-15 antibodies. The immunosuppressive 

drugs CsA, Rapa and Dex had no effect on IL-15 production. The presence of TEC induced marked 

proliferation of PBMC. Pretreatment of TEC with IFNγ enhanced MLKR in direct correlation with the 

increased IL-15 levels. MLKR was blocked by anti-IL-15, but not significantly by anti-IL-2 monoclonal 

antibody. Contrary to Rapa and Dex, CsA failed to inhibit MLKR. 

Conclusions. REC produce basal levels of IL-15 constitutively that may serve as a physiological 

homeostatic anti-apoptotic factor enabling survival of memory T cells. In pathologic disease state 

activated T-cells reaching the kidney may enhance IL-15 production in two ways: by secreting IFNγ and 

by cell-to-cell contact through CD154. IL-15 is a major mediator of lymphocyte proliferation in MLKR 

and IL-15 activity is effectively inhibited by Rapa and Dex but not by CsA. Our results support the 

possible involvement of locally produced IL-15 in graft rejection and suggest that resistance to CsA 

treatment is related to its failure to decrease IL-15 activity. 
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  ל"למשרתי הקבע בצה  מודל שירות רפואי- נושא העבודה

  בי'מוטי חג – שם המגיש

  אבישי גולדברג' פרופ – שם המנחה

  

  תקציר העבודה

  

ירותי רפואה מגוון שהמספק , ל מתבצעת על ידי חיל הרפואה"הספקת שירותי הרפואה בצה

חיל . השירות בצבאיוחד של  ההיגיון העומד בבסיס החלטה זו הינו אופיו המ. לחיילים מאז הקמתו

חיל . וגם כמבטח הרפואי לאוכלוסיית החיילים, משמש גם כגורם המספק שירותי רפואה, הרפואה

מרפאות רב תחומיות , י הצבא באמצעות מרפאות יחידתיותהרפואה מספק שירותי רפואה לחייל

בעיקר בתחום , ם שירותים נוספים אשר נרכשים מספקים אזרחיקיימיםבנוסף . ומרפאות מומחים

  . והרפואה הדחופהמרפאות החוץ של בתי החולים, האשפוז

. ל בכלל וחיל הרפואה בפרט"ניכרת מגמה מתמשכת של מגבלת המשאבים העומדים לרשות צה

שייתן מענה לשירותי , קיים הצורך להציע מודל אופטימאלי לטיפול רפואי למשרתי הקבע, לפיכך

איכות שירותי רפואה בכלל המרכיבים שיעלו את , אי מקצועירפואה איכותיים באמצעות סגל רפו

תוך התבססות על עקרונות החוקים הרלוונטיים ובהתייחסות למאפייני , שביעות רצון משרתי הקבע

וכן התחשבות במגבלת המשאבים הקיימת שעלולה , צרכני השירות וצרכי המערכת, השירות הצבאי

  .להתרחב בעתיד

  

   מחקרהמטרת 

  .ל אופטימאלי לשירותי רפואה עבור משרתי הקבע בצבא ההגנה לישראל מודבנותל

  

  שיטת המחקר

הקיימים באשר להספקת שירותי רפואה למשרתי הקבע סקירת הספרות הקיימת באשר למודלים 

לימוד ועריכה . שוטרי משמר הגבול ומשטרת ישראל, למשרתי הקבע בחלק מצבאות בעולם, ל"בצה

תוך כדי ניתוח מגמות וכיוונים העולים , צעו בשלוש השנים האחרונותשל סקרי שביעות רצון שבו

, תמחור חיל הרפואה: ניתוח העבודות הכלכליות בתחום שירותי הרפואה ובכללם. מסקרים אלו

חוק שירות : יבטים המשפטייםניתוח והסקה של הה. תמחור מתקני הרפואה ועלות ריפוי לחייל

חוק זכויות החולה וחוק המילואים , חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק השיפוט הצבאי, ביטחון

השירות הרפואי למשרתי הקבע וכן האחריות של , ל"ניתוח משמעויות החוקים לשירות בצה. החדש

  . חיל הרפואה להספקת שירותי הרפואה למשרתי הקבע

  

  מסקנות

 יינתנו במודל דומה למודל הייחודי שפותח ראשונית כי במידה ושירותי הרפואה הניתן להעריך

עוד . הרי ששביעות הרצון של משרתי הקבע מהשירות תעלה באופן משמעותי, במרפאות אנשי הקבע

תשפר משמעותית את איכות הרפואה , ניתן לציין כי הספקת מגוון השירותים תחת קורת גג אחת

הרפואה , סמיכות בין הרפואה הראשונית,  הטיפול הרפואיבהיבט איכות המסופקת למשרתי הקבע

  .וכן בהיבט איכות השירות, השניונית ושירותי העזר
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סביבת המתנה ויחס הצוות , זמן המתנה, זמינותבטיפול ממוקד הרי ש לרפואה השניוניתשר אב

שניונית הרפואה הי הרפואי יש בהם בכדי לשפר משמעותית את שביעות רצון משרתי הקבע משירות

אולם הדבר תלוי בהקצאת תקציבים , לחיל הרפואה קיימת יכולת טיפול בנושאים אלו. ל"בצה

אחריות כוללנית תחת , שילוב של רפואה איכותית. ל מוטלת החובה להקצותם"שעל צה, נוספים

 הם הפיתרון ,נגישות ויחס, זמינותמספר מטפלים הולם והשקעה בנושאי , קורת גג אחת

  .  התמודדות עם שביעות הרצון הנמוכה הקיימת כיוםל

  

  המלצות

המודל האופטימאלי להספקת שירותי הרפואה הוא המשך הספקת שירותי רפואה כוללניים על ידי 

תוך קביעת סל שירותים מוגדר ורחב יותר מזה הניתן לאזרחי , חיל הרפואה גם למשרתי הקבע

לשם , שר למשרתי הקבע לרכוש ביטוח רפואי נוסףיש לאפ. המדינה במערכת הבריאות הציבורית

  . קבלת שירותי רפואה שאינם נכללים בסל השירותים
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Model of Medical Services for IDF Career Personnel 

Name - Moti Hagbi                    

Advisor - Prof Avishay  Goldberg  

 

Abstract 

Medical services operated by the IDF through the auspices of its Medical Corps 

provide a host of medical services to military personnel since the founding of the 

Corps together with the IDF in 1948. The logic behind this mode of operation is the 

special character of military service. The Medical Corps serves as both the health-

service provider and the medical insurer for the solider community. The Medical 

Corps provides medical services to personnel through a network of Unit Clinics, 

Interdisciplinary Clinics and Specialist Clinics.  In addition, it contracts other services 

from civilian contractors – primarily hospitalization, hospital out-clinics and 

emergency medicine. 

The Medical Corps has been challenged by limited resources and trends towards 

continuous cut backs in IDF budgets as a whole, and Medical Corps budgets in 

particular. Consequently, there is the need to suggest an optimal alternative model for 

career personnel’s medical services that can provide quality medical services based 

on professional medical staff and quality medical services in all areas, in order to 

raise levels of satisfaction among career personnel, while at the same time proscribing 

to the principles of relevant legislation and meeting the special nature of military 

service – demands for service and demands of the system.  All this said and done, the 

model must take into account the limited resources at the disposal of the Medical 

Corps and the IDF as a whole today, and that resources are liable to be further 

curtailed in the future.  

 

The objective of the research is to build an optimal model for medical services for 

career personnel in the Israel Defense Forces. 

 

Methodology 

1. Survey of the literature regarding existing models for provision of medical services  

    to career personnel in the IDF and career personnel in some of the other militaries    

    in the world, and the Israeli Border Patrol and Israel Police Force.   
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2. Study and evaluation of surveys of client satisfaction among IDF personnel carried  

    out over the past three years, for trends and orientation.   

3. Analysis of economic papers regarding the medical services domain, and in  

    general.    

4. Analysis of the legal dimension (the National Service Law, Military Jurisprudence  

    Law, National Health Insurance Law, Patient’s Rights Law and IDF Reserves bill.)    

    and their significance for service in the IDF, medical services for career personnel,  

    and the responsibly of the Medical Corps to provide medical services to career  

    personnel.   

 

Conclusions:   

There are foundations to conclude that if primary medical services will be provided 

along the lines of the specialized model that was developed for operating career 

personnel clinics – the one operating today, satisfaction of career personnel will 

improve significantly. Furthermore, provision of an array of services under one roof 

will significantly improve the quality of medicine that career personnel receive in 

terms of quality of medical care; proximity of primary, secondary and supplementary 

care; and service quality as a whole.   

 

As for secondary medical care, attention should focus on rectifying weak points in 

availability, waiting time and the waiting room environment and medical staffs’ 

attitudes towards patients, changes that can significantly improve satisfaction with the 

IDF’s secondary medical care operation in the eyes of its clientele. The Medical 

Corps has the ability to address these issues, but such changes hinge on additional 

budgets that the IDF has a duty to provide. Integrating responsible and 

comprehensive quality medical care under one roof, with adequate care-giving staff; 

investing in remediation of shortcomings in availability and accessibility; and 

addressing attitudinal problems among staff, should provide solutions to the low 

satisfaction prevailing today.  
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Recommendations: 

The optimal model for providing medical services is to continue to provide 

comprehensive medical services by the Medical Corp to career personnel as well, 

while formulating a well-defined basket of services that will be broader than the 

civilian system. Career personnel, however, should be permitted to purchase 

supplementary medical insurance in order to receive medical services that will not be 

covered by the IDF’s basket of services.  
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ÔÈÈË˘¯È‡Ó†ÈÓÚ†ßÙÂ¯Ù†††∫˙ÈÈÁ‰·†ÚˆÂ·

ÔÈÈË˘¯È‡Ó†Ô„†ßÙÂ¯Ù                         

Ô˜„‚†ÔÂ¯‰‡†ßÙÂ¯Ù                         

       18/07/2006Â¢Ò˘˙†ÊÂÓ˙†·¢Î

Ú·˘†–†¯‡·

˙ÂÎÏ˘‰Â†ÌÈÂ‚Ó†¨‰·Â‚˙†È¯ˆÂ˙†∫ÚÓ˘≠ÏÚ†¯„˙·†‰È‚¯‡†˙¯È˙Ú†‰È¯˜Ï†‰ÙÈ˘Á·†È‚ÂÏÂÈ·†ÍÂÂ˙·†˙Â˘Á¯˙Ó‰†˙ÂÈÓÈÎ†˙Â·Â‚˙

˙ÂÈÈÏ˜

˙‡Ó

ÊÙÂË†ÒÈ¯ÂÓ†¯¢„

‰„Â·Ú‰†¯Èˆ˜˙

‰ÈÓ„‰†ÈÚˆÓ‡†„ˆÏ†È‡ÂÙ¯‰†ÔÂÁ·È‡‰†Í¯ÚÓ·††·Â˘Á†ÌÂ˜Ó†ÒÙÂ˙†®Ultrasound©†®˘¢Ú˙˜©†ÚÓ˘†ÏÚ†¯„˙·†‰È¯˜·†˘ÂÓÈ˘‰

˙·˘Á†‰˙ÂÈ‰·Â†‰ÎÂÓ‰†‰˙ÂÏÚ·†ÂÊ†‰È‚ÂÏÂÎË†Ï˘†‰Â¯˙È†ÆÈÙÂËÂÊÈ‡†ÈÂÙÈÓÂ†˙ÈË‚Ó†‰„Â‰˙†¨˙·˘ÁÂÓÓ†‰ÈÙ¯‚ÂÓÂË†ÔÂ‚Î†ÌÈ¯Á‡

High- Intensity Ultrasound©†®˘¢Ú˙‡Ú˜©†ÚÓ˘≠ÏÚ†¯„˙·†‰È‚¯‡†˙¯È˙Ú†‰È¯˜†˙˘Ó˘Ó†ÌÈ˘†‰ÊÓ†Æ˙ÈÈÓ†‡Ï†‰È¯˜Ï

‰¯ÂÎÚ‰†‰˘„Ú‰†Ï˘†È‡ÎÓ†˜ÂÏÈÒ·†¨˙ÈÊÎ¯Ó‰†ÌÈ·ˆÚ‰†˙Î¯ÚÓ†Ï˘†ÌÈÏÂ„È‚†˙¯Ò‰·†¨‰ÈÙ¯˙ÂÈÊÈÙ·†¨ÌÈÈÏÂÙÈË†ÌÈÎ¯ˆÏ†®Energy

ÆÔÓÂ˘†˙·È‡˘·Â††˙ÂÎ¯†˙ÂÓ˜¯†Ï˘†ÌÈÏÂ„È‚·†ÏÂÙÈË·†¨(Phacoemulsification cataract surgery)†„Â¯È†ÈÁÂ˙È·

È¢Ú†‰Î¯†‰Ó˜¯†ÏÚ†˙È¯˘ÂÓ‰†˘¢Ú˙˜†ÆÏÂ˜†˙È‚¯‡Ï†È¯Ë˜Ï‡Âˆ‡ÈÙ†˘È·‚†˙ÂÚˆÓ‡·†˙ÈÏÓ˘Á†‰È‚¯‡†˙¯Ó˙‰†È¢Ú†˙¯ˆÂ†˘¢Ú˙˜

˙„ÈÓ†Æ‰˜ÏÁ·†‰ÓÓ†˙¯ÊÁÂÓ†˙ÂÈ‰Ï†Â‡†¯ÊÙ˙‰Ï†¨‰¯ÂË¯ÙÓË†˙ÈÈÏÚÏ†‡È·‰ÏÂ†‰Ó˜¯·†‚ÙÒÈ‰Ï†‰ÈÂ˘Ú†ÈËÒÂ˜‡†ÒÂÊ¯·†È‡ÎÓ†ËË¯†

ÌÈË˜Ù‡†Ï˘†‰‡¯˘‰†‰È‰†‰Ó˜¯†ÏÚ†‰˙ÏÂÚÙ·†˘¢Ú˙‡Ú˜†Ï˘†˙È¯˜ÈÚ‰†‰˙ÚÙ˘‰††Æ¯˙ÂÈ·†‰ÎÂÓ†‰Ó˜¯·†ÏÂ˜‰†˙È‚¯‡†˙ÚÈÏ·

‰ÙÂ˘Á‰†‰Ó˜¯·†˙ÈÓ¯˙†‰ÚÈ‚Ù†˙ÚÈÓÏÂ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰†˙ÈÈÏÚ†˙‡†Ô˙ÓÏ†È„Î†Æ˙È˘ÈÏ˘†‰‚¯„Ó†‰ÈÂÂÎÏ†ÌÂ¯‚Ï†ÌÈÏÂÏÚ†¯˘‡†ÌÈÈÓ¯˙

Úˆ·˙Ó˘†ÈÙÎ†‰È¯˜Ï†‰ÙÈ˘ÁÏ†Ì„Â˜†‰ÙÈË˘†˙ÒÈÓ˙·†‰Ó˜¯‰†Ï˘†‰Ò‰††Î¢„·†˙ÚˆÂ·Ó†¨ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰††‰ÈÓÂ˘ÈÈ·†˘¢Ú˙‡Ú˜Ï



ÆÁÂÓ·†ÌÈÁÂ˙È·Â†„Â¯È†ÈÁÂ˙È·†Úˆ·˙Ó˘†ÈÙÎ†‰È¯˜Ï†‰ÙÈ˘Á‰†È„Î†ÍÂ˙†‰ÙÈË˘†˙ÒÈÓ˙†˙Ò‰†¨·ÏÂ˘Ó·†Â‡†ÔÓÂ˘†˙·È‡˘·

Ï˘†ÁÙ†ÈÂÈ˘†≠†®acoustic cavitation©†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙†˙¯ÈˆÈÏ†ÌÂ¯‚Ï†‰ÈÂ˘Ú†¨ÈÓÈÓ†ÍÂÂ˙·†¯Ó˙Ó‰†È¢Ú†˙ËÏÙ‰†˘¢Ú˙‡Ú˜

ÌÈ‡˙·†‰ÒÈÓ˙·†Ê‚‰†˙ÂÚÂ·†Ï˘†‰¯È‰Ó†˙È‡¯˜‡†‰ÒÈÁ„†Ï˘†·ˆÓÏ†„Ú†ÏÂ˜‰†ÈÏ‚†ıÁÏ·†ÌÈÈÂÈ˘‰†˙ÚÙ˘‰·††¨ÏÊÂ·†ÒÓÂÓ‰†Ê‚†˙ÂÚÂ·

‰È‚¯‡††ÊÂÎÈ¯Ï†‰‡È·Ó†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙††Æ˙ÂÏÚÓ†ÈÙÏ‡†˙Â¯˘Ú†È„Î†„Ú†¨‰·ÈÏ‰†˙¯ÂË¯ÙÓË†Ï˘†˙ÈÂˆÈ˜††‰ÈÈÏÚ†ÍÂ˙†¨ÌÈÈË·‡È„‡

‰È‚¯‡†¨ÔˆÓÁ†˙Â¯Ê‚†Ï˘†ÌÈÏÈÚÙ†ÌÈ¯ÓÂÁÂ†ÌÈÏ˜È„¯†Ï˘†‰¯Âˆ˙·†¨˙ÈÓÈÎ†‰È‚¯‡†∫Ï˘†È„ÂÁÈÈ†·ÂÏÈ˘Ï†ÏÂ˜‰†˙È‚¯‡†˙¯Ó˙‰ÏÂ

ÔÎ˙ÈÂ†¨UV ≠†‰††¨‰‡¯‰†¯Â‡‰†ÌÂÁ˙·†¨˙ÈË‚ÓÂ¯Ë˜Ï‡†‰È‚¯‡†¨ÌÈ‰Â·‚†‰¯ÈÊ‚†ÈˆÓ‡ÓÂ†ÌÈˆÁÏ·†˙‡Ë·˙Ó‰†¨˙È¯ÂË‡¯·ÈÂ†˙È‡ÎÓ

ÌÈ·¯†ÌÈ˙˘Ó†Ï˘†˙ÂÚÙ˘‰Ï†‰Â˙Â†ÌÈÈ„ÂÁÈÈ†‰·È·Ò†È‡˙·†˙˘Á¯˙Ó†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙†Æ˙ÈÓ¯˙†‰È‚¯‡Â†‰Î¯†Ô‚Ë¯†˙È¯˜†Ì‚

‰È‚¯‡‰†˙ÚÈÏ·†˙„ÈÓ†Æ„ÂÚÂ†‰ÒÈÓ˙‰†·Î¯‰†¨‰ÒÈÓ˙‰†˙Â‚ÈÓˆ¨†ÒÓÂÓ‰†Ê‚‰†‚ÂÒ†¨ÌÈÒÓÂÓ‰†ÌÈÊ‚‰†Ï˘†È˜ÏÁ†ıÁÏ†¨ıÁÏ†¨ßÙÓË†∫ÔÂ‚Î

‰˙ÚÙ˘‰†˙„ÈÓÂ†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙†¯„Ú‰·†‰˙ÚÈÏ·†˙„ÈÓÓ†Ï„Â‚†È¯„Ò·†‰‰Â·‚†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙†˙Â¯ˆÂÂÈ‰†ÍÏ‰Ó·†‰Ó˜¯·

¯˜ÁÓ†ÏÚ†ÒÒÂ·Ó†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙Ï†ÒÁÈ·†Ú„È‰†¯˜ÈÚ†Æ˙ÈÈÓ†‰È¯˜Ï†‰ÏÈ·˜Ó†˙ÂÈ‰Ï†‰ÏÂÏÚ†®˙ÏÚÂÙ†‡È‰†ÂÈÏÚ©†ÍÂÂ˙‰†ÏÚ

ÌÈ¯˘˜‰†˙È‚¯‡Ó†Ï„Â‚†È¯„Ò·†‰ÎÂÓ†20-100 kHz†ÌÈ¯„˙‰†ÁÂÂË·†˘¢Ú˙‡Ú˜†ÆÈÓÈÓ†ÍÂÂ˙·†˘¢Ú˙‡Ú˜†˙ÚÙ˘‰†Ï˘†ÈÒÈÒ·

ÌÈÈÓÈÎÂÂÒ†ÌÈÎÈÏ‰˙·†ÌÈ¯˘˜†˙¯È·˘†˙¯˘Ù‡Ó†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙·†‰‰Â·‚‰†‰¯ÂË¯ÙÓË‰†ÌÏÂ‡†¨˙ÏÚÙÂÓ†‡È‰†Ì‰ÈÏÚ˘†ÌÈÈÓÈÎ‰

ÆÌÈÓ·†ÔˆÓÁ≠ÔÓÈÓ†È¯˘˜†˙ÚÈ¯˜Ó†˙Â¯È˘È†®◊OH©†≠ÏÈÒ˜Â¯„È‰†Ï˜È„¯†˙¯ÈˆÈ·†Ì˙È˘‡¯˘

ÍÂÂ˙·†‰Ó˜¯†ÏÚ†˘¢Ú˙‡Ú˜†˙ÚÙ˘‰†ÔÂ‚Ó†˙·‰·†Á˙ÙÓ†Ì¯Â‚†‰È‰†˘¢Ú˙‡Ú˜Ï†‰ÙÈ˘Á·†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙†˙¯ÈˆÈÏ†˙Â¯˘Ù‡‰

ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜†Â¯„‚Â‰Â†ÂÚ·˜†ÌÓ‡†ÆÍÂ¯‡‰†ÁÂÂË·†ÂÊ†‰˜ÈÎË·†˘ÂÓÈ˘‰†˙ÂÁÈË·ÏÂ†‰˙ÏÂÚÙ†ÔÂ‚ÓÏ†ÒÁÈ·†˙ÂÏ‡˘†˙¯¯ÂÚÓÂ†ÈÓÈÓ

Ì˙Ï·‚ÓÂ†„·Ï·†È˙Á·‡†¯Â˘ÎÓ·†˘ÂÓÈ˘·†ÌÈ˘¯„†Ì‰†ÌÏÂ‡†¨®Thermal Index©†TI†≠Â†®Mechanical Index©†MI †¨˙ÂÁÈË·Ï

ÆÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙†˙ÂÚÙ˘‰Ï†ÌÈÙÈ˜Ú†ÌÈ„„Ó†Ì˙ÂÈ‰†˙È¯˜ÈÚ‰

∫¯˜ÁÓ‰†˙Â‡ˆÂ˙

˙ÏÚÙ‰†È„È†ÏÚ†ÌÈÂ˘†ÌÈÏ˜È„¯†Ï˘†‰¯ÈˆÈ†EPR †˙ÈÈÙÂ˜ÒÂ¯Ë˜ÙÒ†È„È†ÏÚ†¨‰„·ÚÓ†Ï„ÂÓ·†ÂÓ‚„‰†¨ÔÂ˘‡¯‰†‰„Â·Ú‰†˜¯Ù·

˙ÂÚˆÓ‡·†ÔÓÂ˘†˙·È‡˘†ÌÈ˜ÁÓ‰†ÌÈ‡˙·†¨ÌÈÏ˜È„¯†È„ÎÂÏÂ†Ì„‡†Ì„†ÌÂ¯Ò†¨‰ÙÈË˘†˙ÒÈÓ˙†ÏÈÎÓ‰†ÈÓÈÈÓ†È‚ÂÏÂÈ·†ÍÂÂ˙†ÏÚ†˘¢Ú˙‡Ú˜

¯ˆÂ˘†Â‡¯‰†ÔÎ†ÂÓÎ†ÆÌÈÈ˘Ó†ÌÈÏ˜È„¯†˙¯ÈˆÈÂ†¨˙Î¯ÚÓ·†¯ˆÂ‰†ÈÂ˘‡¯†Ï˜È„¯Î†ÈÏÈÒ˜Â¯„È‰‰†Ï˜È„¯‰†˙¯ÈˆÈ†‰Ó‚„Â‰†Æ˘¢Ú˙‡Ú˜
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‰ˆÓÂÁ†¨ÌÈÓ†ÈÒÈÒÓ†ÔÂˆÓÈÁ†È„‚Â†ÌÈ¯ÓÂÁ†Ï˘†˙ÙÒÂ˙†Æ‰ÒÈÓ˙·†ÌÈ¯ˆÂ‰†ÌÈÏ˜È„¯‰†ÈÊÂÎÈ¯†ÔÈ·Ï†˘¢Ú˙‡Ú˜‰†˙ÓˆÂÚÂ†‰È¯˜Ï

Û˘Á˘†ÍÂÂ˙·†ÏÈÒ˜Â¯„È‰‰†Ï˜È„¯†ÊÂÎÈ¯†˙‡†˙È˙ÂÚÓ˘Ó†‰¯Âˆ·†‰˙ÈÁÙ‰†¨‰ÙÈË˘‰†˙ÒÈÓ˙Ï†¨ÌÈÏÂÚ†ÌÈÊÂÎÈ¯·†¨ÔÂÈËËÂÏ‚Â†˙È·¯Â˜Ò‡

˙‡†ÌÈ˜ÊÁÓÂ†¨È‡˙≠ÔÈ·†ÍÂÂ˙†˙ÂÓ„Ó†˙ÂÎ¯ÚÓ·†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙†Ï˘†‰¯ÈˆÈÏ†‰¯È˘È†‰ÁÎÂ‰†ÌÈ˜ÙÒÓ†ÂÏ‡†ÌÈ‡ˆÓÓ†Æ˘¢Ú˙‡Ú˜Ï
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ÌÈÏÚÓÂ†˙ÈÈÓ†‰È¯˜†˙ÂÚÙ˘‰Â†ÈÓÈÓ†È‚ÂÏÂÈ·†ÍÂÂ˙·†ÏÏÁ‰†ËÓ˙†˙ÚÙÂ˙†˙ÂÚÙ˘‰†ÔÈ·†ÔÂÈÓ„‰†ÏÚ†ÌÈÚÈ·ˆÓ††ÂÈ‡ˆÓÓ†ÆÂÊ†‰È‚ÂÏÂÎË

¨ÔÓÂ˘†˙·È‡˘·†ÌÈÈË˙Ò‡†ÌÈÎ¯ˆÏ†˘¢Ú˙‡Ú˜·†˘ÂÓÈ˘·†˙ÂÁÈË·‰†˙„ÈÓÂ†ÁÂÂË‰†˙ÂÎÂ¯‡†‰È˙ÂÚÙ˘‰Ï†ÒÁÈ·†˙Â¯Â˙Ù†‡Ï†˙ÂÏ‡˘

ÌÈÓ†ÈÒÈÒÓ†ÌÈÏ˜È„¯†È„ÎÂÏ·†˘ÂÓÈ˘†ÂÚˆ‰††ÆÌÈ¯ÈÚˆ†ÌÈÏÙÂËÓ†Ï˘†‰ÙÈ˘Á·Â†„˘†˙Ó˜È¯†ÂÓÎ†˙Â˘È‚¯†˙ÂÓ˜¯†˙ÙÈ˘Á·†„ÁÂÈÓ·
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˙ÂˆÂ·˜‰†È˙˘·†ÌÈ¯Á‡‰†ÌÈ˙˘Ó‰†ÏÎ†Æ10-2 M†ÊÂÎÈ¯·†˙È·¯Â˜Ò‡†‰ˆÓÂÁ†˙ÙÒÂ˙·††  ®BSS†®¥©††®GSSG©††ÔˆÓÂÁÓ†ÔÂÈ˙ËÂÏ‚

‰ÚˆÂ·†‰ˆÂ·˜†ÏÎÓ†ÌÈÈÈÚ†Ú·¯‡·†ÆÁÂ˙È‰†¯Á‡Ï†ÚÂ·˘Â†È¯Á‡†ÌÂÈ†¨ÈÙÏ†„ÈÈÓ†‰ÚˆÂ·†ÌÈÈÈÚ‰†ÏÎ·†Ï˙Â„‡‰†È‡˙†˙¯ÈÙÒ†ÆÌÈ‰Ê†ÂÈ‰

˙¯ÈÙÒ·†Æ˙ÂˆÂ·˜‰†ÏÎ·†‰ÓÂ„†‰˙È‰†ÁÂ˙È‰†ÈÙÏ†ÌÈ‡˙‰†˙¯ÈÙÒ†ÆÁÂ˙È‰†¯Á‡Ï†˙ÂÚÂ·˘†‰˘ÂÏ˘Â†ÌÈÈÚÂ·˘†Ï˙Â„‡‰†˙¯ÈÙÒ†Ì‚

ÆÌÈÊÂÁ‡†10.6†Ï˘†‰„È¯È† ®BSS Plus†˙ˆÂ·˜·†Æ‰¯˜·‰†˙ˆÂ·˜·†¨ÌÈÊÂÁ‡†19.3†Ï˘†‰„È¯È†‰„„Ó†ÁÂ˙È‰†¯Á‡Ï†Ï˙Â„‡‰†È‡˙

È‡˙†¯ÙÒÓ·†„·Ï·†ÊÂÁ‡†0.8†Ï˘†‰„È¯È†¨10-2M†ÊÂÎÈ¯·†˙È·¯Â˜Ò‡†‰ˆÓÂÁ†‰ÏÈÎÓ‰†‰ˆÂ·˜·Â†¨ÊÂÁ‡†5.2†10-3M GSSG†˙ˆÂ·˜·

˙ÚÙÂ˙†È¢Ú†ÌÈ¯ˆÂ‰†ÌÈÏ˜È„¯†˙ÚÈ‚ÙÓ†Â¯˜ÈÚ·†Ú·Â†˙È¯˜‰†Ï˙Â„‡Ï†˜Ê‰†ÈÎ†ÁÎÂ‰†ÈÂÒÈ‰†Ï„ÂÓ·†Æ(p<0.001©†˙È¯˜‰†Ï˙Â„‡

˙ÒÈÓ˙Ï†ÔˆÓÂÁÓ†ÔÂÈ˙ËÂÏ‚Â†˙È·¯Â˜Ò‡†‰ˆÓÂÁ†˙ÙÒÂ˙†Æ„Â¯È†ÁÂ˙ÈÏ†‰ÙÈ˘Á†ÍÏ‰Ó·†¨ÔÈÚ·†˙ÈÓ„È˜‰†‰Î˘Ï‰†ÍÂÂ˙·†ÏÏÁ‰†ËÓ˙
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Æ„Â¯È‰†ÁÂ˙È†ÍÏ‰Ó·††ÈÈÏ˜†˘ÂÓÈ˘Ï†˙ˆÏÓÂÓÂ†Ï˙Â„‡‰†È‡˙†Ï˘

˙‡†ÂÎ¯Ú‰Â†ÌÈÈÁÂ˙ÈÂ†ÌÈÏÂÙÈË†¨ÌÈÈ˙Á·‡†ÌÈÎ¯ˆÏ†È‡ÂÙ¯†¯Â˘ÎÓ·†˘ÂÓÈ˘·†˙ÂÁÈË·‰†‡˘Â†˙‡†ÂÁ·†¨ÈÚÈ·¯‰†‰„Â·Ú‰†˜¯Ù·
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ÆÈ˙Á·‡‰†¯ÂÊ·È‡‰Ó†˜ÏÁ·†ÈÈÏ˜†˘ÂÓÈ˘·†ÌÂÈ‰†ÌÈ˘¯„†¯˘‡†(MI) †≠Â†(TI)†Mechanical Index and Thermal Index
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Chemical Reactions in Biological Media Exposed to High- Intensity Ultrasound 
Energy:  Reaction Products, Mechanisms and Possible Clinical Implications 

 
by  

Dr. Moris Topaz 
 

Summary 

Ultrasound energy has been extensively used in medical diagnostics together with 

computerized tomography, magnetic resonance and isotopic mapping. The advantages 

of this technology are that it is non-invasive, relatively low in cost and is considered 

as non-ionizing radiation. High-intensity ultrasound energy (HIUE) has been used for 

the last three decades for therapeutic and surgical applications in the removal of 

tumors of the central nervous system, mechanical fragmentation of the lens in 

phacoemulsification cataract surgery, in resection of soft tissue tumors and in 

ultrasound-assisted lipoplasty (UAL).  

HIUE applied by the probe in an aqueous medium may lead to the generation of 

acoustic cavitation (AC), i.e., the adiabatic, random collapse of gas bubbles immersed 

in the aqueous solution induced by acoustic pressure leading to extreme temperature 

rise in the bubble core. AC leads to the concentration of energy and the 

transformation of acoustic energy into a unique combination of: chemical energy in 

the form of reactive oxygen species (ROS), mechanical vibratory energy that is 

manifested by extreme pressure and shearing forces, electromagnetic energy in the 

visible UV and probably soft X-Ray spectrum, and thermal energy. Some radicals 

play an important role in basic cellular reactions of electron transport in close 

proximity to active sites of certain enzymes, and are of a unique importance in 

oxidation reduction reactions in the cell. The coupling of acoustic energy in the form 

of AC leads to dramatic increase of the absorbency of energy in tissue by many orders 

of magnitude, and its effects on tissue may be similar to those of ionizing radiation. 

Most of our knowledge regarding the effects of HIUE is based on previous research 

evaluating AC generated in aqueous media. Acoustic energy in the frequency range of 

20-100 kHz is many magnitudes lower than the bond strength of the molecules in the 

system, yet the high temperature that is generated by AC is high enough to break 

chemical bonds in sonochemical reactions that are initiated by the generation of 

hydroxyl radicals directly by splitting the hydrogen-oxygen bonds of water. The 

initial use of ultrasound (US) in medicine was mainly for diagnostic and therapeutic 
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(in physiotherapy) applications. The energy applied was low and did not exceed 0.05 

w/cm2, and 0.5 – 5 w/cm2, respectively. Intensities used in diagnostics were well 

below the threshold of generation of AC.  Although safety criteria, mechanical index 

(MI) and thermal index (TI), were determined, they were applied in diagnostic 

instrumentation only, and their main drawback is their being indirect indices for the 

generation of AC and its biological effects.  

In the first chapter we demonstrated by EPR spectroscopy in-vitro the generation of 

various radicals by the application of HIUE on an aqueous biological medium of 

various irrigating solutions containing human serum and antioxidants at conditions 

simulating UAL. We demonstrated the generation of hydroxyl radicals as a primary 

radical generated in this system, the generation of 1O2 and the generation of carbon 

centered radicals as secondary and tertiary radicals. We demonstrated a direct 

correlation between duration of exposure and intensity of HIUE, and the 

concentration of radicals generated in the medium.  The addition of water-soluble 

antioxidants, ascorbic acid and glutathione to the irrigating solution in appropriate 

concentrations, significantly reduces the concentration of hydroxyl radicals in the 

irradiated medium. These findings provide direct proof of the generation of AC in a 

simulated intercellular space and corroborate the hypothesis that AC may be 

generated in the clinical use of UAL and in other therapeutic and surgical applications 

of this technology. Our findings show a correlation between the effects of AC in an 

aqueous biological medium, and the effects of ionizing radiation, and raise concern 

regarding the short- and long-term biosafety of HIUE in aesthetic surgery in UAL.  

In the second chapter, we evaluated the generation of AC by HIUE in its clinical 

application in phacoemulsification cataract surgery. We demonstrated the generation 

of radicals and sonoluminescence (SL - the process of converting sound into light by 

AC) by EPR spectroscopy and sensitive photon detecting systems, respectively. These 

findings have confirmed the generation of AC in an in vitro simulating system of 

cataract surgery in the anterior chamber of the eye. The generation of the various 

radicals and SL in the anterior chamber space may be the main factors that lead to the 

reported damage to the unilayer endothelial cell lining of the cornea, and not 

mechanical damage as had been previously suggested.  

In the third chapter, we assessed the mechanism of damage induced by HIUE in-

vivo in a rabbit eye model. Corneal endothelium was exposed to the effects of HIUE 

in the anterior chamber of the eye, simulating prolonged cataract phacoemulsification 
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surgery. 32 rabbit eyes were divided into four experimental groups, differing only in 

the composition of the irrigating solution applied to the eye during surgery. Group 1 

was irrigated with physiologically balanced salt solution (BSS®). Group 2 with BSS 

Plus® (containing 10-4 M GSSG). Group 3 was irrigated with BSS® with 10-3 M 

GSSG, and group 4 with BSS® with 10-2 M ascorbic acid (AA). All the other 

parameters were identical in all groups. Specular microscopy was applied for 

endothelial cell count, immediately prior to surgery, and one day and one week 

following it. In 4 eyes of each group specular microscopy was also performed 

fourteen and twenty-one days following surgery. The animals were then sacrificed 

and the corneas were examined histologically. The BSS® group exhibited the highest 

endothelial cell loss (mean 19.3%), followed by the BSS Plus® group (mean 10.6%); 

the 10-3 M GSSG group (5.2%) and the 10-2 M AA group (mean 0.8%). A significant 

difference was found in the outcome measurements between the four groups. 

(p=0.001). Damage to the cornea is largely due to the radicals generated by AC in the 

anterior chamber of the eye during phacoemulsification cataract surgery. 10-2 M AA 

and 10-3 M GSSG added to the irrigation solution significantly reduce endothelial 

corneal cell damage. AA in the concentration of 10-2 M was shown to have the highest 

protective effect, and is suggested to be applied clinically. 

In the fourth chapter, we evaluated the biosafety issues associated with the use of 

medical instrumentation utilizing HIUE for therapeutic and surgical applications and 

the effectiveness of the various irrigating solutions clinically used. For the first time 

we defined a direct index for acoustic cavitation (AC) – cavitation index (CI) – for the 

quantitative assessment and comparison of medical devices applying HIUE. This 

index correlates directly with the transformation of acoustic energy into 

electromagnetic irradiation and radicals that are generated by AC, and is defined as 

the logarithms of the measured molar yields of radicals and of photons generated in 

the medium, CI = CIr+CIp. The concentration of radicals and photons is directly 

measured in the experimental monitoring systems. CI is a new quantitative predictor 

index for AC for the comparison of various instrumentation and irrigating solutions in 

systems applying HIUE. Cavitation biosafety index (CBI) is being suggested to 

indicate in vivo or in vitro end biological effects (corneal endothelial cell counts or 

cell damage) of AC in a rabbit eye or a cell culture model. CBI may serve as a better 

predictor index for clinical damage induced by AC than the indirect indices TI and 

MI, currently used in clinical applications. 
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  מעורבות interleukin-15 והקולטן שלו בנזק כלייתי חד

  ירדן-מאת נועה טיימן

  העבודה נעשתה בהדרכת פרופסור דובדבני עמוס

  תקציר

בעל בגוף והינו  המתבטא בתאים שונים ,מעודד דלקתיטוקין הינו צ, )IL-15 ( 15אינטרלאוקין 

 NK- ו+CD8יטית לקיומם של תאי לציטוקין זה משמעות קר.  במנגנון הדלקת עצמוהשפעות שונות

  .אפופטוטי למגוון רב של תאים ביניהם לויקוציטים ותאי אפיתל-ומהווה פקטור אנטי

    

 המשותפות גם לקולטן של  β, γcתת יחידות :  מורכב משלוש תת יחידותIL-15 (IL-15R) -הקולטן ל

IL-2 ,  ומתת יחידהαוהיחודית לה בעלת אפיניות גבוה - IL-15 .דת מחקר זו מצאנו ביטוי של  בעבו

IL-15Rאפיינו את הקולטן ל.  בתאי כליה-IL-15 ,האותות תוך תאיים של את את ויסות יצורו ו

  .  ממוצא הומני ועכברי(REC)הקולטן בתאים אפיתליאלים של כליה 

  

  :מצאנובעבודה זו 

   מתבטאת בתאי כליה ומכילה את כל שבעת האקסונים αשתת יחידה ) 1

   מבוטאות הן בקורטקס והן במדולה של הכליה IL-15Rיחידות של  השת תת כי שלו) 2

 בעוד α מעלה את יצור שרשרת (IFNγ)אפיתליאלים עם אינטרפרון גמה הכליה השפעול תאי ) 3

וזאת ,  ממקור הומניREC -  בIL-15/IL-15Rαמביא לירידה בייצור ) ווסת פעיל של דלקת(שאדנוזין 

   .  של אדנוזיןA2A הקולטן  קשירתבאמצעות

 של  הוא זרחוןIL-15 ממצא נוסף במחקר זה מראה כי מסלול העברת אותות תוך תאיים של ) 4

פרט לתאי (למעשה כפי שמתרחש בלויקוציטים , STAT3,5 - וJak1,3חומצה אמינית טירוזין על גבי  

  ).פיטום

  

מצאנו כי בשמונה  , C57BL/6 במודל של איסכמיה ורפרפוזיה לכליה ימין בעכברי in vivoבניסויים 

 24שנמשכה ,  ירידה IL-15Rα -ו IL-15שעות הראשונות לאחר הרפרפוזיה ישנה ירידה ביצירת ה

. במהלך זמן זה) שמאלית( עלו במעט בכליה השניה IL-15/IL-15Rα - לmRNAכמו כן ביטוי . שעות

 IL-15Rα - לknockout (KO)השווינו בין תפקודי כליה של עכברי ,  ספסיס-במודל פתולוגי נוסף

י מדידת "ע(קבענו את תפקודי הכליה . לפריטונאום E.coli לאחר הזרקת (WT)לעכברי ביקורת 

  . real time PCR באמצעות IL-15/IL-15Rα -ובנוסף בדקנו את רמת ה) אוריאה בסרום
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-ILכמו כן לא נמצא הבדל בין רמת . WT - וKOבמודל זה לא היה הבדל בתפקודי הכליה בין עכברי 

 שעות מרגע ההדבקה 3.5כי לאחר , אולם יש לציין,  לעכברים הנורמליםKO הבזאלית של עכברי 15

 הייתה מגמת עליה KO-בעוד שבעכברי ה, 2פי  WT בעכברי IL-15 mRNA -עלתה רמת ה E.coli -ב

כנראה בשל חוסר היזון חיובי , ילה  לא מגיב בצורה יעIL-15, ייתכן וללא הקולטן הספציפי. בלבד

הייתה  WT לפריטונאום של עכברי  E.coli - שעות לאחר הזרקת חיידקי ה24 .המתקבל מהקולטן

וגם זו אשר התקבלה במודל איסכמיה , ייתכן וירידה זו . IL-15 mRNA - ב5.8-ירידה של פי

  ). במצבי עקה שוניםהעולה(היא כתוצאה מעליה ברמות האדנוזין באזור הכליה , רפרפוזיה

  

 ורמות נמוכות יותר KO וחלבון בכליות של עכברי Bax mRNA רמות גבוהות יותר של  הראנו,עוד

 IL-15 -דווח שזאת לאחר ש .WT וחלבון בהשואה לרמתם בכליות של עכברי Bcl-2 mRNAשל 

  Bcl-2את ביטוי מעניין היה לבדוק ולכן  NK שונות ובתאי T בשורות תאי Bcl-2מביא לעליה בייצור 

  KO בכליה של עכברי Bax -ו

  

 וויסותו בתאי כליה אפיתליאלים בפתולוגיות IL-15Rנתונים אלו מדגימים את ביטוי , לסיכום

 תפקידים שונים המשפיעים על פעילות  IL-15/IL-15Rאנו מאמינים של . שונות

על תאי  IL-15פטוטית של הדגמנו מעורבות בפעילות אנטי אפו. פרקרינית בתאי כליה/אוטוקרינית

ירידה זו נמצאת במתאם עם .  וקולטנו בפתולוגיות שבדקנוIL-15מצאנו ירידה ברמות . כליה

יתכן ועליה ברמות אדנוזין מעורבת בירידה ברמות . תהליכים אפופטוטים שתוארו בפתולוגיות אלו

IL-15.  

בזמן : קבעת בהתאם למצב נתון נIL-15/IL-15Rפעילות ש אנו מציעים, לאור התוצאות של עבודה זו

ואילו בתנאים פיסיולוגים ייתכן וציטוקין , מעודד דלקתדלקת פעילותם העיקרית היא של ציטוקין 

ומונע מהם לעבור , ם שונים העלולים לפגוע בהםייוריעל תאי רקמת הכליה החשופים לג" שומר"זה 

  . אפופטוזיס

  

 .אפיתל, כליה, αתת יחידה , IL-15, IL-15R: מילות מפתח
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The Involvement of Interleukin-15 and its Receptor inA R

Pathologies

By Noa Tejman-Yarden under the su ervision of ProfessorAmosD

Abstract

IL-15 is a pleiotropic cytokine known to be involved in activation of T-cells and

natural killer cells and to serve as a survival factor for leukocytes and epithelial cells

including renal cells. It utilizes a heterotrimeric receptor complex that consists of the IL-2

receptor •• c subunits (IL-2/15R c) and a unique high affinity • -chain responsible for IL-15

specificity. In this study, we have characterized IL-15R production, regulation and

signaling in primary human tubular epithelial cells (TEC) and in murine renal tissue: We

found that: 1) the full length • -chain bearing exons 1-7 is expressed in TEC 2) the three

subunits of the IL-15R are similarly expressed in cortex and medulla of mice kidney 3)

stimulation of TEC with interferon-• (IFN upregulates the• -chain, while adenosine, a

potent regulator of inflammation, down-regulates IL-15 and IL-15R in TEC via the A2a

receptor. 4) IL-15 induced tyrosine-phosphorylation of Jak1-3 and STAT 3-5 proteins in

TEC, the main IL-15 signaling pathway.

In vivo, we performed ischemia-reperfusion to the left kidneys of C57Bl/6 mice. During

the first 8 hours after reperfusion there was downregulation of both IL-15 and IL-15R

mRNA expression which continued for 24 hours. IL-15 and IL-15R mRNA expression in

the right kidneys of the ischemic mice were slightly upregulated during 24 hours of

reperfusion. In this study we also compared between IL-15R knock out (KO) and wild

type (WT) (C57 Bl/6) mice in a sepsis model. After inoculation of E.coli to these mice

we determined renal function (by evaluating serum urea concentration), IL-15 and IL-15R

expression by real time PCR (RT-PCR). We did not find differences in the basal

levels of IL-15 between KO and wt mice kidneys. However, both IL-15 and its specific

receptor reached a peak 3.5 hours after E.coli inoculation. IL-15 in KO mice failed to

reach a two fold increase in mRNA levels as opposed to WT mice. This can be explained

by the fact that without its specific receptor, IL-15 could not respond as potently probably

due to positive feedback between IL-15 and its receptor.



24 hours after E.coli inoculation there was a 5.8 fold decrease in IL-15 mRNA expression

levels in wt mice. The decrease in IL-15/IL-15R mRNA levels in both the ischemia-reperfusion

and in the sepsis model could be due to an increase in adenosine levels,

which in vitro, we have shown downregulates IL-15/IL-15R expression.

IL-15 has also been reported to induce up regulation of Bcl-2 in different T cell lines and

in NK cells. Hence, it was of interest to examine Bcl-2 and Bax expression in the kidneys

of KO mice. In this study we show higher levels of Bax mRNA and lower Bcl-2 levels of

expression in KO mice compared to WT mice. We have demonstrated that IL-15

counteracts renal cell apoptosis. We detected a decreased expression of IL-15 and IL-15R

in kidney different pathologies. The low levels of IL-15 are in accordance with

increased renal apoptotic damage that was described for these pathologies. It is possible

that high levels of adenosine are involved in the decreased expression of IL-15.

Collectively, these data demonstrate the expression of a functional IL-15R in the kidney

and suggest that IL-15/IL-15R may have different autocrine/paracrine regulatory roles

in the renal tissue.
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Subject: Involvement of pro-inflammatory cytokines in the regulation of ovarian cancer      
cells tumorogenicity.   
Name: Liat Medina 
Supervisors: Dr. Mahmoud Huleihel and Prof. Shraga Segal z"l. 
 

Summary 
   Ovarian cancer is the leading cause of death as a result of gynecologic malignancies in 

women. About 90% of ovarian cancer arises from the single layer of epithelial cells 

covering the ovaries. One of the characteristics in the responses of the body to cancer, and 

the interactions between cells in the tumor environment, is the production and secretion of 

cytokines. In the tumor microenvironment, a local cytokine network operates, that is 

determined by the array of expressed cytokines, their relative concentrations and patterns of 

expression of their receptors. This cytokine network may be involved in many aspects of 

tumor growth and spread such as proliferation, motility, survival, cell-cell or cell-matrix 

adhesion, neovascularization, extracellular matrix remodeling, host cell infiltration and 

local immune response. A better understanding of the cytokine network, and their role in 

controlling the behavior of cancerous cells, may assist in the comprehension of the biology 

of cancer and the development of novel strategies for future immunotherapy. Ovarian 

cancer cells express and produce a variety of cytokines including the pro-inflammatory 

cytokines IL-1, IL-6 and TNF�. The expression and secretion levels of these cytokines 

were higher in ovarian cancerous cells, compared to normal. 

Tumor invasion and spread are mediated by proteinases secreted by tumor cells into the 

extracellular matrix. Predominant among the proteinases are the family of matrix 

metalloproteinases (MMPs). In many cases of human cancers, MMPs expression levels 

were correlated with disease stage or tumor progression. MMPs activity is regulated, 

among others, by cytokines. 

High levels of TNF� contribute to the development of a variety of diseases, mainly 

autoimmune and chronic inflammatory diseases, in addition to cancer. This has led to the 

development of therapeutic strategies that involve the neutralization of cytokine activity 

(anti-TNF therapies). The drug thalidomide was shown to selectively reduce the production 

of TNF�, in activated monocytes. 

   The aim of this study is to evaluate the network of cytokine, cytokine receptors, MMPs 

and Tissue Inhibitors of Metallo Proteinases (TIMPs)� in cancerous ovaries compared to 

normal, and to evaluate their involvement in different biological activities and their 

mechanism of action in the regulation of the tumorogenicity in ovarian cancer cells.  

   This study has shown that a variety of cytokines, and their receptors, is expressed in 

normal and cancerous ovarian tissues, while the main cellular source of cytokines is mostly 

the epithelial cells. There are differences in the expression levels and/or the cellular origin 
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of the different cytokines, and their receptors, between cancerous and normal ovarian 

tissues. In addition, higher MMPs activity and lower TIMPs expression were detected in 

cancerous ovarian tissues, compared to normal.  

A diverse mutual regulation of the production/secretion of the pro-inflammatory cytokines 

IL-1, IL-6 and TNF� was found in cells from normal and cancerous ovarian tissues.   

These cytokines also affected the secretion of MMPs by cells from normal and cancerous 

ovaries. Incubation of primary culture cells from cancerous ovaries and SKOV-3 cells in 

the presence of anti-TNF� antibodies leaded to changes in the cells morphology and their 

arrangement under in-vitro conditions. Thalidomide significantly decreased the capacity of 

SKOV-3 cells and primary culture cells from cancerous ovaries to express and secrete 

TNF�. In addition, thalidomide inhibited the MMP-2 and MMP-9 levels secreted from 

SKOV-3 cells. 

   This work has demonstrated that ovarian cells, from normal and cancerous ovaries, 

produce and secrete various pro-inflammatory cytokines, and that different cytokines could 

be involved in the regulation of production and/or secretion of other cytokines and MMPs. 

The mutual regulation of the pro-inflammatory cytokines acting in ovarian cancer cells 

differs among various cytokines and among different cell functions in response to a single 

cytokine. It seems that the pro-inflammatory cytokines are involved in the regulation of 

tumorogenicity in ovarian cancer, namely their mechanism of action, are different. 

The capacity of ovarian cells cultures to preserve biological activities allowing production 

and secretion of a variety of cytokines and the existence of an internal control system 

regulating cytokine and MMP levels in these cells; demonstrate the importance of cytokines 

in normal and cancerous ovarian cell function. Elevated levels of these factors in cancerous 

ovarian tissues may indicate a key role of pro-inflammatory cytokines in activating systems 

involved in tumor development and progression. 

This work demonstrates for the first time the possible involvement of TNF� in cellular 

processes leading to morphological changes that are able to encourage ovarian cancerous 

cell motility. 

The inhibitory effect of thalidomide on TNF� and MMPs levels suggests that thalidomide, 

alone or combined with chemotherapeutic agents, could contribute to the restraint and 

control of the development and progression of tumors in the ovaries.�� 

   In conclusion, defining the cytokines content, their mutuality and their effect on cellular 

central biological processes will not only enhance the understanding of the biology of 

ovarian cancerous processes, but may also lead to developing future therapeutic strategies, 

that are more specific and more effective to this type of cancer. The results of this study 

will help to understand the cytokine-network and their role in ovarian cancer. 
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  :בדיקות טרום לידתיות לגילוי מוקדם של מומים מולדים ומחלות תורשתיות

  עמדות והתנהגות ספקי השירות וצרכניותיו 

  

  ענת מישורי דרעי: מגישה

  המחלקה לאפידמיולוגיה והערכת שירותי בריאות, ורדי-אילנה שהם' פרופ: מנחות

  הפקולטה למדעי הבריאות , רבקה כרמי' פרופ

  
  מבוא. 1

אבחן מומים שנעשות במטרה ל,  המחקר הגנטי מובילה לגידול במספר הבדיקות הטרום לידתיותהתקדמות

הקשרים  - פרט להיבטים הקליניים - לבדיקות אלו.  לידת ילד חולהלמנועטיפול או  ולאפשר ומחלות מולדים

  . וכלכליים דתיים, תרבותיים

ידתיות בקרב צרכניות יהודיות של שירות זה בנגב בדיקות טרום לכלפי במחקר הנוכחי נעשה נסיון לברר עמדות 

זאת במטרה להניח בסיס .  לבחון התנהגות בפועל ושביעות רצוןוכן, ובקרב ספקי שירותי הבריאות הרלבנטים

  . עובדתי להצעת תהליכים שיובילו לשימוש מושכל בשירות זה

  

 המחקרמטרות . 2
,  טרום לידתיותבדיקותלגבי היבטים שונים של , ם לידתיצרכניות השירות הטרו,  של נשיםעמדותיהןהערכת . 1

  . לאשה ההרה ולילודבריאות ספקי שירותי לעמדותתן אוהשוו

מאפיינים בין לבדיקות טרום לידתיות הקשר לבבעת הריונן והתנהגותן  עמדות נשים ביןבחינת הקשר . 2

  . תרבותייםובריאותיים , דמוגרפים

  .ומקצועיים מאפיינים דמוגרפיםבין ל אלובדיקות לגבי השירות ספקי  עמדות ביןבחינת הקשר . 3

  .ים שיובילו לשימוש מושכל ונאות בשירותי האבחון הטרום לידתי/הצעת תהליך. 4

  

  שיטות. 3

    :ואיסוף הנתוניםכלי המחקר ,  המחקראוכלוסיית

הפסקת הריון במרכז הרפואי  ילוד חי או עברושילדו יהודיות נשים  :ות השירות הטרום לידתי צרכניאוכלוסיית

ולא מ )אישפוז הלידהבמהלך (בעת הקליטה למחקר . )2002 ינואר - 2001 ספטמבר(סורוקה האוניברסיטאי 

 השלמת נתונים רפואיים ותיקוף המידע.  בוצע ראיון מלא בטלפוןשבועות לאחר הלידה 5-8 -וכ, דמוגרפישאלון 

  . גליון אשפוז הלידהי "נעשו עפ

רופאי , )ח"טפ(תחנות לבריאות המשפחה באחיות , רופאי נשים :השירות לאשה ההרה ולילודותני נ אוכלוסיית

בשל גודל המדגם המקומי , בוצע סקר ארציהאחרונים  מגזריםשני הב. נאונטולוגים וגנטיקאים, ילדים

  .  במתכונת מילוי עצמי שאלון הועברה .המצומצם

פרמטרים - מבחנים א, 2χ - וtמבחני  בוצעו .להקלדה ועיבודו שימש SPSS-ו EpiDataתוכנת  :ניתוח נתונים

)Mann-Whitney, Kruskal-Wallis( ,או לינאריתגרסיה לוגיסטית ברמשתני -ניתוח רבו.  

  

  מאפייני האוכלוסיה -  תוצאות. 4

 40% -כ. 30גיל ממוצע , בעלות השכלה תיכונית ומעלה, נשואותרובן .  מרואיינות596 :אוכלוסיית הנשים

  .ביטוח בריאות משליםן לרוב.  רואיינו לאחר לידה ראשונה30%- כ,ילידות הארץ 75%-כ, חילוניות

בהתאם , המגזרים המקצועיים מיוצגים במדגם בשיעורים שונים.  מרואיינים351  :אוכלוסיית נותני השירות

 67% – כ, ילידי ישראלה הקבוצכמחצית מ.  הינם נשים75%קרוב ל . לגודל אוכלוסיית היעד ולשיעורי ההיענות

  . מגזר המקצועיקשורים ב) רפאות הקהילהמ, בית החולים(מקומות העבודה . חילונים
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   :תוצאות ודיון. 5

 אבחינת דפוסי המעקב הטרום לידתי והשימוש בבדיקות מלמדת כי נטיית הנשים ההרות היהודיות בנגב הי

 :יה זו מתבטאת הן בעמדות והן בהתנהגות בפועלנטי. להיענות להמלצות המערכת הציבורית ולפעול לפיהן

פונה ) 14%-כ(מיעוט בעוד , ח"קופת חולים ובטפונות למעקב רציף אצל רופא הנשים בפ) 85%-כ(מרבית הנשים 

לידתיות -גישה המסתפקת בביצוע בדיקות טרום מעדיפות) 65.9%( רוב הנשים. לשירותי רפואה פרטית

 ביצעו בדיקות 93% -כ (ה את בדיקות השגרביצעורוב הנשים , בהתאם. ולא בדיקות נוספות ומקיפות" בסיסיות"

כגון סקירת מערכות  ,צעו בדיקות במימון עצמייפחות נשים בו, ) ביצעו תבחין משולש80%מעל , קול שגרתיות-על

העדפה זו מעידה על תחושת נראה כי . )20% - כ(בדיקת נשאות גנטית ו, )40%(לב עובר -אקו, )53%(מוקדמת 

 היא הפנייה מרופא או הסיבה העיקרית לביצוע בדיקה. במערכת ולא על התנגדות עקרונית לבדיקות" בטחון"

הנשים שביעות רצון ממספר ) 88.2%(רוב ככלל הביעו ". התנגדות עקרונית" - ה וסיבה עיקרית לדחיית, אחות

  . הבדיקות המוצע בארץ

ים בדלהה. טרום לידתיבנושא הבעמדותיהם רות הטרום לידתי ולקוחותיו נבדלים כי ספקי השיכצפוי נמצא 

, נותני השירות תומכים בביצוע בדיקות מקיפות מ61.1%(בדיקות הרצוי של ההיקף ה גוןכשאלות בבולטים 

ל  תופסים כל סיכון וכנותני השירות (תפיסת הסיכון וההתייחסות למצבים אבנורמלים, )מהנשים 34.1%לעומת 

) מוצא ורמת ידע בנושא, גיל (נשיםההגורמים המשפיעים על נראה כי . )יותר מנשיםבחומרה רבה מצב אבנורמלי 

מגזר , דתיות(בעוד שגורמים המשפיעים על נותני השירות ,  שלהן הסיכוןתפיסתבדיקות משקפים את בהעדפת 

    .לגליים-נסיון מקצועי ושיקולים מדיקו, מבטאים השקפת עולם עקרונית) מקצועי

נבחרו בשל מאפייניהן ש(בבחינת עמדות והתנהגות לגבי בדיקת מי שפיר ובדיקות נשאות למחלות גנטיות 

פרט . דמיון רב בין המשתנים הקשורים בהחלטה לבצע בדיקות אלונצפה ) היחודיים והענות נמוכה יחסית

על ביצוע הבדיקות )  משתני-עיבוד רבב(משפיעים המשתנים ת ה שלוש,למאפיינים הייחודיים של בדיקת מי שפיר

שני . )שביעות רצון (ובהליך היעוץ בדיקותהלגבי גבוהה  ברמת ידע, )חילוניות (שורים ברקע דתיזהים וקהם 

בחירה  במחקר זהונראה כי , מעידים על מימד של בחירה) כרוכה בביצוע הבדיקהוכן ההתלבטות ה(האחרונים 

כדוגמת , אחרים םמצאימ .בצע בדיקות אלו מאשר נשים שלא ביצעו אותןמודעת מאפיינת יותר נשים שבחרו ל

 השימוש בבדיקות טרום כימעידים  ,רופא והאחותהעל המלצות מלאה ידע ומודעות והסתמכות רמות נמוכות של 

זאת למרות שנותני השירות מכירים בחשיבות הבחירה . לידתיות בקרב נשים יהודיות בנגב אינו מושכל דיו

) בהתאמה, 77.4%- ו92.5%(ח "נמצא כי רוב רופאי הנשים ואחיות טפ, כדוגמה.  ובמחויבותם לתהליךתהמושכל

 מהנשים ידעו על קיומן של 54.8%אולם רק , סבור שמחובתם לידע הנשים שבטיפולם לגבי בדיקות הנשאות

או , העברתואופן העדר הכשרה מספקת בידע ובלנבוע ממצב זה עשוי . בדיקות אלו לפני או במהלך ההריון

   .נשים למידע ולבדיקותהעמדות עקרוניות הגורמות להכוונת חשיפת מ

עולה  ,דפוס ההתנהגות המעיד על בטחון בשיקולי מערכת הבריאות והמלצותיהמבמיוחד ו, כולו מחקרהמ

ירותי ש בתכנון ובמיסוד מדיניות הישירים וקובעי המדיניות וספקי, שיבות האינטראקציה בין לקוחות השירותח

והן לשאלות מקצועיות , לתת מענה הן לצרכי הלקוחות ולעמדותיהםזו מדיניות על  .לידתיים-הבריאות הטרום

  .  המקצועומדיקולגליות בהן מתלבטים בעלי

  

  המלצות לעתיד. 6 

  . פיתוח תכניות להגברת השימוש המושכל בבדיקות הטרום לידתיות. 1

  במדיניות מתן שירותי בריאות טרום לידתייםוהטמעתו " קול הציבור"מתן ביטוי ל. 2

בעיקר בשאלת ההתייחסות לטכנולוגיות , וגמישות" מרחב פעולה"שתאפשר תכנון  מדיניות טרום לידתית . 3

  .ובשאלת הפנייה לאוכלוסיות ספציפיות, החדשות ואופן השימוש בהן
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Abstract 

1. Introduction: 

Advances in genetic research have led to an increase in the numbers of prenatal tests 

conducted in an effort to identify congenital malformations and diseases during pregnancy in 

order to allow early treatment or to terminate affected pregnancies. 

In addition to the clinical aspects, prenatal tests are associated with culture, religion, gender 

and economics. The current study attempts to compare attitudes of consumers and relevant 

health providers, and to examine actual behavior and satisfaction. The overall purpose is to 

provide necessary information on which processes ensuring informed utilization of the 

service can be based. 

 

2. Purposes of Study: 

1. To assess attitudes of women utilizing prenatal services regarding various aspects of prenatal 

testing, and to compare them to attitudes of perinatal health care providers. 

2. To examine the relationship between attitudes and behaviors of pregnant women regarding 

prenatal testing and their demographic, health, and cultural characteristics. 

3. To examine the relationship between attitudes of the service providers and their 

demographic and professional characteristics. 

4. To propose procedure/s encouraging appropriate and informed utilization of the prenatal 

testing services. 

  

3. Methods: 

Sample population and data collection: 

Prenatal service consumers: Jewish women who delivered a live birth or underwent 

pregnancy termination at Soroka University Medical Center (Sept. 2001-Jan. 2002). 

Demographic data were gathered on recruitment (during hospitalization), and the survey was 
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completed by phone 5-8 weeks later. Medical records were used to complete and verify 

information.   

Perinatal Health Providers: Obstetricians, community maternal-child clinic (MCH) nurses, 

pediatricians, neonatologists, and geneticists. A nationwide survey was conducted for the last 

two subgroups, to enlarge the sample for statistical purposes. The questionnaire was self 

administered for this population.  

Statistical Analysis:   EpiData and SPSS sofware were used. T-test, χ
2 or aparametric tests 

(Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) were used according to the variables. Multivariate analyses 

were done using logistic or linear regression. 

 

4. Results: Population characteristics 

Consumers: 596 women, most of them married, had at least high-school education, average 

age was 30. Approximately 40% secular, 75% were born in Israel, about 30% were 

interviewed following first delivery. Most had complementary health insurance. 

Health Care Providers: 351 interviewees. Professional sectors were represented in different 

rates, depending on target population size and compliance rates. Nearly 75% were females, 

about 50% were born in Israel, and 67% are secular. Employment place (hospital vs. 

community clinics) was dependent upon the profession.  

 

5. Results and Discussion: 

Evaluation of prenatal care and test utilization suggests that Jewish women of the Negev tend to 

comply with the public health system's recommendations. This tendency is expressed in 

attitudes and behavior: the majority of women (about 85%) received prenatal care from the 

HMO obstetrician and MCH nurses, while a few (14%) opted for "private" care. Most women  

)65.9%( prefer to undergo only "basic" prenatal tests. Accordingly, routine tests were widely 

utilized (> 93% of women underwent routine ultrasound (US) scans, and > 80% underwent the 

triple test). Lower rates were found in performing "extra" tests, such as early US scan (53%), 

fetal echocardiogram (40%) and genetic carrier testing (20%). It appears that these attitudes and 

behavior reflect confidence in the health system rather than a principled opposition to prenatal 

tests. The main reason for conducting any test was obstetrician or nurse referral, and the main 

reason for declining a test was a principle approach. Most (88.2%) women expressed 

satisfaction with the number of tests offered in Israel.  

As primary hypothesizes, prenatal care providers and consumers were found to differ in 

attitudes regarding prenatal testing. The differences were apparent in issues such as 

comprehensiveness of testing (61.1% of care providers support comprehensive testing, vs. 

34.1 of women), risk perception and attitude towards abnormal conditions (care providers 
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regard every risk and abnormality as more severe than women). It appears that the factors 

influencing women’s attitudes regarding prenatal testing (age, ethnic background, level of 

knowledge) reflect their own risk perception, while the factors influencing care providers 

(religiosity and profession) reflect a general approach, professional experience and medico-

legal considerations. 

In depth examination of amniocentesis and genetic carrier testing (selected due to unique 

characteristics and low compliance) found much similarity between factors influencing the 

decision to undergo each of the tests. Ignoring specific characteristics of amniocentesis, 

similar factors predict the decisions: religiosity (secularism), higher knowledge of prenatal 

tests and satisfaction with pre-test counseling. The two latter point to the issue of informed 

choice, suggesting that in this study, informed decision-making characterized women who 

chose to undergo tests more than those who chose not to. Additional findings, such as low 

levels of knowledge and awareness and total dependence on MD's or nurse's 

recommendations, suggest that despite the fact that care providers acknowledge the 

importance of informed choices, Jewish women of the Negev are not sufficiently making 

educated decisions in regard with prenatal tests. For example, the majority of obstetricians 

(92.5%) and nurses (77.4%) felt they were obligated to inform women of the genetic carrier 

tests, yet only 55% of women had heard about these tests prior to or during their pregnancy. 

This might result from insufficient training of providers or from principle attitudes causing a 

selective mode of information dissemination.   

An important issue raised by the study findings, especially by the behavior pattern indicating 

confidence in public health system recommendations, is the importance of multilateral 

interaction between consumers, health care providers, and policy makers in establishing a 

prenatal care policy. This policy needs to reflect consumers' attitudes and needs and to 

address professional and legal dilemmas facing the care  providers.  

 

6. Recommendations for the future:      

1.  Development of programs to increase informed use of prenatal tests 

2. Evaluation and implementation of “consumer voice” in prenatal care policies  

3. Planning flexible and adjustable prenatal policy, especially regarding issues as the use of 

new technologies and the implementation of policy in specific populations.  
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לידתיים - בסיבוכים סבסכיזופרניהמעורבותם האפשרית של סמנים חלבוניים השונים בחולי 
  הקשורים למחלה

  נדריכרמית : מאת

  אגם גלילה ' פרופ העבודה נעשתה בהדרכת

  הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לביוכימיה קלינית ויחידת מחקר פסיכיאטרי

  

  תקציר

  הקדמה 

 הבוגרת  מהאוכלוסייה1% -פוגעת בכה , מחלה מוגדרת היטב פנוטיפיתסכיזופרניה היא -סכיזופרניה  .1
, איבוד היכולת האסוציטיבית: סימפטומים שלילייםהמחלה מתאפיינת ב. תעסוקה ונישואים, ונוטה להפריע לחינוך

, מחשבות מבולבלות: ובסימפטומים חיובייםהשטחה רגשית  ,אפתיה ונסיגה חברתית, דיבור מבולבל ולא הגיוני
 בסוף גיל תפרצתהמחלה מ. )אי שקט נפשי, חרדה, פחד(התנהגות משונה ו, הזיות של רדיפה, מחשבות גדלות

מחקרי משפחות , מחקרי תאומים. בצורה כרונית המחמירה עם השנים וממשיכהההתבגרות או תחילת הבגרות 
לידתיות נמצאו -יעות סב אך גם פגסכיזופרניהלומחקרי אימוץ מוכיחים שלגורמים גנטיים יש תרומה מוצקה 

הטיפול במחלה . שהאטיולוגיה שלה עדיין לא ברורה,  להתפתחות המחלהכתורמתבשכיחות גבוהה בסכיזופרניה 
עד היום לא נמצא סמן מאבחן . שרובן חוסמות את הרצפטורים לדופאמין, פסיכוטיות-נעשה בעזרת תרופות אנטי

טוענת ה, ותיזות לאטיולוגיה של סכיזופרניהא אחת ממספר היפהי, ההיפותזה הדופמינרגית. נוירופתולוגי למחלה
התרופות ש מבוססת על העובדהו, שאבנורמליות במערכת ההעברה העצבית  הדופמינרגית היא הגורמת למחלה

היפותיזת התפתחות מערכת , נוספתהיפותזה  .פסיכוטיות הן תרופות החוסמות את הרצפטורים לדופאמין-האנטי
, מורפולוגיים, אנטומיים-ממצאים נוירומבוססת על , The Neurodevelopmental Hypothesis)(העצבים 

והם שונים מהממצאים , תואמים ממצאים של ליקוי בהתפתחות המוחה בסכיזופרניה יםמוטור-התנהגותיים ונוירו
בים כמעורבניסיון להתחקות אחר גנים החשודים , לאורך השנים. חהמתקבלים במחלות ניווניות של המו

ולמספר גנים חשודים , ),6p22-24,8p21-22,22q 1q21-22(בסכיזופרניה נמצאה תאחיזה לאזורים רבים בגנום 
 גורמי ם רבים הצביעו עלממצאים אפידמיולוגי, בנוסף ).DISC-1, 1-נוירורגולין, דיסבינדין, COMT: לדוגמא(

אספקת חמצן  כגון לידה מוקדמת או(ידתיים ל- סיבוכים סב-בין היתר , זופרניהסיכון המעלים את הסיכון לסכי
 ).בעיקר במהלך הטרימסטר השני להריון,  דחק והרעבה של האם במהלך ההריוןמצבי,  הדבקה נגיפיתוכן ,לקויה

   
, מידול מחלת הסכיזופרניה מציבה אתגר מורכב בשל הליקויים בהתנהגות הייחודיים לבני אדם - מודלים בחיות. 2

ישנם מספר מודלים . בעיקר בבגרותובשל העובדה שהמחלה מתפרצת , רגשות ותחושות, מחשבות, כגון תפיסה
-דמויי"גנטיים ומולקולריים ,  התנהגותיים,הממדלים מאפיינים נוירוביולוגיים, לסכיזופרניה בחולדות ובעכברים

ייחוד מידול של ב, מודלים אחדים מבוססים על השראה של גורמי סיכון סביבתיים לסכיזופרניה. "סכיזופרניה
חלק מהמודלים מבוססים על פגיעה ישירה . לידתיים שנמצאו כמעלים את הסיכון לחלות בסכיזופרניה-סיבוכים סב

) אנוקסיה או היפוקסיה(הגבלה של החמצן וכן , הדבקה ויראלית של האם בהריון, בקורטקס הקדמי בגיל ניאונטאלי
"  סכיזופרניה-יימוד"שינויים , עד רמה מסוימת, מראיםודלים הללו כל המ. הריון או לוולדות בגיל ניאונטאלילאם ב

  . בוולדות בגיל שלאחר הבגרות המינית

  

,  הוא אנזים שהשתמר מאוד לאורך האבולוציה3-גליקוגן סינטאז קינאז -)GSK-3( 3-גליקוגן סינטאז קינאז. 3
 לאנזים שני .תמיינות והתפתחות התאשגשוג וה, ומהווה מרכיב חשוב במגוון תהליכים תאיים כולל מטבוליזם

 האנזים מצוי בכל הרקמות לרבות רקמת המוח .תראונין במגוון חלבונים/ שיירי סריןמזרחן והוא β- ו αאיזופורמים 
בתאים  PI-3 Kinase. -ו  Wnt, כמו מערכות להובלת אותות הוא צומת של מספר GSK-3. שם רמתו גבוהה מאוד

 על עיכובבמצב זה החלבון מזורחן על שייר טירוזין ומשרה . במצב פעיל, עדרך קב,  מצויGSK-3נייחים 
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פעילותו ולשחרור  דבר הגורם לעיכוב,  עובר זרחון על שייר סריןGSK-3, כאשר התא משופעל. הסובסטרטים שלו
מכאן שחשיבותו של . GSK-3 ידי-ל ע שעוכב קודםהעברת האותותהעיכוב מהסובסטרטים שלו והמשך מסלול 

GSK-3 שרמתו נמצא באופן מקריבקבוצת המחקר שלנו  .ת אותותכלשל מערכות הו היא בהיותו האנזים הרגולטורי 
לעומת נבדקים ללא מחלה נמוכה  השל חולי סכיזופרנימהאונה הקדמית  לאחר המוות  בדגימותGSK-3של 

 45%ושל , הבהתאמ, GSK-3β  שלהחלבון וmRNA ברמת 41% - ו34%  ירידה שלונמצא. פסיכיאטרית

חולי סכיזופרניה לעומת קבוצות ביקורת של אנשים שהיו ב GSK-3 (α+β) של  הכוללתבפעילות האנזימתית
ממצאים אלו העלו את ההשערה . דיפרסיה-קוטבי ושל חולי מאניה-של חולי דיכאון חד,  פסיכיאטריתבריאים מבחינה

  .  מעורב באטיולוגיה של סכיזופרניהGSK-3 -ש

  מטרת העבודה
  .  באטיולוגיה של סכיזופרניהGSK-3הבנת המעורבות האפשרית של  .1

גנטיים ומידת השפעתם על חלבונים במוח -לידתיים כגורמים לא-הבנת התרומה האפשרית של סיבוכים סב .2
 . בצורה הדומה לזו אשר נמצאה במוחות לאחר המוות של חולי סכיזופרניה

  הנחות העבודה
1. GSK-3פרניה מעורב באטיולוגיה של סכיזו.  

חלק מהחלבונים אשר נמצאו שונים במוחות לאחר המוות של חולי סכיזופרניה משקפים את ההשפעה של  .2
 . לידתיים אשר נמצאו כמעלים את הסיכון לסכיזופרניה-סיבוכים סביבתיים סב

  שיטות עבודה
  . לידתיות הושרו בעזרת פארדיגמות ידועות בספרות-פגיעות סב .1

ופעילות אנזימתית נעשתה , רמות החלבון נקבעו בשיטת ווסטרן, RT-PCR נקבעו בשיטת mRNAרמות  .2
 .  מסומןATPבעזרת קריאות רדיואקטיביות של  

  תוצאות ודיון

 במוח GSK-3 - אם ההבדלים ב בדקנובמחקר זה -  בלימפוציטים של חולי סכיזופרניהβ3-GSKרמות  .1
 כסמן ביולוגי של GSK-3 -היה להשתמש ב כך שניתן ימשתחזרים גם בתאים פריפריים של חולי סכיזופרניה

 GSK-3β ברמות החלבון של,  )β והן  αהן(GSK-3 שליח של -RNAברמות  לא נמצא הבדל. המחלה

 בלימפוציטים טריים של חולי סכיזופרניה לעומת אלו של קבוצת )GSK-3) α+βפעילות האנזימתית של וב

 בין GSK-3β ברמות החלבון לא נבדלוי סכיזופרניה י שהוכנו מחולציטרשורות תאים ממקור לימפו. הביקורת

 והפעילות האנזימתית של GSK-3βממצאים אלו שונים ממצאים קודמים של ירידה ברמת החלבון . שתי הקבוצות
GSK-3 שוללים את השימוש במדדים של  שלאחר המוות של חולי סכיזופרניה ו)אונה קדמית( בדגימות מוח
GSK-3י למחלהאגנוסט כסמן די .  

  - במוחβ3-GSKרוח על רמות החלבון של -ההשפעה של טיפול בתרופות נוירולפטיות או מייצבות מצב .2
GSK-3הנחנו שאם עיכוב הפעילות של .  נמצא מעוכב הן על ידי יוני ליתיום והן על ידי חומצה וולפרואיתGSK-

3β על ידי ליתיום או חומצה ולפרואית חל גם in vivo ,עלייה בביטוי רמת החלבון של האנזים על הוא יגרום ל
 על מנת לבדוק את דימינו טיפול כרוני בחולדות בתרופות נוירולפטיות, כמו כן. מנת לפצות על החסר בפעילות

.  אשר נמצאו במוחות לאחר המוות של חולי סכיזופרניהGSK-3מעורבות הטיפול התרופתי בירידה במדדים של 

 נבדקו באונה הקדמית של חולדות אשר טופלו GSK-3לות האנזימתית של  והפעיGSK-3βרמות החלבון של 
כלורפרומאזין או קלוזאפין , או הלופירידול,  יום11ברמות תירפויטיות של ליתיום או חומצה וולפרואית למשך 

 או בפעילות האנזימתית של GSK-3βכל התרופות שנבדקו לא גרמו לשינוי ברמות החלבון .  יום21למשך 

GSK-3 (α+β) . העדר ההשפעה של התרופות הנוירולפטיות על רמותGSK-3β בקורטקס הקדמי של חולדות 

 באונה הקדמית של חולי סכיזופרניה נובעת מהמחלה ולא מהטיפול GSK-3βתומכת באפשרות כי הירידה ברמות 

  גרם לא,GSK-3β את in vitro תרופות המעכבות ,טיפול כרוני במלחי ליתיום וחומצה וולפרואית. הניתן לחולים

כך שנדחית ההנחה כי עיכוב ,  בין חולדות מטופלות לחולדות בקבוצת הביקורתGSK-3β של להבדל ברמתו

   .  יוביל לעלייה בביטוי החלבון שנועד לפצות על החסר בפעילותGSK-3βהפעילות של 
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 - ביקורתפרניה ונבדקי באונה הקדמית ובהיפוקמפוס בדגימות מוח לאחר המוות מחולי סכיזו GSK-3 מדדי .3

בעבר נמצאו  (α+β)כללי  GSK-3פעילות האנזימתית של וה GSK-3β  שלחלבון וmRNA רמות נמוכות של
 באונה GSK-3בדקנו את המדדים של , על מנת לאשש ולהרחיב ממצאים אלו. חולי סכיזופרניהבאונה הקדמית ב

. אוסטרליה, קופר. שם רבקה ל-מחקר עלעבדות המבנק המוחות של מ לאחר המוות הקדמית ובהיפוקמפוס
- RNAרמות . תואמים בריאים מבחינה פסיכיאטרית שהיו  נבדקים 15- חולי סכיזופרניה ו15-הדגימות התקבלו מ

 באונה ) α+β (GSK-3הפעילות האנזימתית של וGSK-3β רמות החלבון של , )β והן  αהן (GSK-3שליח של 
שליח - RNAרמות , בהיפוקמפוסאולם ,  מאלו של קבוצת הביקורתהקדמית של חולי סכיזופרניה לא נבדלו

באופן משמעותי סטטיסטי בחולי , בהתאמה, 28%-ב ו22%- היו נמוכות בGSK-3βשל ו  GSK-3αשל

 רק לאחר הוצאת שלוש דגימות חריגות מניתוח 24% -היו נמוכות בGSK-3β רמות החלבון של . הסכיזופרניה

 סטטיסטית משמעות עם 31% -הייתה נמוכה בחולים ב) GSK-3) α+β של הפעילות האנזימתית. התוצאות
 במוחות לאחר GSK-3ממצאים קודמים לגבי מעורבותו של , לאור הממצאים שהתקבלו במחקר זה. גבולית

,  בחולי סכיזופרניהAkt-1-GSK-βוהאפשרות שיש ליקוי בהעברת הסיגנל במסלול העברת האותות של , המוות
 בסכיזופרניה מורכבים ומחייבים בדיקות נוספות על מנת להבין GSK-3יים במסלולים המערבים הסקנו כי השינו

  . את התפקיד האפשרי שלו בפתופיזיולוגיה של המחלה

מחקר זה בדקנו אם נזק להתפתחות המוח ב -  בהתפתחות המוח במודל של חולדות לפגיעהGSK-3 מדדי .4
 חולדות נגרם לבו  חולדתי לסכיזופרניהמודלהשתמשנו ב. מית באונה הקדGSK-3מלווה בשינויים במדדים של 

וולדות ל להיפוקמפוס הונטראלי  הרעלן חומצה איבוטניתה ממוקדת שלידי הזרק-התפתחות המוח עלקבוע לנזק 

 של ת הקדמיאונה ב GSK-3βרמות. 56 וביום 35החולדות הוקרבו ביום  .חייהןלחולדות ביום השביעי של 
ביום נמצאו נמוכות בצורה מובהקת בשלב ניאונטאלי  נזק מכוון בהתפתחות המוח ן נגרם להחולדות במודל שבו

. בחולדות מטופלות לא נבדלה מקבוצת הביקורת )GSK-3 ) α+β  של הפעילות האנזימתית.56ביום  לא אך, 35
עה  באונה הקדמית עשויים לנבוע מפגיGSK-3ממצאים אלו מדגימים את האפשרות שרמות נמוכות של 

 מחיות ניסויהממצאים שהתקבלו תומכים באפשרות לשימוש במודלים , בנוסף. בהיפוקמפוס של חולי סכיזופרניה
כפי שנמצא במוחות לאחר המוות של חולי , GSK-3על מנת להבין את מנגנון הפעולה של ירידה במדדים של 

   .סכיזופרניה

 על רמות חלבונים שרמתם במוחות לאחר המוות  השפעתן של פגיעות סביבתיות בגיל שלפני או עם הלידה  .5
 זה בדקנו את ההשפעה של מודלים בחיות במחקר - של חולי סכיזופרניה נמצאה שונה לעומת נבדקי ביקורת

בפגיעה בהיפוקמפוס הונטראלי ובהפעלת מערכת החיסון , המשתמשים בעקת חמצן בגיל העוברות או בגיל ינקות
  על מספר חלבונים אשר דווחו כשונים במוחות לאחר המוות של חולי Poly I:C האימהי בשלב העוברות באצמעות 

על מנת להבהיר אם שינויים אלו ברמות החלבון אצל החולים משקפים תרומה של פגיעה סביבתית , סכיזופרניה
ים החלבונים שנבדקו נבחרו מבין תפקודים שונים של מערכת העצבים המרכזית וממסלול. במחלת הסכיזופרניה

מסלול העברת , סינפטופיזין מייצג פתולוגיה סינפטית, לדוגמא, המעורבים בפתופיזיולוגיה של מחלת הסכיזופרניה

 וקלציניאורין מייצגים חלבונים 1- מייצג פתולוגיה במוות תאי מתוכנן וניאורגוליןAkt-1-GSK-3βהאותות 
התוצאות שלנו . היות מושפעים מפגיעה סביבתיתעשויים ל, בנוסף, אך עם זאת, שנמצאו באסוציאציה גנטית למחלה

מראות שרמות החלבון של סינפטופיזין נמצאו גבוהות בשלב שלפני ולאחר הבגרות בחולדות עם פגיעה בהיפוקמפוס 
 של kDa44רמות החלבון של האיזופורם במשקל ; הונטראלי ובחולדות שנחשפו לעקת חמצן בגיל ינקות

, Akt-1בעוד רמות , ני ולאחר הבגרות בחולדות שנחשפו לעקת חמצן בגיל ינקות נמצאו גבוהות לפ1-ניאורגולין

GSK-3β ,PKCε, P-Ser9-GSK-3β והאיזופורם במשקל kDa70לא נמצאו שונות בין 1- של ניאורגולין 
מחקר זה מציע שפגיעות סביבתיות המעורבות באטיולוגיה של מחלת . קבוצות הטיפול לקבוצות הביקורת

חלק מהשינויים מדגימים את הממצאים שנמצאו .  מפריעות לביטוי חלבונים באונה הקדמית של חולדותהסכיזופרניה
מחקר זה מציע .  הפגיעה הסביבתית שנעשתהתתבנית השינויים נתונה לייחודיו. במוחות לאחר המוות במחלה

ר באטיולוגיה של מחלת ששימוש הדדי במחקרים בבני אדם ובמודלים חייתיים יקדם בצורה סינרגיסטית את המחק
  .הסכיזופרניה
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The Possible Involvement of Protein Markers That Differ in Schizophrenia 

Patients in Perinatal Complications Associated With the Disorder 
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Introduction 

1. Schizophrenia - Schizophrenia, afflicting ~1% of the adult population, is one of the 
most devastating human diseases. It is phenotypically well-characterized. The symptoms of the 
disease include negative and positive symptoms. Both genetic inheritance and perinatal insults 
contribute to the manifestation of schizophrenia, but its etiology is yet unknown. 
Schizophrenia is treated by antipsychotic drugs, most of which are dopamine-receptor 
blockers. There is no diagnostic neuropathological marker for schizophrenia. The 
dopaminergic hypothesis is based on the fact that antipsychotic drugs are dopamine receptor 
blockers. Another hypothesis is the neurodevelopmental hypothesis, based on morphological, 
neuro-anatomical, behavioral, neuromotor, and other abnormal functional findings resembling 
neurodevelopmental but not clear neurodegenerative defects. On the genetic level, linkage to 
multiple chromosomal loci (e.g., 1q21-22, 6p22-24, 8p21-22, 22q) and several susceptibility 
genes (e.g., COMT, dysbindin, neuregulin-1, DISC-1) were found in schizophrenia. On the 
environmental level, epidemiological studies point at risk factors that increase the risk to 
schizophrenia, including obstetric complications (OCs) during pregnancy and the perinatal 
period (e.g., hypoxia and low birth weight, viral infection, and/or starvation), particularly 
during the second trimester. 

 
2. Animal models- Modeling schizophrenia is a complicated challenge because of the 

abnormal characteristics unique to human behavior, e.g., perception, thoughts, and feelings, 
and because manifestation of the illness is mostly restricted to adolescence. However, there are 
several rat and mouse models of schizophrenia, modeling schizophrenia-like neurobiological, 
behavioral, genetic, and molecular characteristics. Some models are based on induction of 
environmentally-related risk factors for schizophrenia, particularly by modeling OCs, among 
which models that use prefrontal cortex lesion at a neonatal age, maternal viral infection, and 
oxygen restriction to the pregnant dams or the neonate pups.  

   
   3. Glycogen Synthase Kinase (GSK)-3 - GSK-3 is a highly conserved serine/threonine 

protein kinase that is involved in the signal transduction cascades of multiple cellular processes 
including differentiation, development, proliferation, and metabolism. GSK-3 has two 
isoforms, designated α and β. GSK-3β has been identified as a potent brain kinase highly 
abundant in this tissue. GSK-3 is a juncture of several signal transduction cascades such as the 
phosphatidylinositol (PI)-3 kinase cascade and the Wnt cascade. GSK-3 is constitutively active 
under cell resting conditions by its phosphorylation on a tyrosine residue, and thus represses its 
substrates. Following cell activation GSK-3 is phosphorylated on a serine residue leading to its 
inhibition and releasing its substrates to peruse their signal transduction. Thus, GSK-3 serves 
as a regulatory enzyme of the signal transduction in which it participates.  Our group has 
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previously reported that GSK-3β  protein levels are 41% reduced, and GSK-3 (α+β) activity is 
45% reduced in postmortem frontal cortex (FC) of schizophrenia patients but not in other 
psychiatric illnesses (bipolar or unipolar depressed patients). These findings suggested a 
possible role of GSK-3 in the etiology of schizophrenia.  

Aims 
My Ph.D. dissertation was undertaken to better understand (1) the involvement of 

GSK-3 in the etiology of schizophrenia and (2) the contribution of obstetric complications as 
non-genetic causal factors affecting proteins in a way similar to that found in postmortem 
brains of schizophrenia patients.  

Hypotheses 
1. GSK-3 is involved in the etiology of schizophrenia.  
2. Some of the proteins found altered in postmortem brains of schizophrenia patients reflect 

the effect of environmentally-related perinatal complications associated with higher risk of 
schizophrenia. 

Methods 
1. Perinatal insults were induced by well-established paradigms. 
2. Protein levels were quantified by Western blotting.   

Results and Discussion 

1. GSK-3β in lymphocytes of schizophrenia patients - We aimed to find whether the 
reduction in brain GSK-3 measures is reflected in the peripheral tissue of schizophrenia patients. 
Fresh lymphocytes from schizophrenia patients show no difference in GSK-3α  and GSK-3β 
mRNA levels, GSK-3β protein levels, or total GSK-3 (α+β) enzyme activity compared to 
controls. Lymphocyte-derived cell lines from schizophrenia patients also did not differ from 
normal controls in their GSK-3β protein levels. The results rule out the use of lymphocyte GSK-
3 as a marker for central GSK-3 abnormalities in schizophrenia.  
 

2. Effect of neuroleptics or mood stabilizers on brain GSK-3β - Lithium and 
valproate have been reported to selectively inhibit GSK-3. We hypothesized that in vivo 
administration of lithium and valproate would result in upregulation of GSK-3β protein levels 
and GSK-3 activity. In addition, we aimed to evaluate the possible involvement of neuroleptic 
treatment in the decrease of GSK-3 in schizophrenia. Rat FC GSK-3β protein levels and GSK-3 
activity were measured following administration of therapeutic doses of lithium or valproate for 
11 days, or of haloperidol or chlorpromazine or clozapine for 21 days. None of the drugs 
induced a change in GSK-3β protein levels or affected GSK-3 activity. This suggests that GSK-
3β inhibition by lithium or valproate does not induce regulation of protein levels or activity and 
that the reduction in GSK-3β protein levels and GSK-3 activity in postmortem prefrontal cortex 
of schizophrenia patients is not neuroleptic treatment related. 
 

3. GSK-3β in postmortem frontal cortex and hippocampus of schizophrenia patients - 
We previously found reduced GSK-3β mRNA levels, protein levels and GSK-3 total (α+β 
isoforms) activity in postmortem FC of schizophrenia patients. To verify and extend these 
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findings, GSK-3 parameters were measured in the FC and hippocampus obtained from the 
Rebecca L. Cooper Research Laboratories postmortem brain collection. Fifteen pairs of 
schizophrenia patients and matched control subjects have been studied. No significant 
differences in GSK-3α and GSK-3β mRNA levels, GSK-3β protein levels, or total GSK-3 (α+β) 
activity were found in the FC of the two diagnostic groups. Hippocampal GSK-3α and GSK-3β 
mRNA levels were significantly lower (22% and 28%, respectively) in tissue from the 
schizophrenia patients compared with the normal controls. Hippocampal GSK-3β protein levels 
in the schizophrenia patients were 24% significantly lower than control values only after 
omission of three outlier subjects. Hippocampal total GSK-3 (α+β) activity was 31% lower in 
the schizophrenia patients. This difference was marginally significant. In light of our data, 
previous data on GSK-3β in postmortem brains, and the suggestion that there is impaired Akt-1-
GSK-3β signaling in schizophrenia, we conclude that changes in pathways involving GSK-3 in 
schizophrenia are complex and further investigations are warranted to understand their possible 
role in the pathophysiology of schizophrenia. 

 
4. GSK-3β in a neurodevelopmental rat model of schizophrenia - We studied whether GSK-3β is 
altered in the FC of rats with the neonatal excitotoxic hippocampal lesion, an animal model of 
schizophrenia. Rats were infused with ibotenic acid bilaterally into the ventral hippocampus 
(VH) on postnatal day 7, and then killed on postnatal day 35 or 56. GSK-3β protein levels were 
reduced in the FC of the lesioned rats as compared to sham animals; post hoc comparisons 
revealed that the reduction was statistically significant at day 35. No difference in total GSK-3 
(α+β) activity was seen between lesioned and sham rats at any age. These results demonstrate 
that reduced FC GSK-3β levels may occur as a result of neonatal hippocampal damage and 
suggest that this animal model may be utilized to study the mechanism of GSK-3 reduction in 
schizophrenia, a disorder in which postmortem changes in GSK-3 were found. 

 
5. Effect of prenatal and early neonatal environmental insults on proteins altered in 

postmortem brains of schizophrenia patients - We studied the effect of prenatal and neonatal 
oxygen restriction, VH-lesion, and prenatal immune activation by poly I:C in rats on several 
proteins reported to be altered in studies of postmortem brain of schizophrenia patients, to 
elucidate whether altered protein levels in the patients’ brains reflect contribution of 
environmental insults to schizophrenia. Proteins studied were chosen among different CNS 
functions and pathways implicated in the pathophysiology of schizophrenia, e.g., synaptophysin 
represents synaptic pathology, the Akt-1-GSK-3β cascade represents apoptotic pathology, and 
neuregulin (NRG)1 and calcineurin represent genetically associated proteins which may, 
nevertheless, be affected by environmental insults. Our results show that synaptophysin levels 
are elevated pre- and post-pubertally in VH-lesioned rats and in rats exposed to oxygen 
restriction at a neonatal age; neuregulin-1 44 kDa isoform levels are elevated pre- and post-
pubertally following oxygen restriction at a neonatal age, while Akt-1, GSK-3β , P-Ser9-GSK-
3β, PKCε, and neuregulin-1 ~70 kDa isoform are not uniformly altered. Our study suggests that 
environmentally-related insults implicated in the etiology of schizophrenia perturb protein 
expression in the rat FC. Some of the changes resemble PM brain findings in the disorder. The 
pattern of alteration is subject to the specific insult manifested. It is conceivable to expect that 
interplay between human studies and animal models would synergistically advance the 
investigation of the etiology of schizophrenia.  
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  : נושא העבודה

  Lethal Congenital Contractural Syndromeזיהוי הפגם הגנטי האחראי לצורה ייחודית של

  בקרב משפחות בדואיות ישראליות

  

  גינת נרקיס: שם המגיש
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  תקציר

  

ף של תסמונות היא אוס) Artrogryposis multiplex congenita, AMC(ארתרוגריפוזיס 

קבוצה זו של מחלות ). multiple joints contractures(המאופיינות בקונטרקטורות מולדות בגפיים 

עד היום . היא הטרוגנית מאוד ולסוגים השונים אחראים כנראה מנגנונים שונים סביבתיים או גנטיים

: ארתרוגריפוזיסגנים הקשורים לתסמונות אוטוזומליות רצסיביות של /תוארו שלושה לוקוסים

) Arthrogryposis multiplex congenita neurogenic type)  AMCN ,OMIM 208100 -לוקוס ל

) Lethal congenital contracture syndrome) LCCS ,OMIM 253310 -לוקוס ל, 5q35בכרומוזום 

 Arthrogryposis-renal dysfunction-cholestasis syndrome - לVPS33Bוהגן , 9q34בכרומוזום 

)ARC ,OMIM 208085 ( 15בכרומוזוםq26.  

LCCS2) OMIM 607598( היא תסמונת אוטוזומלית רצסיבית השכיחה בקרב משפחה בדואית 

התסמונת נגרמת כנראה כתוצאה מפגיעה במערכת העצבים ומאופיינת בקונטרקטורות . גודלה בנגב

רוב החולים מתים תוך זמן קצר .  זומולדות בגפיים ובשלפוחית שתן מוגדלת אשר ייחודית למשפחה

  .גן הקשור למחלה בקרב האוכלוסיות הבדואיות בגנב/לא תואר עד כה לוקוס. מהלידה

-genome(הגנום  אנליזת תאחיזה לאורך כלנעשתה , במטרה לאתר את האזור שקשור למחלה

wide homozygosity mapping ( לחנו בשיטה זו הצ. מסומנים פלורסנטית  סמנים400בעזרת

 ובמשפחה נוספת  זו במשפחה12q13 ם על כרומוזוcM 6 לאזור של  LCCS2להראות תאחיזה של 

 LCCS2 -  הנמצאים באזור התאחיזה ל)150מתוך  ( גנים60 - רוצפו כ. הקשורה אליה באופן מרוחק

  .LCCS2בחולי ולא נמצאה מוטציה 

באנליזת .  שתן מוגדלת ללא שלפוחיתLCCS2תואר פנוטיפ דומה של משפחה בדואית נוספת ב

, )SNPs) Affymetrix 10K SNP arrays,  סמנים פולימורפים10,000~ בעזרת זותאחיזה במשפחה 

האזור .  בחולים ולא בהוריהם19p13הצלחנו לזהות אזור יחיד ומשותף של הומוזיגוטיות בכרומוזום 

 Mb 3.4ומוזומלי של מופה לאזור כר) LCCS3(הלוקוס החדש . אושר בעזרת סמנים מיקרוסטליטים

 -  וLCCS2לא הצלחנו לאשר תאחיזה ללוקוסים . זו ובמשפחה נוספת במשפחה 19p13על כרומזום 

LCCS3אחרות נוספות עם פנוטיפ דומה שתוארו בקרב האוכלוסיה  משפחות 8 - באף אחת מ

ם לא הצלחנו לאשר במשפחות אלו תאחיזה לאף אחד מהלוקוסים הידועי, בנוסף .הבדואית בנגב

תוצאות אלו מצביעות על כך שקיימים גנים . האחרים הקשורים לארתרוגריפוזיס אוטוזומלי רצסיבי

נוספים הגורמים לפנוטיפ דומה של ארתרוגריפוזיס בנוסף לשלושת הלוקוסים הידועים עד כה ולשני 

  . הלוקוסים החדשים שזוהו

 בבדיקת הרצף .LCCS3 -באזור התאחיזה להנמצאים ) 120מתוך (גנים רוצפו עשרים ותשעה 

 הגורם להחלפה של 7 באקסון G757A נמצא שינוי LCC3 -חולה בב PIP5K1Cהמקודד של הגן 

לא נמצאה מוטציה , PIP5K1Cמלבד שינוי בגן  ).D253N(ין 'החומצה האמינית אספרטט באספרג

בין הפנוטיפ האחוז למחלה נמצאה התאמה בין שינוי זה ל. LCCS3באף אחד מהגנים שנבדקו בחולי 

 נבדקים בדואים 100 -  מאף אחד מDNA -שינוי זה לא נמצא ב. במשפחה המורחבת ובמשפחה נוספת
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 PIPK ממוקמת בתוך 253החומצה האספרטית בעמדה . נוספים שאינם קשורים למשפחות אלו

domain במוטיב השמור DLKGS .המוטיב והחומצה האספרטית שמורים הן במשפחה זו של 

  . Saccharomyces cerevisiae -חלבונים והן לאורך האבולוציה מאדם ועד ל

 - החלטנו לבחון גנים נוספים הקשורים ל,  דומה מאודLCCS3 - וLCCS2כיוון שהפנוטיפ בחולי 

PIP5K1C ושממוקמים באזור התאחיזה של LCCS2 . ארבעה גנים מאזור זה הקשורים למסלול

   ולמערכת הובלת סיגנלים) phosphatidylinositol pathway(הפוספטידילאינוזיטולים 

)signal transduction (הגן . נבחרו ורוצפוERBB3 )epidermal growth factor receptor 3 ,Her3 (

למרות שלא נמצאה מוטציה ברצף המקודד של הגן . LCCS2 - גנומי של חולה בDNA -רוצף מ

ERBB3 , נמצא שינוי שלAל - G ,10נטרון בא) IVS10-8A>G( .בעזרת ריצוף מ- cDNA של חולה   

אנליזה של הרצף באזור הראתה הכנסה .  חילופיacceptor splice site אישרנו קיום של  LCCS2 -ב

) ERBB3) mRNA של הגן 1183שמונת הבסיסים שנכנסו במקום . 11 - ל10 בסיסים בין אקסון 8של 

ליצירת , 395-399ינוי ברצף של חומצות האמינו לש, )frame shift(גרמו לתזוזה במסגרת הקריאה 

  .  של החלבוןC חומצות אמינו מקצה 942 ולהחסרה של 399 מוקדם בחומצה אמינית קודון הפסקה

PIP5K1C מזרחן phosphatilylinosito-4-phosphate ליצירה של phosphatidylinositol-4,5-

bisphosphate) PIP2 .(PIP2וד של אנזים וחשוב בבקרה של תהליכים  הוא סובסטרט למספר רב מא

-phosphatidylinositol-3-4-5 ליצירה של PI3Kידי - עובר זירחון עלPIP2. תאיים רבים

triphosphate) PIP3.(  הרצפטורERBB3 קושר את החלבון PI3K כתלות באקטיבציה של heregulin 

שונה את הקשר בין שני הגנים אנו מציגים בפעם הרא, בעבודה זו.  בתאPI3K - ומפעיל את מסלול ה

PIP5K1Cו  - ERBB3 לתסמונות LCCS2ו - LCCS3 ,שמנגנון המחלה קשור  ומציעים ,בהתאמה

 . PIP3 -  לPIP2בשיווי המשקל בין לפגיעה 
  

  

  

  ,homozygosity mapping, אנליזת תאחיזה, Arthrogryposis ,LCCS: מילות מפתח

  .PIP5K1C ,ERBB3, גנים מועמדים
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Abstract 

 

Arthrogryposis, also known as arthrogryposis multiplex congenita (AMC), is a 

heterogeneous group of disorders characterized by non-progressive joint contractures. 

Prior to this study, three genetic loci/genes associated with autosomal recessive 

arthrogryposis syndromes have been described: lethal congenital contracture syndrome 

(LCCS, OMIM 253310, chromosome 9q34), AMC, neurogenic type (AMCN, OMIM 

208100, chromosome 5q35), and Arthrogryposis-renal dysfunction-cholestasis (ARC) 

syndrome (OMIM 208085, VPS33B mutations, chromosome 15q26). 

Lethal congenital contractural syndrome type 2 (LCCS2, OMIM 607598), is a unique 

autosomal recessive neurogenic form of arthrogryposis, prevalent in a large inbred 

Israeli-Bedouin kindred. The phenotype, which is lethal in the neonatal period, is 

characterized by multiple joint contractures, anterior horn atrophy and glial cell 

hyperplasia in the spinal cord, and a unique feature of a markedly distended urinary 

bladder. To date, no genetic loci have been associated with the Israeli Bedouin kindred.  

Genome-wide homozygosity screening using 400 fluorescent-labeled microsatellite 

markers was carried out and the LCCS2 locus was mapped to a ~6 cM (~5 Mb) region on 

chromosome 12q13 in the above kindred and in a second, remotely related family. 

Sequencing of 60 of 150 positional candidate genes within the LCCS2 locus failed to 

detect mutations in affected individual. 

 A second consanguineous Bedouin family presented with an autosomal recessive 

phenotype similar to LCCS2 yet lacking the urinary bladder defect. Genome-wide 

homozygosity mapping using the Affymetrix 10K SNP array was done, and a new 

disease-associated locus (LCCS3) was mapped to 3.4 Mb on chromosome 19p13 in that 

family and in a second unrelated family. Additional 8 unrelated families in the Bedouin 

community in southern Israel presented with a similar phenotype, yet did not demonstrate 

linkage to the LCCS2 locus (12q13), to the LCCS3 locus (19p13) or to any of the other 

known autosomal recessive arthrogryposis loci. Thus, our analysis shows that besides the 

previously known three loci associated with autosomal recessive arthrogryposis, and the 

two novel loci we have identified, there are very likely to be other genes whose defects 

can cause practically the same phenotype.  
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Twenty-nine of the 120 positional candidate genes in the LCCS3 interval were 

sequenced. The sole mutation found was a G757A missense mutation in exon 7 of 

PIP5K1C, encoding an enzyme of the type I phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 

family. The mutation causes substitution of Aspartic acid to Aspargine at amino acid 253 

(D253N). The mutation segregated with the disease in the extended families and was not 

detected in any of the 200 alleles of unaffected Bedouin individuals. The aspartic acid in 

position 253 is within a conserved DLKGS motif in the PIPK domain PIP5K1C. This 

amino acid is conserved both among the homologous PIPK protein families and between 

species from human to Saccharomyces cerevisiae.  

Base on this finding, we sequenced genes in the LCCS2 locus that encode proteins in 

pathways interacting with the phosphatidylinositol pathway, demonstrating that LCCS2 is 

caused by a mutation in ERBB3 (epidermal growth factor receptor 3 or Her3). An A to G 

substitution in intron 10 (IVS10-8A>G) of ERBB3 (Her3) was identified in LCCS2 

patients. Sequence analysis of cDNA of affected individuals showed that the IVS10-

8A>G resulted in aberrant alternative splicing causing an insertion of 8 bases between 

exon 10 and 11 This insertion in position 1183 of the ERBB3 gene (mRNA) results in a 

frameshift leading to missense coding at amino acid 395-399, and an early stop codon 

generating a 399 aa protein in place of the native 1341 aa protein. The mutation 

segregated with the disease in the extended families and was not detected in any of the 

200 alleles of unaffected Bedouin individuals. 

PIP5K1C is an enzyme active in generation of phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 

(PIP2), a substrate for a variety of enzymes and essential regulators of many cellular 

processes; PI3K, modulated by ERBB3, phosphorylates PIP2 to produce a second 

messenger, phophatidylinositol-3,4,5-triphosphate (PIP3). We suggest that PIP5K1C and 

ERBB3 affect the balance between PIP2 and PIP3, implicating the PI3K pathway in the 

pathogenesis of neurogenic contractural syndromes.  

 

 

Key words: Arthrogryposis, LCCS, linkage analysis, homozygosity mapping, candidate 

genes, PIP5K1C, ERBB3. 
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Health Promotion and Health Education in Multi –  Cultural Societies: The Case of 
Israeli Mass Immigration (1949-1956) 

Sachlav     Stoler-Liss   advisor: Prof. Shifra Shvarts 
Abstract: 

Background: The mass immigration to Israel in the 1950s included over one million 

immigrants from the DP camps of Europe, the Middle East and North Africa. The issue 

of health policies and practices during the mass immigration was barely studied. The 

Israeli state, along with many volunteer organizations – both local and foreign-based – 

undertook massive efforts to improve the health of the immigrants’ and chnge their 

cultural habits.  

Aims: To identify and discuss the social mechanisms of medical selection, treatment, and 

health education that were in use during the mass immigration of the 1950s; to find the 

inter-connections between these mechanisms and the political, national, and cultural 

context; to explore who operated these mechanisms and what they think now, in 

hindsight, about their actions. Through detailed discussion of a single case study – the 

mass immigration to Israel in the 1950s –the medical mechanisms will be located within 

a schema of models, for comparison with other sets of medical mechanisms. Aside from 

“thick description” of the health-related absorption from the point of view of its real 

operators, an idea for a new model will be presented.  

Methods: The study is conducted using two qualitative methods: Depth interviews: the 

study is based on 35 depth interviews with Israeli nurses and doctors who worked with 

immigrants during the 1950s. The interviews were open, and not structured, and were 

based on reconstructing life stories from free narratives. Text analysis: the study used a 

great variety of textual materials - archival documents, official publications, biographies, 

diaries and newspapers.  

Findings: The immigrants, without real distintiction according to their country of origin, 

were all viewed by the medical professionals as sick and potentially contagious. Because 

health threats were considered significant in terms of Israel’s security and defense, the 

solutions adopted were in the nature of emergency responses. This work mapped the 

incidence of some diseases that were identified with the immigrants. The figures 

published during the 1950s were partial and inconsistent, and hence tended to eliminate 

the distinction between immigrants and veterans. The voluntary organizations took an 
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increasingly minor role in the medical absorption of immigrants over the course of the 

mass immigration. I mapped the organizations’ efforts and found that the large number of 

participating organizations resulted in gaps in the treatment provided, on the one hand, 

and redundancy of services on the other. I found that while the doctors’ professional 

status was not significantly affected by the mass immigration, the status of nursing as a 

profession improved. The number of qualified nurses grew 400 percent during the mass 

immigration. The findings reveal that, along with institutional practices (planned, 

sponsored and conducted by the state, or duplications of established practices like the 

“Hadassah pattern”),successively “Adaptive Improvisational” patterns were established 

during the mass immigration. These practices were born in the field, improvised by 

medical professionals and non-professionals seeking solutions to their day-to-day 

problems. The main distinction that emerged from the interviews was “Us” (the medical 

staff) vs. “Them” (the immigrants). “Us” is related to a triangular belonging system that 

includes the congenital level, the ideological level and the educational level. The doctors, 

all of them immigrants, were “us” because of their educational capital. The views about 

“them,” the immigrants, were much more ambivalent. Along with admiration of the mass 

immigration as an idea,  a lot of stereotypes were projected onto the immigrants. The 

immigrants were seen as transients, complainers, and ignorant (in the sense that they 

were not familiar with Western hygienic views and Western technologies). A lack of 

suitably developed health-related habits was attributed to the immigrants as well, 

referring to non-Western cultural practices concerning health and illness. The vast gap 

between “us” and “them” demanded severe and active measures. Consequently, the 

medical staff saw their practices as a “war” and used military terms to describe it.  

Suggested model: Based on the findings, I suggest, as a direction for further study and 

policymaking, the “star model.” This model is based on the establishment of an 

information center employing old and new mass media (such as free code and 

information internet sites, SMS and so on) to distribute information about different 

groups of immigrants, and about ways of dealing with them. The system enables a basic 

medical vocabulary to be taught in different languages, promotes an acquaintance with 

cultural differences, and facilitates the exchange of information between medical workers 

in different parts of the medical system. It also helps establish gender sensitivity.  
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 בהשפעת תנאים  בהשפעת תנאים  בהשפעת תנאים  בהשפעת תנאים סטרפטוקוקוס פנאומוניהסטרפטוקוקוס פנאומוניהסטרפטוקוקוס פנאומוניהסטרפטוקוקוס פנאומוניההשינויים בממברנה הציטופלסמטית של חיידקי השינויים בממברנה הציטופלסמטית של חיידקי השינויים בממברנה הציטופלסמטית של חיידקי השינויים בממברנה הציטופלסמטית של חיידקי  

  .אירוביים ואנאירובייםאירוביים ואנאירובייםאירוביים ואנאירובייםאירוביים ואנאירוביים

  נוגה סיקרון פרסי

  רון דגן' נורית פורת   ופרופ' דר: המנחים

במצבי נשאות שבהם , שונותביולוגיות נישות מאכסן ב מתקיים בסטרפטוקוקוס פנאומוניההחיידק : הקדמההקדמההקדמההקדמה

שבהם , י תחלואהבמצב בעוד ,אטמוספרהל דומות  נחשףרמות החמצן שאליהן הוא בלוע האף יים החיידק מתק

. ) מיקרואירופיליים עד אנאירובייםתנאים(נמוכות חמצן  נחשף לרמות  הוא,החיידק חודר לנישות סטריליות

, (Tr) שקופותבות מוש: מים מעברי פאזה בין שני פנוטיפים עיקרים הנבדלים במראה המושבהיבחיידק זה מתקי

.  ששכיחותן גבוהה במצבים פולשניים(Op) עכורותומושבות , שנמצאו בשכיחות גבוהה במצבים של נשאות

השינוי בהרכב הליפידי של הממברנה  אולם , שוניםאופינו מכיווניםורולנטיות של החיידקים נחקרו יההבדלים בו

מבנה ופלואידיות  .אורגניזם לתנאים שוניםהשל ביכולת ההתאמה   משחקת תפקיד מרכזיהממברנה. טרם נחקר

 שינויים אלה .שוניםהתפקוד הממברנה בתנאים אמצעי לשמירת מהווים  ,Homeoviscous adaptation)( תקינים

 FASII (fatty acidי מערכת "זה של חומצות שומן ממברנליות עתעשויים לנבוע מבקרות שונות ברמת הביוסינ

synthase II) או משינויים החלים בממברנה כתוצאה מתהליכי דגרדציה, םושל ליפידי.  

הן מבחינת הרכב  חומצות  ,סטרפטוקוקוס פנאומוניההממברנה הציטופלסמטית בחיידקי איפיון : : : :  המחקר המחקר המחקר המחקרמטרתמטרתמטרתמטרת

יצגים חיידקים נישאים יהמ, Trתוך השוואה בין חיידקים בעלי פנוטיפ , השומן והן מבחינת הרכב הליפידים

   .ותחמצן שונברמות , יצגים חיידקים פולשנייםיהמ, Opפנוטיפ לחיידקים בעלי 

והרכב חומצות , ל'ג-מימדית על סיליקה-הרכב הליפידים הממברנליים נבדק באמצעות כרומטוגרפיה דו    ::::שיטותשיטותשיטותשיטות

 בזנים Op -ו Trפנוטיפיים הריאנטים אהושני בדיקות אלה בוצעו ב. השומן באמצעות כרומטוגרפיה גזית

בתנאים p878) (  לפירובאט אוקסידאזp210 איזוגני של ובמוטנטp210),  ( 23F ,6A ,9V ,18C 2,, יםקפסולר

חמצן נבדק במבחן -יצור מיו RT-PCR  נבחנה בשיטתfabMרמת הביטוי של הגן . אירוביים ואנאירוביים

        . פראוקסידאז

כללית . יות לבלתי רוויותהעיקרי בין שני הפנוטיפים התבטא ביחס שבין חומצות השומן הרווהבדל ה: : : : תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

יה י ההבדל נבע בעיקר מעל. בתנאי גידול אירובייםOp - בהשוואה לTr - יותר בה גבוהשרמת האי ריוויוןנמצא 

  ההבדל לא היה גדול . (C16:0)על חשבון החומצה הפלמיטית  (C18:1ω7)וקסנית -באחוז החומצה הציס

 -בתנאים האנאירוביים רמת האי ריוויון היתה גבוהה יותר במאידך . בכל אחד מהזניםאך חזר על עצמו , (2-11%)

Op.  דרגת האי ב הן אבטשהתרכב חומצות השומן  גדול בהשינוי חל ים לאנאירוביםיי אירובגידולבמעבר מתנאי

בכל   בשני הפנוטיפיםעלייה זו מתרחשת. והן באורך שרשרות האציל השומניות) אינדקס הדסטורציה(ריוויון 

 עאינדקס הדסטורציה עלה בממוצ. Tr -בהשוואה ל  Op- אחוז השינוי גדול יותר בחיידקים מפנוטיפ הכי הזנים אם

על חשבון  פחמנים 18המכילות שרשראות היה באחוז יכמו כן ניכרת על, Tr - ב35% -וב, Op -ב 70% -ב

 ואילו 16% היתה של אנאירובייםמעבר מתנאים אירוביים לב Op -ב C18 -ה ביהעלי, בממוצע. החומצות הקצרות

 באחוז משמעותיתיה י מעלנבעלמעשה עיקר השינוי בהרכב חומצות השומן  . בלבד9% יה שליתה עליהי  Tr-ב

. של החיידק) FASII(זה תוקסנית נוצרת במעגל הביוסינ-החומצה הציס. C) 7ω18:1(וקסנית -חומצת השומן הציס

זה של חומצות שומן ת עשוי לנבוע מהבדל בקצב הביוסינלכן שינוי בחלקה היחסי של חומצה זו בתנאים השונים
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לתנאים  בהשוואהבתנאים האנאירוביים ירידה  התקבלה fabM , בבדיקת רמת הביטוי של הגן .לא רוויות

עמדה בסתירה לעלייה הגבוהה שהתקבלה באינדקס זו ירידה ). בכל הזנים(בשני הואריאנטים אירוביים ה

  . םהדסטורציה בתנאים האנאירוביי

 ירידהאלא דווקא מ, הלא רוויותמן ומסינתזת יתר של חומצות הש תנובע הנבדקה האפשרות שהעלייה אינ

בבדיקת הרכב חומצות השומן שנעשתה עם המוטנט .  בתנאים האנאירוביים בהשוואה לאירובייםדגרדציהב

שונה של המוטנט שומן נמצא שבתנאים אירוביים הרכב חומצות ה ,חמצן-לפירובאט אוקסידאז שאינו מיצר מי

במוטנט  40% : וקסנית-פה באחוז היחסי של החומצה הציסההבדל העיקרי נצ. באופן משמעותי לעומת זן הבר

  .  בזן הבר5-16%לעומת 

 ,הלא רוויותו באחוז חומצות השומן הארוכות  עלייההתקבלהבמעבר מתנאים אירוביים לאנאירוביים : : : : דיוןדיוןדיוןדיון

 .FASII זהת מעגל הביוסיננוצרת בחיידק על ידיחומצה זו  .וקסנית-מצה ציס באחוז חועלייהמהנובעת בעיקר 

 בתנאים האנאירוביים נמוכה יותר fabMהעובדה שרמת הביטוי של . FabMי "שלב האיזומריזציה מקוטלז ע

. זה מוגברת של חומצות שומן בלתי רוויותתמרמזת שבתנאים האירוביים מתרחשת ביוסינ ,בהשוואה לאירוביים

בתנאים  חומצות שומן בלתי רוויות שעברו תהליכי חימצון ודגרדציה  החליףיבה לכך נובעת כנראה מהצורך להס

        . אלו

ה ההבדל העיקרי נצפ.  בתנאים אירוביים ואנאירובייםהליפידיםבהרכב היחסי של גם  הבדל גדול נמצאבנוסף 

, מה של חומצות שומן בתנאים אירוביים הרכב דוםהמכיל כמו שאר הליפידיגליצרול - הניטרלי דיאצילבליפיד

כמו בכל , והשינוי בחומצות השומן הרוויות והלא רוויות שהתקבל בתנאים האנאירוביים נמצא גם ב: ויותר מכך

 דגרדציה של חומצות השומן בעתהמנוצל , כמאגר של חומצות שומןכנראה משמש גליצרול -דיאציל. םהליפידי

 בתנאים האנאירוביים בהם רמת החמצן יורדת ובהתאם גם .זרות חמצן פעילותי נג" כתוצאה מחימצון ע,בממברנה

 גם לגבי השינוי . הניטרליהליפיד היחסי של ו ירד חלק,נראהכ ,קטן הצורך במאגר ולכן, החמצן ונזקי החימצון-מי

ולכן גם , צרולגלי וגליקוזיל דיאציל גליצרול  גליקוזיל דיאציל-גלקטוזיל בין היחס נשמרברמת הגליקוליפידים 

.  של הממברנההמאפשר את תיפקודה האופטימלי, non-bilayer -לbilayer   מבנהביןבממברנה היחס נשמר 

 התקבלה אותה מגמה אם כי הירידה בדיאצילשהמטבוליזים שלו הוא אנאירובי במוטנט לפירובאט אוקסידאז 

ורים שלמטבוליזם החימצוני השפעה מכרעת על  ולכן אנו סב,יה בגליקוליפידים היתה גדולה בהרבהי והעלגליצרול

  .הרכב הליפידים

התבטאו בהרכב וקטנים היו בין שני הפנוטיפים הבדלים הלעומת ההבדלים הגדולים שנצפו בתנאי הגידול השונים 

ישב בנישות ביולוגיות יה להתימכיוון שלשני הפנוטיפים נטי . אך חזרו בכל הזנים שבדקנו,חומצות השומן בלבד

 Op,-המכיוון ש.  למידת האלימות של החיידקיםרו משמעות וקשבעליהינם  אנו סבורים שהשינויים שנצפו, תשונו

, במעבר מתנאים אירוביים לאנאירוביים עבר שינוי גדול יותר בהרכב חומצות השומן Tr,- הפתוגני יותר מה

רמות ב התקייםליכולתו ל עובדה התורמת, בהתאם לסביבהלהשתנות מתבקשת המסקנה שפנוטיפ זה מסוגל 

  .   מצבי התפרצות חימצונית של מערכת החיסוןבחמצן שונות ו

  

  מי חמצן, FASII,  פירובאט אוקסידאז, ליפידים, ממברנה, מעברי פאזה, סטרפטוקוקוס פנאומניה: מלות מפתח
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Membrane Composition of Streptococcus pneumoniae under Aerobic and Anaerobic Growth 
Conditions 

Noga Sikron Persi 

Supervisors: Dr. Nurith Porat and Prof. Ron Dagan 

Introduction: The bacterium Streptococcus pneumoniae resides in different biological niches. At carrier 

conditions, it exists in the nasopharynx where the oxygen concentration is similar to that in the atmosphere, 

while under illness conditions the pneumococcus invades sterile areas where the oxygen concentration is much 

lower. It shows two different phenotypes distinguished by the colony appearance: transparent colonies (Tr), 

which found very often in carrier conditions and opaque colonies (Op) which are common at illness conditions. 

The membrane plays an important role in the capacity of the organism to adapt to different growth conditions 

(Homoeoviscous adaptation). These changes could be raised at control points in the biosynthetic pathway of 

membrane fatty acids by the FASII system (fatty acid synthase II) or lipids.  

Objective: The objective of this study was to characterize the fatty acid and lipidic cytoplasmic membrane 

composition of Streptococcus pneumoniae, by comparison of the Tr phenotypic bacterium representing the 

carrier bacterial population to the Op phenotypic bacterium representing the invader population grown at 

different oxygen levels. 

Methods:. Lipid composition was study by bidimensional chromatography on silica gel, and gas 

chromatography were performed in Tr and Op, of the capsular strains 6A, 9V, 18C, 23F, 2 (p210) and in the 

pyruvate oxidase isogenic mutant p210 (p878) under aerobic and anaerobic conditions. The expression level of 

the fabM gene was determined by RT-PCR . 

Results: The main difference between both phenotypes was shown at the saturated-unsaturated fatty acid ratio. 

In general, it was found that the unsaturation level was higher in the Tr phenotype compared to the Op under 

aerobic growth conditions. This change is mainly due to the increase in the percentage of the cis-vaccinate acid 

(C18:1ω7) et the expense of the palmitic acid (C16:0). This difference was not significantly high (2-11%) but 

was constant in all the strains. On the contrary, under anaerobic conditions the unsaturation level was higher in 

the Op, meaning that changes in the oxygen level have more influence on the Op phenotype.  

Changes in the growth conditions from aerobic to anaerobic lead to a significant change in the fatty acid 

composition at the unsaturation level (desaturation index), as well as at the length of the fatty acid chains.  This 

change was observed in both phenotypes in all strains, being higher in the Op, compared to the Tr. The 

desaturation index increased by 70% and 35% in the Op and Tr phenotypes, respectively. The increase in the 

percentage of the long acyl chains containing 18 carbons, was at the expense of the shorter acid.  In average, the 

change from aerobic to anaerobic growth conditions lead to an increase in C18 fatty acids of 16% and 9%, in 

the Op and Tr, respectively. In fact, the most significant change in the fatty acid composition was due to the 
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high increase in the cis-vaccenic acid (C18:1ω7), that synthesized by the FASII. Changes in the proportion of 

this fatty acid under different conditions may arise from changes in the biosynthetic rate of the unsaturated fatty 

acids. It was observed that the expression of the fabM gene, which is responsible for the double bounds in the 

penumococcus biosynthetic pathway, was reduced under anaerobic growth conditions in both variants in all the 

strains. This decrease is in contrast to the increase in the desaturation index observed under anaerobic conditions. 

The possibility that this increase is due to a decrease in the degradation rate under anaerobic conditions was 

investigated. The fatty acid composition of the pyruvate oxidase mutant (p878), which is not able to produce 

peroxide under aerobic growth conditions, was significantly different from the wild type strain. The main 

difference was shown at the relative percentage of the cis-vaccenic acid: 40% in the mutant vs. 5-16% in the 

wild type strain.  

Discussion: The goal of this study was to investigate the influence of oxygen and its active forms on two 

variants, Tr and Op, of the Streptococcus penumoniae membrane. The shift from aerobic to anaerobic growth 

conditions led to an increase in the percentage of longer and unsaturated fatty acids, mainly cis-vaccenic acid. 

This fatty acid is synthesized at the FASII biosynthetic pathway, in which the isomerization step for the double 

bound formation is catalyzed by the FabM enzyme. The lower expression of the fabM gene under anaerobic vs. 

aerobic conditions suggests that under aerobic growth conditions the biosynthesis of unsaturated fatty acids is 

increased. We suggest that this occurs as a need to replace the unsaturated fatty acids which were oxidated and 

degraded under aerobic growth conditions. Also in the mutant strain, which is unable to produce peroxide, the 

percentage of unsaturated fatty acid was higher compared to the wild type strain.  

The main difference was observed in the neutral lipid diacylglycerol. This lipid, as well as the others, had a 

similar fatty acid composition under aerobic growth conditions. Moreover, this and all the other lipids showed a 

change in the saturated and unsaturated fatty acids under anaerobic growth conditions. Apparently, 

diacylglycerol may serve as a storage source of fatty acids. A similar trend was shown in the pyruvate oxidase 

mutant, which has an anaerobic metabolism. 

Each phenotype is mainly found in different biological niches; therefore we suggest that the differences 

observed are important and related to the bacterium virulence. The more pathogenic Op strain (compared to the 

Tr one) showed a larger change in its fatty acid composition when growth conditions were shifted from aerobic 

to anaerobic. We suggest that this phenotype is able to change according to environmental changes. This fact 

contributes to its ability to survive under different oxygen levels as wells under the oxidative burst produced by 

the immunological system. 

Key Words: Streptococcus pneumoniae, phase variation, membrane, lipids, pyruvate oxidase, FASII, H2O2. 
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מעבר של פלואורוקווינולונים דרך שליה אנושית מבודדת מוזלפת 
  JAR- ו BeWo –ובתרביות תאי שליה 

  ק'חנה פולצ: מגישת העבודה
  גרשון הולצברג' צבי ופרופ-צבי בן' פרופ: המנחים

  

 תקציר
  מטרות

רך ד, )LF(ולבופלוקסצין ) OF(אופלוקסצין , )CF(לחקור את שיעורי המעבר של ציפרופלוקסצין 

  .מהמדור האימהי למדור העוברי ,המוזלפת, המבודדת, השליה האנושית
 של םנוכחותולבדוק , JAR- וBeWoשורת תאי בLF,OF,CF  -לחקור את הקליטה של 

  .ם אלהטרנספורטרים המשתתפים בתהליכי

  שיטות
ם בתנאי, שתה הזלפה כפולה של קוטילדונים מבודדים של שליות אנושיות תקינות בתום הריוןנע

 שהוספו LF-ו, CF ,OF עם ים שנעשו ניסוי קבוצתכלב. המחקים את פעילות השליה האנושית

נעשה שימוש ,  כמו כן.המדור העובריממות מהמדור האימהי ו נאספו דגי,למחזור האימהי

, CF, OF-ריכוזי ה.  את השליה במנגנון של דיפוזיה פשוטהתשעובר, באנטיפירין כתרופת ייחוס

   .ספציפיות HPLCהאנטיפירין נמדדו באמצעות שיטות וכן של , LF-הו

  . JAR- וBeWo,   אנושיתהניסויים על שורות תאי שליה נעשו על שורות תאי כוריוקרצינומה

  : היו,LF,OF,CF  -שבנוכחותם נבדק מעבר של , המעכבים והסובסטרטים

  .Pgp מעכבים של הטרנספורטר –וקוורצטין , ורפמיל, A-ציקלוספורין

  .BCRP מעכב של הטרנספורטר –זול אומפר

  .OCT- וOAT סובסטרטים של הטרנספורטרים –סימטידין ופרובנציד 

   .MCT סובסטרטים של הטרנספורטר –חומצה לקטית וחומצה סליצילית 

  . סטיית תקן±התוצאות הוצגו כממוצע 

  תוצאות
עור המעבר שי.  עברו מהמדור האימהי למדור העוברי בכל השליותLF - והOF -ה, CF -ה

שליתי -ומדד המעבר הטראנס, 0.7%±3.2%שליתי הממוצע של ציפרופלוקסצין היה -הטראנס

  .0.12±0.32היה ) שליתי של ציפרו לזה של אנטיפירין-היחס שבין המעבר הטראנס(

ומדד המעבר , 2.4%±3.7%שליתי הממוצע של אופלוקסצין היה -שיעור המעבר הטראנס

  .0.3±0.33 -שליתי -הטראנס



ומדד המעבר , 1.5%±3.9%שליתי הממוצע של לבופלוקסצין היה -יעור המעבר הטראנסש

  .0.2±0.34 -שליתי -הטראנס

 ,OF,LF CF העלו את שיעורי המעבר של Pgp המעכבים של JAR- וBeWoבשורת תאי 

  ).p<0.05(ורת בשיעור שהיה מובהק סטטיסטית לעומת הביק

בשורת ,  לעומת  הביקורתעלו, BCRP-המעכב ,  בנוכחות האומפרזולLF -שיעורי המעבר של ה

  ). JAR) p<0.05- וBeWoתאי 

היו שיעורי המעבר  ,OCTסובסטרט של שהינו ,  בנוכחות סימטידין,BeWo בשורת תאי בניסויים

  ).p<0.05( לעומת הביקורת  יותר גבוהיםLF- וOFשל 

נצפה דכוי של שיעורי המעבר , BeWoרת תאי  בשוOATמעכב של , בניסויים בנוכחות פרובנציד

  ).p<0.05( שהיו נמוכים לעומת הביקורת LF- וCFשל 

ניצפה דיכוי , MCT של יםסובסטרטשהינן ,  או סליציליתבניסויים שנערכו בנוכחות חומצה לקטית

. )p<0.05 (לעומת הביקורת)  דקות5,10( לאחר פרקי זמן קצרים LF- וCF ,OF שך המעבר

  עלו שיעורי המעבר לעומת הביקורת) דקות30,60(לאחר פרקי זמן ארוכים יותר בניסוים 

)p<0.05 (בשל מעבר דיפוזיוני.  

  סיכום
.  התרופות דרך השליה הינו מורכב ומושפע על ידי טרנספורטרים ממשפחות שונותמעבר

עברה  LF-ו, CF ,OFבניסויים בשליה מבודדת מוזלפת נמצא שפרקציה קטנה בלבד של 

הפרקציה הייתה קטנה באופן משמעותי בהשוואה לזו של . דור האימהי למדור העוברימהמ

  . אנטיפירין

 הודגמה מעורבות של לפחות חמש JAR- וBeWoבניסויי מעבר הפלואורוקוינולונים בשורת תאי 

אל  אשר תפקידם להוציא את התרופות – BCRP - והPgp - ה .משפחות של טרנספורטרים-תת

,   אשר תפקידם להעביר  את התרופות לתוך התא– MCT - והOCT-ה,  OAT-ה, מחוץ לתא

  .מעבר דיפוזיוני בנוסף לקיום

שטיפול בפלואורוקווינולונים בנשים בהריון , שלכות המעשיות של ממצאינו אלה הינןהה

 –י חיידקים בעלי עמידות רב תרופתית "הלוקות בזיהומים קשים או חוזרים שנגרמים ע

 חשיפה לפלואורוקווינולונים בהריון התחלתי אינה ,לכן. רם נזק לעוברכנראה אינו גו

  .צריכה להוות סיבה לביצוע הפסקת הריון



Transfer of Fluoroquinolones Across the   Isolated Perfused 
Human Placenta and  in BeWo and JAR Cell Line. 

  
Submitted by: Hana Polachek 
Supervisors: Prof. Zvi Ben-Zvi and Prof. Gershon Holcberg 
 
Abstract 
Objectives 
To investigate the transfer of Ciprofloxacin (CF), Ofloxacin (OF) and Levofloxacin 

(LF) through the isolated perfused human placenta, in vitro, from the maternal to 

the fetal compartment. 
To investigate the uptake of CF, OF and LF in human choriocarcinoma, BeWo 

and JAR cell-lines, and the involvement of transporters.    

Methods 
CF was added to the maternal circulation. Antipyrine (AP) was used as a 

reference drug that crosses the placenta by simple diffusion. The same was 

performed with OF and LF. Samples were collected from the maternal and fetal 

compartments. The concentration of CF, OF, LF and AP were measured by 

specific HPLC methods.  

The in vitro experiments were performed on human Choriocarcinoma BeWo and 

JAR cell-lines. The transporter inhibitors used were - the Pgp inhibitors: 

Cyclosporine A, Verapamil and Quercetin, and the BCRP inhibitor – Omeprazole. 

The transporter substrates used were – the OCT and OAT substrates Cimetidine 

and Probenecid, and the MCT substrates Lactic and Salicylic acid. Results are 

presented as mean ±SD. 

 Results 
In all the placentae CF, OF, LF crossed the placenta from the maternal to the 

fetal compartment. The mean transplacental transfer percent (TPTss%) of  CF 

was 3.20 ± 0.69% and the transplacental transfer index (TI), (the ratio of 

transplacental transfer between CF and antipyrine), was 0.34±0.12. The mean 

TPTss% of OF was 3.73 ± 2.37% and the TI was 0.33±0.25. The mean TPTss% 

of LF was 3.92± 1.47%  and the TI was 0.34± 0.21.  
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In the BeWo and JAR cell-line experiments statistically significant increase of all 

three FQ transfer rates was observed in the presence of Pgp inhibitors compared 

to controls (p<0.05). 

In BeWo and JAR cells experiments, an increase of LF transfer rate compared to 

control was observed in the presence of Omeprazole, a BCRP inhibitor. 

In BeWo cells experiments - an increase of transfer rates compared to control for 

OF and LF – was observed in the presence of Cimetidine, an OCT substrate 

(p<0.05). In BeWo cells experiments a decrease of transfer rates for CF and LF 

compared to control was observed in the presence of Probenecid, an OAT 

inhibitor (p<0.05). 

CF, OF and LF transfer experiments in BeWo cells were performed in the 

presence of Lactic or Salicylic Acid - MCT substrate, after different incubation 

times. A decrease of transfer rates of CF , OF and LF compared to control, was 

observed -  after 5 and 10 minutes, owing to inhibition of MCT-mediated active 

transport (p<0.05). Conversely, an increase of transfer rates was observed after 

30 and 60 minutes (p<0.05), owing to passive diffusional transfer. 

Summary 
In our experiments, performed on isolated perfused human term placentae, 

comparison of the fetal steady state concentrations of CF, OF, LF and AP 

showed that the fraction of CF, OF and of LF that passed from the maternal to 

the fetal compartment was significantly smaller than that of AP.  

The experiments, performed on BeWo and JAR cell-lines, demonstrated the 

involvement of at least five different transporter families – Pgp and BCRP that 

function as exporters or efflux pumps , and – OCT, OAT and MCT that function 

as influx pumps, providing an active FQ transport mechanism, in addition to the 

existence of passive diffusion. 

The practical implications of our findings are that FQ treatment of pregnant 

women, suffering from severe or recurrent infections, caused by multi-drug 

resistant bacteria, is, probably, not causing fetal damage. 

Therefore, maternal exposure to FQ in early pregnancy should not warrant 

discontinuation of pregnancy. 
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  של ארגוני בריאות למדידת ביצועים מודל אינטגרטיבי
  אבי פורת' נורית פרידמן בהנחיית פרופ

  

  תקציר

 לשפר  עם הצורךלהתמודד  ,ארגוני בריאותמיושם ונחקר מודל המאפשר ל, במחקר זה מפותח

תוך שמירה על שביעות רצון המטופלים וזאת במסגרת המשאבים העומדים ,  איכות הטיפול הרפואיאת

קיומם של מודלים ניהוליים במגזר העסקי ויכולתם של מערכות המידע בקופות החולים  .לרשותם

, לספק את הנתונים הנדרשים להערכת איכות ועלות הטיפול הרפואי, ובמכבי בפרט, בישראל בכלל

בריאותיים ביחס  התוצאים  את הןהבוח Health Value Added – (HVA) ודל  מאפשרו ליישם

שביעות רצון , איכות קליניתההמבוסס על מדדים בתחומי , המודל .אבים של הארגוןלהשקעת המש

 יושם ונחקר במכבי שירותי בריאות שהיא קופת החולים השנייה בגודלה בישראל עלותה והמבוטחים

מטרת מחקר זה היא לבחון אם ניתן  .  חברים בפריסה ארצית1,600,000המעניקה שירותים למעל 

באמצעות אינטגרציה של מדדים הנגזרים מאסטרטגיית , ככלי ניהולי בארגון בריאות מודל זה ליישם 

תשפיע על תהליכי , ברמת כלל הארגון וברמת היחידות הארגוניות,  והאם מדידה השוואתית, הארגון

  . העבודה ותוביל לשיפור איכות ולהתייעלות

הערכת השינוי  .תניותהמשלבת שיטות כמותניות ואיכומחקרית גישה מחקר זה מבוסס על 

 בה פותח המודל והוצג 2003לעומת שנת )  אופרטיבימודל היישום הלפני  (2002שנים מתייחסת  ל

ממצאי המחקר מצביעים בברור  . יושם המודל במלואו בהם2005-ו 2004 יםשנבהשוואה ל ו,בארגון

ה הארגונית יושמו שבשנתיים הראשונות של יישום המודל חלק ניכר מהתהליכים לקידום האסטרטגי

בהצלחה והמיקוד הארגוני הוסט ממדידת עמידה ביעדי תקציב לבחינה שוטפת ולשיפור האיכות 

המשיכו כבעבר ואילו שביעות , שהיו במרכז העשייה עוד לפני יישום המודל, צעדי ההתייעלות. הקלינית

ום האסטרטגיה  תרג. הרצון נשארה ברמתה הגבוהה מבלי שהושקע מאמץ שונה מבעבר במישור זה

למונחים אופרטיביים קביעת אחראים לכל תחום ויישום המערכת הממוחשבת חיזקו את  האחריותיות 

)Accountability ( במידה מסוימת, קידום המחויבותיות פגע. של המנהלים והעובדים בארגון ,

תחומים הרפואיים באינטגרציה לא רק בין מישורי האיכות והעלות אלא גם בטיפול הכוללני בחבר בין ה

בלטה במחוזות ובסניפים ובעיקר , הנדרשת לקידום תהליכים אינטגרטיביים, עבודת הצוות. השונים

  . רפואיים ופחות בקרב הרופאים-העובדים  המינהלים והפרה

 כדי להשיג ובו זמנית לקדם את האינטגרציההגבוהה על מנת לשמר את המחויבותיות       

בכל " מקומי"שיפור ביצועים , לפי גישה זו.  לארגון בראייה מערכתית יש להתייחס"בריאות שלמה"

לא יקדם , ללא התייחסות להיות כל תחום מושפע מהגורמים האחרים במערכת ומשפיע עליהם, תחום

 על מנת ,באופן אופרטיבי. הארגון" בריאות"יה ואת יבצורה כוללת ובטווח הארוך את בריאות האוכלוס

 מוגדר תחום האחריות גורםלכל יש לעבור ממצב בו , ם השונים יפעלו בסינרגיהליצור מצב בו הגורמי

י יישום גישה "בצורה רחבה יותר עמוגדר  תחום האחריות למצב בו  , תואם את תחום הסמכות שלוה

  .Integrated  Accountability (IA) –" אחריותיות  אינטגרטיבית"של 

  מחייב  Integrated  Accountability (IA) –" אחריותיות  אינטגרטיבית" -יישום גישת ה

  עבודת צוותעידוד, הגדרת תפקידים,  שיפור המודל  באופן שיצביע גם על הקשרים בין התחומים

תנאי נוסף לקידום גישה זו הוא קיום מערכות . יישום שיטות תגמול שיעודדו עבודה אינטגרטיביתו
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מידע המציגות באופן שוטף את ההשלכות הרפואיות של התייעלות כלכלית או ההשלכות הכלכליות של 

 ישימותה של . תהליכי שיפור איכות בתחום מסוים בכלל הארגון ולא רק ברמת התערבות ספציפית

כרת במכבי ו בנתוני חולי הסתוך שימושה מודגמת במחקר זמערכת המבטאת את המודל המשופר 

    .הנגזרים ממאגרי המידע בארגון

מבוססת על ניתוח נתוני כלל ,  שחל בעקבות יישום המודל, הערכת השינוי בביצועי הארגון

גישה זו מעלה את הסוגיה של חוסר בקבוצת . הארגון שמקורם ממחקר תצפיתי ולא ממחקר ניסויי

פרדיגמה איכותנית נבחרה משום כך . נות ושיוך השינוי להתערבותהשוואה  שמקשה על הסקת מסק

גם מחקר שולבה במידע האיכותני לבנוסף  .המאפשרת  שימוש במגוון שיטות ומקורות לאיסוף המידע

בנוסף להשוואת ביצועי הארגון , בפרק הניתוח הכמותני .   השינוי בביצועי הארגוןבחינה כמותנית של

היות ומרבית הנתונים נגזרו . אה בין המחוזות באותם פרקי הזמן בהתאמה השוונערכה, לאורך זמן

 נעשה שימוש במידת האפשר .ממאגרי הנתונים ניתן לשחזר אותם על ידי הפקתם מחדש בכל זמן נתון

   .בנתונים ממקורות חיצוניים לארגון לתקף את ממצאי המחקר

 ישימותו מוכחתקר זה לא המודל המוצע ייושם בקופת חולים אחת בישראל ובמסגרת מח

עצם העובדה שהמודל מבוסס על , למרות זאת. במערכות בריאות אחרות בישראל ומחוצה לה

ועל מדדי ,  הוכחה בתחומים שונים ובמקומות שונים בעולםה יישומהיתכנותש ,BSC - המתודולוגיית 

אל מאפשר להניח הוכחו כברי יישום בקופות בישרב ו"המשמשים ארגוני בריאות בארה  HEDIS -ה

  .  שאת המודל המוצע ניתן יהיה ליישם בקופות אחרות בישראל ואף מחוצה לה
המודל המוצע ומתודולוגיית יישומו . חשיבות מחקר זה הינה במישור התיאורטי כמו גם במעשי

תורמים להקטנת הפער בין היצע המודלים הניהוליים בארגונים עסקיים להיצע המותאם לארגוני 

בעבודה זו מודגם מודל סטטיסטי  המתייחס ליחסי . במיוחד לאלה המספקים שירות בקהילהבריאות ו

המשלב מדדים במישורים , המודל. הגומלין בין איכות ועלות ומבוסס על מידע הקיים בארגוני בריאות

 במחקר זה,בנוסף. משמש אבן יסוד לפיתוח מודל לתגמול רופאים בגין ביצועים אינטגרטיביים, השונים

גל פני הנהוג בתחומי בריאות הציבור והרפואה כותניות וכמותניות ימודגם היתרון בשילוב  שיטות א

  .הנסמכים על שיטות כמותניות

 הפוטנציאל הגלום מדגים אתישום המודל תוך התבססות על מחסן הנתונים  ,במישור המעשי

) מעבר למדידת ביצועים גרידא (לניהול אסטרטגי של הקופה, הקיימות בארגוני בריאות, במערכות מידע

 תהליך חקר עומק של. ובמיוחד לקידום האיכות הקלינית על בסיס מדדים זמינים למקבלי החלטות

 קבלת תובנות לגבי תהליכים ודילמות העומדים בפני מקבלי ההחלטות מאפשרתיישום המודל בארגון 

   .אימוץ מודל תיאורטי והפיכתו לכלי מעשיתהליך ב

ומשלב מדדי , המותאם לניהול ארגון בריאות ישראלי  כלי ניהולימציגהעבודה זו , המעבר לכל אל

" גדר ההפרדה"וכל זאת בנוסף לתרומה לשבירת   .ביצוע מקובלים בעולם עם מדיניות בריאות  בארץ

 לגשר בין הצרכים של הארגון ללמוד ולהפיק לקחים מראה שניתן מחקר זה .בין ארגונים ואקדמיה

  . את רמתו המתודולוגית של המחקרהמבטיחההוא ובו בזמן לעשות זאת במסגרת אקדמית סיונו ימנ
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Abstract 

This research describes a management model for enabling healthcare organizations 

meet the growing and sometimes conflicting demands to improve the quality and the 

efficiency of care. The model, "Health Value Added" (HVA), provides a systematic 

approach to monitoring and enhancing the impact of the organizations financial 

investments on quality of care. The research describes both the theoretical model and 

the results of its implementation, a complex change process that took place over a 

number of years and involved the entire organization - Maccabi Healthcare Services, 

Israel's second largest HMO. 

Quantitative as well as qualitative methods were used to test the hypothesis that 

the model implementation would have a positive influence on organizational 

performance and work processes. Changes were determined by comparing 

performance prior to (2002), during (2003), and after the model's full implementation 

(2004-2005).  

The quantitative analysis showed statistically significant improvements in all 

clinical domains but no changes in perceived quality or cost. The qualitative analysis 

found observable changes in organizational structure, work processes, and outcomes. 

organization for prioritizing the investment of resources.    

The combined research findings clearly show that the focus of the organization 

shifted, to a large extent, from achieving budgetary goals to improving clinical 

quality.  However, the increased accountability led organizational members to focus 

narrowly on improving the specific areas of the model, leading to a fragmented 
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approach to patient care.  The findings suggest the need for developing "integrated 

accountability" (IA) through mechanisms, processes, and norms that reinforce 

accountability without compromising integration.   

This research fills a theoretical gap in the field of healthcare management by adapting  

business management models to the unique needs and environment of healthcare 

organizations. The in-depth study of the implementation process provides insights into 

change processes and dilemmas faced by decision makers in turning a theoretical model 

into a practical management tool.   
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א 

 התערבות והפעלת תוכנית, הערכת איכות החיים  של חולות פיברומיאלגיה במעקב לאחר עשר שנים

  . פעילות גופניתשל
   קורלשטיין-ורדה ציזר : מאת

                                                                          דן בוסקילה' פרופ, לילי נוימן' מנחים פרופ

  2006מרץ  , ר דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת בן גוריוןעבודת גמר לתוא

  

  תקציר
פי עשר אצל נשים לעומת , 3%-2%  נעה בין הימצאותה  באוכלוסייה.תסמונת פיברומיאלגיה  הינה  תסמונת כאב כרוני מפושט

 .גברים

ב מפושט מעל שלושה חודשים המערב נוכחות של כא: הינה)  1990(י האגודה האמריקאית לראומטולוגיה "עפ אבחנת התסמונת

  .י מישוש באצבע  " נקודות כאב הנבדקות ע18 מתוך 11פלג גוף עליון ותחתון ונוכחות של 

, חולשה כללית, בוקרשרירים קישיון , הפרעות בשינה: חולות בפיברומיאלגיה סובלות מתסמינים נלווים נוספים הכוללים

  . דיכאון ורגישות לשינויים במזג אויר , יחות בעיקר בפניםתחושת נפ, פרסטזיות, כאבי ראש, סחרחורות

מחקרי מעקב אחרי חולות פיברומיאלגיה מצביעים על כך כי לרוב  אין נסיגה או החלמה מלאה מהתסמונת ופיתרון מלא לכאב 

בשימוש בשירותי גורמים לעליה ,  המוגבלות והפגיעה באיכות החיים הנובעים מהתסמונת, חוסר הניידות. הכרוני הוא נדיר

  . הטיפול התרופתי בחולי פיברומיאלגיה מוגבל ואינו מיטבי .הבריאות קונבנציונאליים ואחרים

. במחקרים מבוקרים  יותר מכל התערבות אחרת שאינה תרופתית, בעשור  האחרון נבדקה יעילות הפעילות הגופנית כהתערבות

בטיפול בחולות פיברומיאלגיה ,  כמרכיב יחיד או כחלק מתוכנית כוללתמחקרים אלו ניסו להעריך את יעילות הפעילות הגופנית 

מרבית המחקרים התמקדו ביעילות האימון  האירובי בעצימות . ושיפור איכות חייהן, שיפור היכולת התפקודית, בהפחתת כאב

או  /מתיחות ו, ני סבולתנמוכה עד מתונה כמרכיב יחיד או בהשוואה להתערבויות אחרות של מרכיבי כושר גופני כמו  אימו

כי למרות שמדובר  , ניכרת מגמה בספרות הרפואית מהמחקרים . חינוך לבריאות והפחתת לחצים  :התערבות אחרת כגון

במשכי התערבות שונים ישנה תמיכה לכך שפעילות גופנית אירובית היא בעלת ההשפעה , באוכלוסיות שונות, במדדים שונים

הדרגתית ומבוקרת לאורך זמן עשויה ה לכך  שכל סוג  של פעילות גופנית  עם זאת ישנה תמיכיחד. המיטבית על חולות אלו

גמישות ושיפור תנגודת השרירים , חוזק השרירים, י שיפור של היכולת האירובית"לעזור בשיקום תפקודי של חולות אלו ע

  .שיפור  באיכות חייהן, למיקרו טראומה  ובעקבות כך

תואמות את צרכיהן של חולות הפיברומיאלגיה  מונעות מהן להשתתף בפעילות גופנית מאחר העדר מסגרות קיימות ה

    .שבמסגרות הקיימות בקהילה הן אינן יכולות להשתלב בשל מצבן הבריאותי והגופני

.  יחדיושבדקו את ההשפעה של פעילות גופנית הכוללת את מרכיבי הכושר הגופני, למיטב ידיעתנו לא פורסמו עד היום מחקרים

  השפעת תוכנית התערבות של פעילות גופנית ולבדוק,ה הטבעי של המחלהכלעקוב אחר מהלהמחקר הנוכחי נערך על מנת 

שירותי ב שימוששימוש בתרופות ו, יכולת תפקודית, על איכות החיים,  של חינוך לבריאותמשולבת לעומת קבוצת תמיכה

   .בקרב חולות פיברומיאלגיה באזור הנגב, בריאות

  .בסיס להקמת מרכז שיקומי לחולות פיברומיאלגיה בנגב להוות  עשויההצלחת תוכנית ההתערבות של הפעילות הגופנית



ב 

  : המחקרמטרות

.הערכת איכות חייהן ומצבן הבריאותי של החולות במעקב לאחר עשר שנים :'חלק א

.מבוקרת בקרב חולות  פיברומיאלגיהבנייה והפעלה  של תוכנית התערבות של פעילות גופנית : מטרת על: ' חלק ב

להשוות בין קבוצת התערבות של  הפעילות הגופנית לקבוצת תמיכה של חינוך לבריאות יוערכו במדדים : מטרות ספציפיות

  : הבאים

  .שכיחות וחומרה של תסמיני הפיברומיאלגיה 

 .   תפקוד גופני ואיכות חייהן של החולות 

 .ותי בריאות שינוי בשימוש בתרופות ושימוש בשיר 

  שיטות

סוג המחקר

  .נבדקו והוערכו שוב, אותרו, ונבדקו לפני עשר שנים, שאובחנו כחולות פיברומיאלגיה,  מטופלות,מחקר מעקב : 'חלק א

  : חולות פיברומיאלגיה חולקו לשתי קבוצות .  מחקר התערבות מבוקר אקראית : 'חלק ב

   . ובכל קבוצה השתתפו שלושים ושש חולותנוך לבריאותבוצת תמיכה של חיוק,התערבות של פעילות גופנית 

  כלי המחקר

 .בפעילות גופנית  תעסוקה ועיסוק, מוצא,מצב משפחתי, גיל:  דמוגרפי הכולל שאלות כגון-שאלון סוציו 

 .תרופות  מחלות כרוניות נלוות ונטילת  שאלון מחלות נלוות והיסטוריה רפואית המכיל שאלות לגבי 

 .visual analogue scales- V.A.S  שאלון להערכת כאב 

 . להערכת מצב בריאות נוכחי ותפקוד פיזי-Fibromyalgia Impact Questionnaire FIQשאלון  

 . להערכת איכות החיים הכללית הקשורה בבריאותSF-36-The Short Form 36 Health Surveyשאלון  

המיועד להערכת ,  scale  Arthritis impact measurement -י חלק  משאלון"הערכת המצב הפסיכולוגי התבצעה ע 

 . מצב בריאותי ותוצאים במחלות ראומטיות

  .י דולורימטר"ע וסף הרגישות לכאב  נבדק   י מישוש באצבע"התבצעה ע מדידת רגישות לכאב 

  מהלך המחקר

 כחולות פיברומיאלגיה י ראומטולוג " נשים  שאובחנו עתשעים ושלושכללה בחלקו הראשון של המחקר אוכלוסיית המחקר 

בחלקו השני של המחקר השתתפו נשים שאובחנו כחולות  פיברומיאלגיה  במרפאה . 1994אשר נבדקו והוערכו בשנת  

-מחלה אוטו  שנים ללא 20 - 65 בגילאי ) שנים5עד (עם משך מחלה קצר ,  "סורוקה"ש  "הראומטולוגית בבית החולים ע

  .גופנית או  הפרעות קצב ושינויים המודינמיים לא תקינים בזמן עמידה ופעילות, מחלות לב וכלי דם, אימונית

 להגיע  למרפאה וזומנו אותרו טלפונית מתוך מאגר הנתונים הקיים, 1994נשים שנבדקו ואובחנו כחולות פיברומיאלגיה בשנת ה

  .עשר שניםלהשתתף במחקר ולהיבדק פעם נוספת לאחר 

רואיינו  ונבדק להן סף הכאב ונקודות הרגישות כמו לחולות , המחקראודות גם בשלב השני של המחקר קבלו החולות הסבר 

  :התערבותהתבצעה חלוקה אקראית של כל החולות לשתי קבוצות , לאחר מכן.בחלקו הראשון של המחקר

בסיום ההתערבות כעבור שלושה חודשים  .של חינוך לבריאותקבוצת תמיכה . 2. קבוצת פעילות גופנית משולבת ומדורגת. 1

   .רואיינו החולות בשנית



ג 

  'חלק א וצאותת

  :ונצפו הממצאים הבאים, עו להיבדק ארבעים ושתיים חולותיהגבמעקב לאחר עשר שנים 

 . יפותנוקשות ועי, והחולות עדיין דווחו על כאב רב חומרת התסמינים של הפיברומיאלגיההערכת לא חל שיפור ב .1

  ותסמונת המעי הרגיז(P=0.007) נפיחות בידייםP <0.001) ,( הפרעות בשינהווח על שכיחות שלינצפתה עליה בד .2

(P <0.001).

ולא נמצא הבדל מובהק  ; )P = 0.030( נקודות 1.3 -חלה עליה של כ,נמצא הבדל מובהק במספר נקודות הרגישות  .3

  .ברמת  סף הרגישות הממוצעת

חל שיפור מובהק במדדים של תפקוד  2004- ל1994 בין FIQ לפי שאלון  של יכולת תפקודיתבהשוואת  המדדים .4

, (P <0.001)  מידת ההפרעה של התסמינים בעבודה או בבית פחתה, )P =0.005(מידת הכאב , )P =0.001(הפיזי 

 הערכת חומרתהוכן )  = P 0.016(השפעת התסמונת על חיי היום יום פחתה , )(P <0.001 ירדהרמת דיכאון 

)P =0.022 .( 2004למרות השיפור המובהק סטטיסטית רמת כל המדדים מעידה על מצב תפקודי ירוד בשנת.   

  

  '   בחלקתוצאות 

  .במרבית המדדים בזמן הגיוס למחקר דומות מאוד בניתוח הנתונים הבסיסי נמצא כי הקבוצות היו

  :בסיום ההתערבות 

לקבוצת הפעילות הגופנית . רכת התסמינים בין קבוצת הפעילות הגופנית לתמיכהנמצאו הבדלים מובהקים בממוצעי הע .1

 . ממוצע ניקוד נמוך יותר בכל התסמינים בהשוואה לקבוצת התמיכה

 .שכיחות של תסמינים נמוכה  בהשוואה לקבוצת התמיכהנמצאה בקבוצת הפעילות הגופנית  .2

 %15.2 יותר של ימים שלא חשו כאב לעומת הכיחות גבוה  מהחולות  בקבוצת הפעילות הגופנית דיווחו על ש63.6% .3

 .P<0.001)(מהחולות בקבוצת התמיכה  

  בהשוואה   SF-36שאלון   הבריאות לפילקבוצת הפעילות הגופנית ממוצע ניקוד גבוה באופן משמעותי בכל מדדי .4

  .חוץ ממדד תפקוד חברתי,לקבוצת התמיכה 

בקבוצת הפעילות הגופנית  ממוצע  הפניות נמוך . ימוש בשירותי בריאותנמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין הקבוצות בש .5

פניות , )P=0.017(ביקור אצל רופא המשפחה : יותר לשירותי בריאות  בהשוואה לקבוצת התמיכה בשירותים הבאים

צילומי הפניות ל, )P<0.001(הפניות לטיפולי פיזטיותרפיה, )P=0.002(פניות לראומטולוג , )(P=0.021לנוירולוג 

  P=0.009).(רנטגן 

  

  מסקנות המחקר

 רמת כל המדדים מעידה  FIQשל המחקר למרות השיפור המובהק במדדים של יכולת תפקודית לפי שאלון ' בחלק א .1

 .2004על מצב תפקודי ירוד בשנת 

סמיני  להתערבות של פעילות גופנית משולבת בקרב חולות פיברומיאלגיה ישנה השפעה חיובית  בהקלה  בחומרת ת .2

 .המחלה  ושכיחותם



ד 

בתפיסת "בדיקת המדדים הקשורים למצב בריאותי ותפקודי הראתה שיפור משמעותי בקבוצת הפעילות הגופנית  .3

 .לעומת קבוצת התמיכה שלא חל בה שינוי" השפעת המחלה על חיי היום וחומרתה", "בריאות כללית

עם משך מחלה של עד ,בחולות פיברומיאלגיה חדשות תוצאות המחקר תומכות בתועלת הפעלת  מסגרת פעילות גופנית  .4

 .חמש שנים

להתערבות של הפעילות הגופנית אין השפעה על הורדת שימוש בתרופות בטווח הקצר של התערבות בת שלושה  .5

 . ייתכן וקיים צורך לבחון זאת בהתערבות למשך זמן ארוך יותר.חודשים

ומספר צילומי הרנטגן לעומת קבוצת  ,רים אצל רופא המשפחהלפעילות גופנית השפעה חיובית בהורדת מספר הביקו .6

 . התמיכה שאצלה חלה גם כן  ירידה  אך מתונה יותר

 .לפעילות גופנית השפעה חיובית בהורדת מספר ההפניות לטיפולי הפיזיותרפיה בהשוואה לקבוצת התמיכה .7

  

  המלצות

 .ות שנמצאו ישוחזרוכדי לבדוק האם התוצא, לבצע את המחקר במגזרי אוכלוסייה אחרים .1

  . יותרכיםארוומעקב ביצוע מחקר נוסף עם משך התערבות  .2

 .הכללה של תוכנית הפעילות הגופנית במסגרת שירותי הבריאות כחלק בלתי נפרד בטיפול בחולות פיברומיאלגיה .3

וית מדיניות  והתודבר שיקל על איתור חולות אלו לצורכי מחקר,  ממוחשב של חולות פיברומיאלגיה ארציבניית מאגר .4

 .טיפול אחידה בחולות אלו

י לבדוק השפעה זו בקרב חולות א כד,מאחר ומחקר זה לא עסק בחולות פיברומיאלגיה עם משך מחלה מעל  חמש שנים .5

 .אלו

 לכן יש לבצע מחקרים .יה הנחקרתיאוכלוסההתועלת של תוכנית פעילות גופנית קשורה לתכנון התוכנית ולמאפייני  .6

 .דוק איזה סוג פעילות גופנית מתאים ביותר לחולות אלונוספים על מנת לב

  

איכות חיים, מחקר מעקב , פעילות גופנית, פיברומיאלגיה: מילות מפתח
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ABSTRACT 

Background 

Fibromyalgia (FM) is a syndrome of chronic widespread pain associated with decrease in 

physical functioning and increase in use of medications and health services. Its prevalence 

is about 2-3% but its presence has been noted ten times more often in women than in men. 

The diagnosis criteria of FM according to the American College of Rheumatology (1990) 

include the presence of widespread pain over three months in combination with tenderness 

of 11 or more of 18 specific   tender points sites. A constellation of ancillary symptoms 

may be present, including sleep disturbances, muscle stiffness, headache, general 

weakness, dizziness, paresthesias, fatigue and other manifestations.   

Follow-up studies indicate that there is no full recovery from this syndrome, and that the 

success of various therapies is limited.  

In the last decade physical exercise intervention has been a subject of more studies than 

any other non pharmacological intervention. These studies have assessed   the effect of 

exercise – either alone or in combination with multidisciplinary   interventions, to reduce 

pain, improve physical functioning and quality of life (QOL) in FM patients. 

Most of the studies were focused on aerobic low or moderate   intensity exercises,  

either lone or in comparison to other intervention of physical fitness component like   

endurance exercise, stretching exercise, flexibility exercise, strength exercise or other 

intervention such as health education, stresses coping and management.  

There is a support in the medical literature that aerobic exercise is the most effective in 

Fibromyalgia patients. Nevertheless there is evidence that all types of moderate and control 

physical exercise in the long period may assist in rehabilitation of these patients by 

improving their physical functioning, cardiovascular fitness, muscle strength, flexibility 

and improve resistance to muscles micro trauma thus improving their quality of life.  
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The exercise facilities appropriate for fibromyalgia patients do not exist in the southern 

region of Israel, therefore these patients can't participate in physical exercise programs in 

the community due to their physical and health status. 

To the best of our   knowledge no studies were published that evaluated a combination of 

physical exercises that includes the entire fitness component. 

This study was done to follow the natural history of fibromyalgia and to asses the effect of 

combination of physical exercise compared to a support group with health education, on 

quality of life, physical functioning and use of medications and health care services among 

Fibromyalgia patients in the Negev. 

 A success of the exercise intervention program can lead to the establishment of a 

Fibromyalgia rehabilitation center   in the Negev Region of Israel. 

The aims of this study were: 

Phase 1: To evaluate the health status and quality of life   in female FM patients who were 

examined and diagnosed in 1994 in the Negev Region of Israel. 

Phase 2:  To design and implement a program of controlled   physical exercise in patients 

with fibromyalgia. 

Specific aims: to compare between the exercise group and the support group, regarding  

the following measurements: 

 Fibromyalgia related symptoms and their severity. 

  Physical functioning and quality of life. 

 Change in  use of medications and health services. 

Methods 

Type of the study:  

Phase 1: A follow up study. FM patients who were diagnosed in 1994 were allocated again, 

assessed and examined after 10 years. 

Phase 2: Randomized controlled trial. The patients were divided into two interventions: 

exercise group and support group with health education. 

The study instruments included demographic and medical history questionnaire.  

Evaluation of pain levels and other FM-related symptoms was done by VAS-visual 

analogue scales. The fibromyalgia impact questionnaire was used to assess current health 
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status and physical functioning. Health-related QOL was assessed by the SF-36 

questionnaire, and psychological status was evaluated by using part of the AIMS (Arthritis 

Impact Measurement Scale). Assessment of tenderness was performed both by palpation 

and with a dolorimeter. 

The study population in phase 1 included 93   females who were diagnosed with FM in 

1994 and  allocated  again from existing data base, were invited by telephone to participate 

in the study and were examined after 10 years. 

Phase 2 of the   study   included 72 FM females with short disease duration (till five years), 

aged 20-65 years, without autoimmunity disease, cardiovascular disease, or arrhythmia and 

hemodynamic changes during standing and exercising. All the patients were interviewed   

and assessed for pain   tenderness.   Afterwards they were randomly divided into two 

groups: 36 patients in the exercise group and 36 patients in the support group. After a 3 

month intervention all patients were interviewed again.  

Results of phase 1 

After 10 years, 42 patients were examined again, and the following findings were 

observed: 

1.  There was no improvement in fibromyalgia related symptoms: the patients still 

reported stiffness, fatigue and pain. 

2. There was an increase in prevalence of sleep disturbances (P<0.001), hands swelling 

(P=0.007) and irritable bowel syndrome (P<0.001). 

3. There were no change in tenderness levels, but the number of tender points increased 

significantly   by an average of 1.3 Points (p=0.030). 

4. Parameters of physical functioning index , based on FIQ questionnaire (high score 

indicates low functioning ) between 1994 to 2004 were improved and decreased in: 

physical functioning ( P=0.001) , intensity of pain (P=0.005) , interruption  of 

symptoms in home or in work  (P<0.001) , depression level (P<0.001) , effect of the 

syndrome on daily life (P=0.016) and of syndrome severity  (P=0.022).  Although 

there were significant improvements all the index's levels indicated low physical 

functioning in 2004. 

 



 D

Results of phase 2 

The two   intervention groups were similar on most of the measurements at the start of the  

study. At the end of three month intervention: 

1. Significant differences were found between the exercise group and the support group in 

assessing symptoms. In all symptoms the exercise group had lower scores than support 

group. 

2. Lower prevalence of symptoms was found in the exercise group compared to the 

support group. 

3. The exercise group reported higher prevalence (63.6%) of "days without pain" than the 

support group (15.2%). 

4. A high score in all parameters of the SF- 36 questionnaire had been observed in the 

exercise group compared to the support group, except social physical functioning. 

5. Using health care services showed significant differences between the two groups. 

Lower referrals to health services in the exercise compared to the support group were 

reported in these services: family physicians visits (P=0.017), referrals to neurologist 

(P=0.021), referrals to rheumatologist (P=0.002), physiotherapy (P<0.001) and x-ray 

(P=0.009). 

Conclusions 

1. Although there were significant improvements in parameters of physical functioning 

index, based on FIQ, all the index's levels still indicated low physical functioning in 

2004 (phase 1 of the study). 

2. Combination of exercise intervention had a significant positive affect on   prevalence 

and severity of fibromyalgia symptoms. 

3. In the exercise group a significant improvement in general health index, effect of the 

syndrome and severity in daily life was observed, compared to the support group where 

no improvement was found. 

4. The outcome of this research indicates the benefit of an exercise program in 

fibromyalgia patients with short disease duration (till five years). 

5. No change was found in using medications in the short period intervention of the 

exercise group. Perhaps  a longer   period of intervention is   required. 
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6. A decrease in   number of family physician visits and   x-ray referrals was found in the 

exercise group compared to the support group.  

7.  In the exercise group a decrease in physiotherapy referrals was observed compared to 

the support group. 

 

Recommendations 

1. This study should be carried out in a different population in order to check these results. 

2. There is a need to perform another study with a longer intervention and longer follow 

up. 

3. The exercise program should be included as part of health care services to fibromyalgia 

patients.  

4. There is a need to computerize a national data base of fibromyalgia patients in order to 

locate   these patients for research and to create guidelines for policy treatment.  

5. This research   included   fibromyalgia patients with short disease duration (till five 

years).Therefore it is suggested to conduct a study in patients with long disease 

duration. 

6. The benefit of the physical activity program is related to the planning of the program 

and the characteristics of the population study. Therefore more research is required to 

identify the characteristics of patients who benefit from specific modes of exercise.  

  

Key words: fibromyalgia, follow-up, exercise, physical activity, quality of life 
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אנדוגני על התפתחות גידולים סרטניים IL-1 של השפעות 

 על ממאירות IL-1 KO,בעקבות הזרקה של קרצינוגן לעכברים 

    . חיסונית של המאכסןתהתאים המתפתחים ויחסיהם עם המערכ

 

  יעקב קרלין: מאת

  "דוקטור לפילוסופיה"מחקר לשם מילוי של הדרישות לקבלת תואר 

  בפקןלטה למדעי הבריאות

  גוריון-וניברסיטת בןא

  ז''תשס

  

  תקציר

ציטוקינים מסוימים יכולים . התפתחות או רגרסיה של גידול סרטני מתבססת על השתתפות של ציטוקינים

 של גידול על ידי עידוד פעילות הלדחיי גורמים  ציטוקינים אחרים,לעמתם ;לעודד התפתחות של גידול

הינו ציטוקין פליאוטרופי בעל השפעות מגוונות על תגובות  )IL-1 (1-אינטרלויקין. חיסונית אנטי סרטנית

או הפרשה של / נובעת מיכולתו להשרות סינתזה וIL-1צמת הפעילות של וע. חיסוניות ותגובות דלקתיות

 IL-1 -משפחת ה. מולקולות מתווכות דלקת ומולקולות הדבקה בתאים מגוונים, כימוקינים, ציטוקינים

 IL-1R Receptor (IL-1Ra)אנטגוניסט וחלבון IL-1β- וIL-1αסטיים  חלבונים אגוני2-מורכבת מ

antagonist .IL-1Ra נקשר לרצפטור של IL-1 אך אינו מעביר אותות ואינו מפעיל את , תאיםהפ ''ע

 זאת אומרת   , האגוניסטיותIL-1 -מולקולות ה. IL-1 משמש כמעכב פיזיולוגי של ובכך הוא: התאים

IL-1α  ו-  IL-1βהמייצר אותם או בסביבתו בתאם במדורים שוניםנמצאי  .IL-1β  פעיל רק בצורתו

   או (31kD)שלו  תאי-קר בצורת הפרקורסור התוךפעיל בעיIL-1α -בעוד ש, (kD 17.5)המופרשת 

  ב
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שכן רק , (17.5kD)מופרשת האך רק מעט בצורה , (23kD) ההממבראנכמולקולה האחוזה על פני 

  . IL-1β  בעיקר מפרישיםרבים אחריםבעוד שתאים , IL-1αמקרופאגים מפרישים 

, י תאים סטרומליים'' עמיוצרות  נפוצות באתרי גידולים סרטניים והן יכולות להיות IL-1-מולקולות ה

סרטן הבסוג של , צורתו,  על ממאירות תלויה בכמותוIL-1השפעה של . תאים דלקתיים או תאי הגידול

 הוא IL-1 . הגידול הסרטניבאזור IL-1 שנמצאים ביחד עם הם שלרצפטוריםהציטוקינים ובפיזור הו

י הפעלה של ''סרטני כמו ממאירות וגרורתיות עליכים מרכזיים של התפתחות גידול פקטור חשוב בתה

 מעודד ביטוי של פקטורי גידול IL-1 בנוסף לכך ,תל ותאי האנדוגידולביטוי מולקולות הדבקה על תאי ה

 הראנו כי ובמעבדותינקודמים   במחקרים.ינזותלופרוטאת כמו מ, בין תאיאנזימים שמפרקים מטריקסו

 מפעילה תגובה אימונית , מפרישה אותוינהא על הממבראנה וIL-1α שורת תאים פיברוסרקומה המבטאת

 להתפתחות של גידול יגרום , שמופרש לסביבהIL-1β  זו המבטאתשורת תאיםלעומת זאת . אנטיסרטנית

 בשלבים , קרוב לגידול הסרטניIL-1ביטוי מקומי בכמויות קטנות של חושבים ש אנו  .סרטני אלים

  IL-1 כמויות גדולות של ,בניגוד לכך. גידולההתפתחות יכול להפעיל תגובה חיסונית כנגד המוקדמים של 

   .תחות של גידול סרטני שמעודדות התפגורמות לתגובה דלקתית חזקה

.  על ממאירות התאים סרטנייםIL-1 -  של חלבוני הin vivo  בעבודה זו ניסינו לבדוק את התפקיד

 IL-1 (knockout mice, KO) - של משפחת הםפונקציונאלייחסרים גנים ההשתמשנו בעכברים 

הבחנו בכך שאחרי הזרקה של   IL-1α, IL-1β, IL-1α/β (double knockout) -ו IL-1Ra  : כדלהלן

ינטיקה של התפתחות הגידול הייתה יחסית איטית קה ו לעכברים אלMCA-3קרצינוגני החומר ה

התפתחות הגידול הייתה , לעומת זאת. IL-1β (IL-1β and IL-1α/β KO)-הבעכברים שחסר להם גן 

 ימים לאחר 115מצאנו כי   לעכבריםMCA-3 כאשר הזרקנו .IL-1Ra KO  בעכברימהירה ואלימה

 IL-1α KO- וBALB/c בקבוצות של , יםכברים פיתחו גידול כל העIL-1Ra KOבקבוצה של  ;הזרקה

-10רק  IL-1β- וIL-1α/β KOלעומת זאת בקבוצות של עכברי .  מעכברים פיתחו גידולים60-80%

 IL-1Ra KOבחתכים היסטולוגיים שנלקחו ממקום הזרקת הקרצינוגן בעכברי  . פיתחו גידולים30%

ליכים דלקתיים מפרישים חומרים בתהאנו משערים שתאים אלו  .  של נאטרופיליםנצפה תסנין צפוף

    KO  IL-1α- וBALB/c בעכברי .מחמצנים וחומרים מוטגניים אחרים שיכולים לעודד תהליכי ממאירות

  ג
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 לא נצפה תסנין   KO, IL-1β, IL-1α/βלעומת זאת בעכברי . תסנין של נאטרופילים היה יחסית קטן

 ביחד עם חומר אנטידלקתי MCA-3 שהוזרקו עם קרצינוגן IL-1Ra KOעכברי . כמעט בכלל

ibuprofenיוצרות של רקמה גרנולרית ה הראו ירידה משמעותית בתסנין של נאטרופילים ו"Granular 

tissue" .  

  

  יותר גבוההNK של תאי יש פעילות  IL-1β and IL-1α/β KOבתאי הטחול של עכברי בנוסף הבחנו כ

   IL-1β and IL-1α/β KO  של עכברי בכבדNKT תאי  כמות,כמו כן. אחרים KO IL-1עכברי לעומת 

 ניםיציטוקובביטוי ה IL-1Ra KO-וBALB/c, IL-1α KO  יחסית לעכברים כמו  יותרנמצאה גבוהה

TH1 :IFN-γו -IL-12 של תאי טחול מעכברי   שפעול אחרי IL-1β and IL-1α/β KO עם ConA גם 

  . בהתפתחות הגידולה מה שיכול להסביר דחיייתה גבוההיה

והזרקנו אותם  IL-1 KO -אחרי התפתחות  הגידולים הפקנו שורות תאים סרטניים מכל קבוצות עכברי ה

  יותר וקנטיקת ממאירים היוIL-1Ra KOעכברי  שורות התאים שמקורם ב. BALB/cלעכברי 

 יחסית לשורות תאים דם בתוך הגידול הייתה מרובההכלי  הייתה מהירה וכמות  שלהםההתפתחות

   שורות תאים מעכברי. לא התפתחו בכלל  IL-1α KO בעוד ששורות התאים מעכברי,BALB/cמעכברי 

IL-1Ra KOבמערכת של  פעילה בריאות גם הראו גרורתיות "experimental metastasis" בעקבות 

.  לית מוקרנים סובלBALB/cהתפתחו רק בעכברי   IL-1α KO שורות תאים מעכברי.דלווריהזרקתם 

 הקשורים סמנים ביטוי FACS- גם הראו בבדיקת הKO IL-1α מקורם בעכברי התאים ששורות ,בנוסף

. MHC class Iמולקולת  H-2Kd ורמות יחסית גבוהות של ICAM-1 כמו ,לאימונוגניות של תאים

 יש פוטנציאל אימונוגני ביחס לקבוצות אחרות של   IL-1α KOמעכברי יתכן שלשורות התאים ,מפה

 ,  IL-1α KO שעות אחרי הזרקה של שורות תאים מעכבריIL-1 KO .24-48כברי גידולים שהפקנו מע

 שכנראה גורם להרס התאים הממאירים מייד לאחר םלימפוציטין של  תסני במקום ההזרקה לראותניתן

 של לימפוציטים משמעותי  לא נצפה תסניןBALB/cהזרקה של שורות תאים מעכברי בבעוד ש, הזרקתם

  .חוגידול סרטני התפת

  

  ד
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 כמו כמות , הראו שינוים המטופואטיםBALB/c עם שורת תאים מעכברי  שהוזרקוIL-1Ra KOעכברי 

תאים אלו גורמים . טחול וטימוס,   במח העצם(+Gr-1+/CD11b) טים צעיריםיילופוייגדולה של תאים מ

   סביבה בהם, כלומר.  בהתפתחות של גידולים סרטניםזהסופרסיה וגם מעודדים תהליכי אנגיוגננולאימו

י תגובות דלקתיות '' והן ע תאים התומכת בהגברת ממאירותIL-1 בלתי מרוסנות של מתבטאות כמויות 

   . עיכוב תגובה חיסוניות התורמות גם הן לממאירות אם כי בצורה עקיפהי''התורמות לממאירות והן ע

  

ממקור של  תאים אלו הם. בניםיוצרות של תסנין תאי דם להכבר מזמן ידוע שבתוך גידולים סרטניים יש 

   TAMsבמקור . tumor-associated macrophages (TAMs)מקרופאגים והם נקראים -מונוציטים

. סרטנייםהתאים ה עם הבאינטראקצי יש שני תפקידים TAMs-בגידול הסרטני ל. באים מזרם הדם

   ם התפתחות שלמעודדיהם מצד אחד  macrophage balance" hypothesis"; תופעה הזאת נקראת

כמוקינים שמגיסים תאים מזנכימלים ואנזימי פרוק של ו י הפרשה של פקטורי גידול''רטני עגידול ס

את  שמפעילים IFN-γ- וIL-12 יכולים להפריש ציטוקינים כמו TAMs מצד שני, אולם. סטרומהה

ם מקורפאגים ש הראנו כי מקרועבודה זוב. חיסונית כנגד תאי סרטן וגורמים להרס שלהםהמערכת ה

 המביאים ציטוקינים  בהעדפהמפרישים LPS עם שופעליםמה KO  IL-1α/β- וKO  IL-1βבעכברי

-IFN-γ IL,- וIL-12כמו , המעורבים בפיתוח תגובה חיסונית כנגד התאים הסרטניים TH1 לשפעול תאי

רישים שמפ IL-1Ra KO- וBALB/c ,IL-1α KOעכברי  לזאת בניגוד.  בצורה מוגברתTNF-α- ו18

 IL-1Ra מקרופאגים ממקור ,בניגוד לכךTNF-α. - וIFN-γ IL-18,- וIL-12כמו , פחות ציטוקינים

KOכמו ה של פקטורי דלקת ואנגיוגנז מפרישים כמויות גדולות IL-1β ,PGE2ו -,VEGF  לעומת עכברי

BALB/cו -IL-1 KOעכבריתוצאות אלו מראות שלמקרופאגים מ.  אחרים-IL-1 KO ים יכול שונים

גידול או המערכת חיסונית הפועלת כנגד תאי  עם תאי הבאינטראקצי in vivo תפקידים שונים להיות

  . הגידול

  

 יש לו תפקיד נוסף והוא רגנרציה של תאי מח העצם , עד כה שתיארנוIL-1בנוסף לכל התפקידים של 

  אנו הראנו . רפיהרדיות או כימותרפיהי '' שנגרמת אצל חולי סרטן עלמשל כזו, אחרי פגיעה קשה

  ה

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 יחסית (Gy 6.5) עמידים להקרנות ,IL-1Ra KO כמו IL-1שעכברים שמפרישים כמויות גדולות של 

   שהוזרקו IL-1α/β KOעכברי . KO IL-1α, IL-1β and IL-1α/β כמו IL-1 ים אלעכברים שלא מבט

 יש IL-1-כן לדבר שמעיד שא,  בלבדהוקרנוך הוקרנו שרדו יחסית לעכברים ש ואחר כrIL-1עם 

   .חשיבות רבה בשיקום המערכת ההמופוייטית אחרי נזקי קרינה

יש תפקידים שונים  IL-1Ra IL-1β, IL-1α -למולקולות כמונה כי תוצאות אלו הובילו אותנו למסק

לכן , MCA-3י קרצינוגן '' ע במודל ניסויים שלנובויסות של התפתחות גידולים סרטנים שנגרמים

 מפתחים IL-1α-הגן י חסר עכברים . טיב התאים הסרטניים שיתפתחו בהמשךהשפעות ניכרות על 

   כלשהו מנגנון חיסוניי עכברים אלו חסרכלומר . MCA-3גידולים אימונוגנים אחרי הזרקה של קרצינוגן 

י הפעלת ''דד ממאירות וגרורתיות ע מעוIL-1β. אימונוגנית לשרודתפקידו למנוע מתאים עם יכולת  אשר

מעכבים מערכת חיסונית כנגד הפקטורים אנגיוגנים והפעלה של מנגנונים , ל פקטורי גידולהביטוי ש

ממאירות  מפחית את פוטנציאל הIL-1Raומת זאת על. (+Gr-1+/CD11b)התפתחות של גידול סרטני 

  .התפתחות סרטניתמעכבים ו,  פעילות חיסוניתשפעליםי הפעלה של מנגנונים שמ''ע

- על יחסי גידולIL-1 -תפקיד מולקולות ממשפחת ה  עלו יאפשרו לנו ללמודשתוצאות אלאנו מקווים 

יכול  ,כמולקולות בודדות ,IL-1 לנטרול. סרטניים-מאכסן ועל אפשרות להשתמש בהן כחומרים אנטי

 של התפתחות השונות המתווכות  הפרודלקתיותהמולקולותו  הציטוקיניםפוטנציאל לעכב את רשתלהיות 

  .גידולים סרטניים
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ABSTRACT:
Interleukin-1 (IL-1) is a pleiotropic cytokine that affects mainly inflammation, immunity, hematopoiesis and other
homeostatic functions in the body. The IL-1 family consists of two major agonistic molecules, namely IL-1a and
IL-1b, and one antagonistic molecule, the IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra). IL-1a and IL-1b are distinct proteins
encoded by different genes and they both differ from most other cytokines by lacking of a signal sequence, thus
they are not secreted through the endoplasmic reticulum-Golgi pathway. They are secreted by activating the
purinergic P2X7 receptors of macrophages with extracellular ATP. Recombinant IL-1a and IL-1b bind to the same
receptors and exert similar biological activities. It is not yet understood why these redundant IL-1 genes exist
and have been preserved during evolution. Within the producing cell or its microenvironment, IL-1 molecules
differ dramatically in the sub-cellular compartments in which they are active. IL-1b is active in its secreted mature
form, whereas its cytosolic precursor is inactive, while
II
IL-1a is mainly active as an intracellular precursor or as a membrane-associated form, but is only marginally
active in its secreted mature form, as it is only secreted by activated macrophages, while other cells express it
upon activation in cell-associated forms. IL-1b is secreted by activated macrophages by also many other cells.
Diverse effects of the IL-1 molecules on tumor development have been described. On the one hand, anti-tumor
effects of IL-1 have been described in experimental tumor systems, mainly due to its ability to costimulate T cell
activation, to induce cytokine secretion in specific as well as in non adaptive immune cells, and to potentiate the
differentiation and function of immune surveillance cells. On the other hand, IL-1 potentiates invasiveness and
metastasis of malignant cells, mainly by inducing adhesion molecule expression on the tumor cells as well as on
endothelial cells. In addition, IL-1 may stimulate the production of invasiveness-promoting factors such as matrix
metalloproteinases, growth factors, or angiogenic factors by the malignant cells or by cellular elements in the
s microenvironment. The diverse effects of the IL-1 molecules on malignant processes have hindered the’tumor
use of IL-1 as an anti-tumor agent in clinical trials.
IL-1 is abundant in the microenvironment of tumors; it may be derived from stromal or immune cells or from
the malignant cells themselves. The effects of IL-1 on the malignant process are possibly influenced by the amount
s stage and the overall local network of cytokines’of IL-1, the form of IL-1, the type of malignant cells, the tumor
and their receptors. We think that the expression of local small amounts of IL-1 in the vicinity of the tumor, at
 inflammatory responses that will subsequently’tamed‘early stages of its development, can induce moderate or 
activate specific immunity against the malignant cells. In contrast, large amounts of IL-1 will induce broad
s microenvironment that will quickly’inflammation, due to its paracrine effects on stromal cells in the tumor
potentiate invasiveness
III
and metastasis, regardless of anti-tumor immunity that will not be able to cope with the development of quickly
growing and disseminating tumors. Previously, by using tumor cells overexpressing IL-1 we have shown that the
sub-cellular localization of the IL-1 within the producing cell and its environment is crucial for determining its
biological functions. It has been shown that fibrosarcoma tumor cells lose their tumorigenicity when they
overexpress IL-1? in the cytosol and on the membrane, but do not secrete it. IL-1? expressing tumor cells exhibit



potentiated immunogenicity that leads to the development of an anti-tumor immune response involving non-
adaptive and specific immune cells.
 On the contrary, it was shown that IL-1? transfectants (mature form), which secrete the cytokine, grow progressively
in a more violent manner than the parental non-transfected cells, manifested by more rapid growth and earlier
mortality of the mice (Fig.1).

Fig.1. Activity of IL-1 molecules within the producing cell or its environment

 As a ubiquitous mediator at the site of tumor development, IL-1 can affect the process of
IV
carcinogenesis. To assess the latter, we injected 3-Methylcholantrene (3-MCA) to control BALB/c and IL-1
knockout (KO) mice that lack functional genes of members of the IL-1 family, i.e. IL-1? IL-1?, IL-1? and IL-1?
(double KO) and IL-1Ra KO mice. Tumor development was delayed in mice lacking IL-1?, i.e. IL-1?, IL-1? and
IL-1? (double KO) mice and enhanced in mice expressing unattenuated IL-1 levels, i.e. IL-1Ra KO mice.
Tumorigenicity patterns in IL-1? KO mice were similar those of BALB/c control mice and in some experiments
tumors developed more quickly in IL-1? KO mice.  Histological analyses indicated that 3-MCA deposits in tissues
where surrounded by fibroblastic capsules, however, in IL-1Ra KO mice, 3-MCA droplets were surrounded by
a dense granulomatous tissue, rich in neutrophils and macrophages (foam-like cells). The heavy neutrophil infiltrate
that was observed in sites of 3-MCA injection in IL-1Ra KO mice was strongly inhibited after treatment with
ibuprofen, a non-steroid anti-inflammation drug (NSAID). Immunohistochemistry studies of the granulomas
revealed the existence of inflammatory cells/products: mainly neutrophils, IL-1?, COX-2 and TNF-?.
Using this experimental system of chemical carcinogenesis of 3-MCA-induced sarcomas from various IL-1 KO
and control BALB/c mice, we also isolated from tumor-bearing mice fibrosarcoma cell lines that lack or overexpress
distinct forms of IL-1. The tumorigenicity of cells expressing or lacking various IL-1 molecules has been compared
using tumour transplantation approaches after injection the cells into control BALB/c mice. These tools enabled
us to assess, in comparative manner, the complex role of IL-1 of both tumor cell- and host-origin on on the
malignant process.
Transplantable 3-MCA-induced fibrosarcomas obtained from IL-1Ra mice were more invasive and metastatic
than tumors developed in control BALB/c mice, exhibiting more rapid growth and earlier death of the relevant
tumor-bearing mice, while tumor cells from
V
 IL-1?, IL-1? and IL-1? (double KO) KO mice were less invasive, as compared to 3-MCA tumors derived from
control BALB/c mice.  Thus, IL-1? at the site of tumor development induces an inflammatory response that affects
the malignancy of the derived tumor cells. The IL-1Ra KO cell lines exhibited more aggressive metastatic tumors
in the lungs of mice after i.v. inoculation (experimental metastasis), as compared to control BALB/c 3-MCA-
induced cell lines. In addition, blood vessels were most abundant in tumors induced by IL-1Ra KO cell lines,
further indicating their increased invasiveness patterns. Thus, IL-1Ra KO mice-injected with BALB/c 3-MCA-
induced cell lines stimulate hematological alterations, such as extensive accumulation of Gr-1+/CD11b+ immature
myeloid cells in the bone marrow, spleen and thymus that induce tumor mediated suppression on T cells and also
promote angiogenesis.
 In contrast, the tumorigenicity of IL-1a KO cell lines was markedly reduced, tumor cells either failed to develop
tumors or tumor regressions, following initial growth, were observed. To determine the mechanisms by which
IL-1a KO 3-MCA-induced cell lines are of reduced tumorigenicity and IL-1Ra KO cell lines are of enhanced
tumor invasiveness, parameters related to anti-tumor immune responses and tumor invasiveness, such as angiogenesis
and expression of invasion-promoting factors, were analyzed. The observation that IL-1? KO cell lines can grow
and establish local tumor masses in sub-lethally irradiated mice suggests that anti-tumor immune responses are
involved in the remarkably reduced tumorigenicity of IL-1? KO cell lines. Indeed, a lymphocyte infiltrate was



detected at sites of injection of IL-1? KO cell lines that possibly induced the destruction of the tumor, as compared
to mice inoculated with BALB/c 3-MCA-induced cell lines, in which no infiltrate invaded the injection site and
tumors developed progressively. In cell lines from IL-1? KO mice, we observed down regulation in the expression
of the MHC
VI
class-I molecule H-2Dd and upregulation in the expression of ICAM-1 and H-2Kd. Regulation in the expression
of these molecules possibly causes the tumor cells to be immunogenic. Integrins like ICAM-1 are responsible
for efficient cell-cell interactions and better association between malignant cells and immune effector mechanisms
that lead to more effective destruction of tumor cells. H-2Kd is an important molecule in promotion of immune
surveillance.
It has long been recognized that leukocytes infiltrate neoplastic tissues. Cells belonging to the monocyte-
macrophages lineage are a major component of the leukocyte infiltrate of neoplasms and these cells called tumor-
associated macrophages (TAMs). TAMs originate from circulating blood monocytes. Their recruitment and
survival in situ is directed by chemokines and by cytokines which interact with tyrosine kinase receptors. TAMs
have complex dual functions in their interaction with neoplastic cells. It is proposed as the "macrophage balance"
hypothesis. The "macrophage balance" hypothesis elegantly depicts how TAM possesses the dual potential to
promote or inhibit malignant cell growth and tumor progression. TAMs have a complex relationship with the
neoplastic cells of the tumor. On the one hand, the two cell types produce reciprocal growth factors and may be
considered to have a symbiotic relationship. On the other hand, TAMs can be activated to inhibit tumor growth
and destroy neoplastic cells. We showed that IL-1? and IL-1?/? KO LPS-stimulated macrophages express
significantly more TH1 promoting cytokines, such as IL-12, IL-18, IFN-g and TNF-?, as compared to control
BALB/c, IL-1? and IL-1Ra KO macrophages. IL-12 and IFN-g have anti-tumorigenic potential. In contrast, IL-
1Ra KO macrophages express increased levels of pro-inflammatory and angiogenic factors, such as IL-1?, PGE2
and VEGF that have a pro-tumorigenic potential. These observations demonstrate that macrophages-derived from
control BALB/c and various IL-1 KO mice
VII
have potential to exert differential effects in vivo on malignancy patterns of tumors.
IL-1 possesses myeloprotective/myelorestorative features, which may be beneficial to cancer patients who suffer
from infections and leukopenias after chemotherapy or bone marrow transplantation. Here, we showed that mice
without IL-1 are very susceptible to irradiation, while mice expressing non-attenuated levels of IL-1, such as IL-
1Ra KO mice are resistant to irradiation. These results were shown by irradiation of mice with 6.5 Gy, which is
a sub-lethal dose for control BALB/c and IL-1Ra KO mice, but is lethal for IL-1?/? KO mice. IL-1? and IL-1?
KO mice were less susceptible to irradiation than IL-1?/? KO mice, but we did not see a significant difference
between IL-1? and IL-1? KO mice, which may indicate that IL-1? and IL-1? fulfill similar roles as radioprotectors.
Injection of recombinant IL-1 to IL-1?/? KO mice, 20 hr before irradiation, protects these mice from irradiation-
induced damage and death. These results prove the importance of IL-1 in hematopoietic recovery after irradiation.

Taken together, this study demonstrated that IL-1?,  IL-1? and IL-1Ra exert differential effects on the carcinogen-
induced tumorigenicity. IL-1? fulfils an immunoregulatory function. Mice that lack IL-1? develop immunogenic
tumors after injection of carcinogen 3-MCA. It hints that IL-1? KO mice lack some immune surveillance cells
that participate in the eradication of immunogenic malignant cells. IL-1Ra reduces tumorigenicity by effectively
inducing anti-tumor immunity in the host and it also down-regulates in the malignant cells the expression of
invasion-promoting factors; IL-1? enhances invasiveness of the malignant cells by promoting angiogenesis and
possibly other invasiveness-related molecules, and by failing to effectively activate anti-tumor immune responses,
due to induction of tumor-mediated immune suppression associated with the accumulation of suppressor immature
myeloid cells (Gr-1+/CD11b+) in the peripheral blood and lymphoid
VIII
organs. Overall, the results of this thesis have provided new insights on differential roles of IL-1 molecules in
distinct sub-cellular compartments and enriched our knowledge on the role of IL-1 in tumor biology and possibilities
to intervene with it in malignant processes.
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 העבודה נעשתה בהדרכת 

 פרופסור גדי רבינוביץ

 במחלקה לניהול מערכות בריאות

 בפקולטה למדעי הבריאות



 תקציר 
 

ת בעולם הגישות לניהול איכות במעבדה הרפואית התפתחו על רקע התפתחות הגישות לניהול איכו

על רקע שינויים טכנולוגיים מקצועיים ומדעיים שחלים במעבדה ועל רקע תהליכים , התעשייה והניהול

נכרת מגמה עקבית . כוללות תכנים שהשתנו עם הזמן, אשר התפתחו בתעשייה, מערכות האיכות. עולמיים

ה כנדבך על גבי  איכות חדשה נבנתתכל תפיס.  השנים האחרונות50של הרחבת מושג האיכות במהלך 

בו בדרך כלל מתמהמהת , בהשוואה לעולם הרפואה.  ניהול איכותתוך הרחבה מתמדת של המושג, קודמתה

הגישה והמאפיינים , הקצב, המעבדה הרפואית חריגה מבחינת ההיקף, החדרת שיטות לאבטחת איכות

 .הייחודיים של התפתחות הגישות לאיכות בקרבה

 1972תפתחות הגישות לניהול איכות במעבדה הרפואית בין השנים מטרת המחקר הייתה לסקור את ה

ואת מאפייניהן ולזהות את הגורמים אשר גרמו  בניסיון לחשוף ולנתח את השלבים בהתפתחותן, 2002עד 

 . לשינויים העיקריים בתהליך

מבקרת איכות דרך ,  כי גישת האיכות השתנתה בהדרגה לאורך תקופת המחקרההשערת המחקר היית

דינמיקה של שינויים הנובעים מהתפתחויות טכנולוגיות ונושאי . אבטחת איכות ועד ניהול איכות כולל

תקינה ושיתוף פעולה בין לאומי , חקיקה. מחקר חדשים היוו רקע והשפיעו על שינוי בגישה לניהול האיכות

 .היו גורמים אשר האיצו את קידום ניהול האיכות במעבדה הרפואית

 .מלל-היסטורי בעזרת כורה/עבודה הנוכחית מודל לשיטת מחקר התפתחותיבנוסף מציעה ה

שיטת העבודה העיקרית במחקר הייתה ביצוע ניתוח תוכן כמותי ואיכותני של הספרות המקצועית 

. SPSS - LexiQuest Mineמלל של חברת -הרלוונטית המבוסס על כריית מלל ממוחשבת בעזרת כורה

 באופן MeSH השכיחים ביותר וסיווגם לקטגוריות MeSH - מונחי ה500ל ניתוח התוכן הכמותי מבוסס ע

מדעית ואת -ניתוח זה חשף והעלה נושאים המאפיינים את המעבדה הרפואית כישות מקצועית. אובייקטיבי

כדי לקבל תמונה .  השנים האחרונות30התפתחות הגישות לניהול האיכות במעבדה הרפואית במהלך 

בסיס המידע . נעשה גם שימוש בשיטות ביבליומטריות ובמחקר שאלונים שא הנחקרמקיפה על התחום והנו

 באמצעות שאילתות שהגדירו קבוצת מחקר וקבוצת Medline -רפואי ה-נבנה מתוך מאגר המידע הביו

קבוצת . איכות במעבדה הרפואיתהיא את קבוצת המחקר היוו כל הרשומות אשר ליבת עיסוקן . ביקורת

.  אך לא ניהול איכותדגימה אקראית של רשומות אשר ליבת עיסוקן היא המעבדה הרפואיתהביקורת הייתה 

בוצע עיבוד נפרד עבור כל שנה חמישית . כלל הרשומות חולקו לבסיסי מידע משניים לפי שנת הפרסום

נבנו בסיסי מידע ייחודיים לכריית מלל כדי לענות על , בנוסף).  שנים לאורך התקופה7כ "המהוות סה(

כדי לתקף חלק מהממצאים . Medline - רשומות מלל של ה14,000 -כ נחקרו כ"סה. שאלות ייחודיות

ולהשלים את התמונה העכשווית של הגישה למערכות איכות במעבדות הרפואיות בעולם בוצע סקר 

לאנשי מעבדה רפואית " נמלה" שאלונים שהופצו בדואר האלקטרוני בעזרת תוכנת 1,500באמצעות 

 SPSS.בעזרת תכנת ניתוח סטטיסטי של תוצאות השאלון בוצע . ובארץבעולם 



עבודת מחקר זו מסכמת לראשונה את התפתחות הגישות לניהול איכות במעבדה הרפואית בין השנים 

במעבדה הרפואית זוהה מעבר  .ת המחקרואוששו כל השערכל מטרות המחקר הושגו ו. 2002 עד 1972

השינוי .  לאורך תקופת המחקר,ממנה לגישת ניהול האיכות הכולללאבטחת האיכות ו, מבקרת איכות

אלא הרחיבה את תפיסת ניהול , התחולל בהדרגה כאשר שיטה מתקדמת יותר לא החליפה את קודמתה

: נחשפו מאפיינים ודגשים לתחום האיכות במעבדה הרפואית. בדומה למערכות האיכות בתעשייה, האיכות

היבטים של , העצמת עובדים והיבטים של חינוך ולמידה , ושביעות רצונומרכזיות הלקוח, ההיבט הכלכלי

התייחסות רצינית לנושא של איכות הסביבה ובריאות הציבור והיבט , אתיקה מקצועית, התנהגות בעבודה

מערכת ניהול האיכות הכוללת במעבדה הרפואית פחות כוללנית בהשוואה לתעשייה . ידעמשל ניהול 

 .אין בה שימוש במדדי איכות ופעילות שיטתית לשיפור, וותי שיפורוחסרה פעילות של צ

האיכות במעבדה ועל קצב ניהול הממצאים הצביעו גם על המועדים בהם חלו השינויים בתחום 

 השנים החל 10 -ב. האיכותניהול ת שיא בפעילות בתחום ושנזוהו כ 1997 - ו1992ים שנה. התרחשותם

.   הפעילות הוכפלה2005 עד 2000 -חום האיכות במעבדה ובשנים מחלה עליה בפעילות בת, 1990 -מ

 ).מדינות צפון אמריקה ומערב אירופה(הממצאים בעבודה זו משקפים בעיקר את המתרחש בעולם המערבי 

, מעבדהאשר חדרו לחקר הגנום האנושי ופיתוח טכנולוגיות חדשות ) 1: (זוהו מספר גורמים משפיעים

 המחייבת Clinical Laboratory Improvement Act (CLIA88) -יקת ה חק-חקיקה ותקינה ) 2(

  –והופעת התקן הייחודי למעבדה הרפואית , ISO ני תק של ואימוץההופע, ב"הסמכת מעבדות בארה

ISO15189תהליכי הגלובליזציה  והתהליך של איחוד אירופה שהחלו ) 3( -ו 2000 – בתחילת שנות ה

הגורם המשפיע החזק ביותר על אימוץ גישות לניהול איכות במעבדה נמצא כי . בסוף המאה שעברה

 .הרפואית הוא חקיקה מחייבת

תחום . בעבודה הנוכחית נחשף לראשונה באופן כמותי השינוי המקצועי שחל במעבדה הרפואית

המחקר הגנטי ושיטות עבודה מולקולריות וחקר הסרטן תפסו מקום מרכזי על חשבונם של תחומים אשר 

ממעבדה , בנוסף. בקטריולוגיה ווירולוגיה, הביולוגיה של התא,  במעבדה קודם לכן כמו האימונולוגיהשלטו

שינוי מואץ זה הציב אתגרים בפני הצוות המקצועי והניהולי של . תחומית-תחומית הופכת המעבדה לרב-חד

 .דהשינוי הגישה לנושא האיכות חל על רקע שינויים אלה במעב. המעבדה וחייב שינויים

ומעורבות של , האיכות במעבדה הרפואית נמצא שיתוף פעולה בין חוקרים ומדינותניהול בתחום 

 משפיעים על שינוי זציהגלובליהנתונים אלה מצביעים על כך שתהליכי . לאומיים-גופים לאומיים ובין

 .הגישה לאיכות במעבדה הרפואית

קיים , מעבדות הרפואיות בשנים האחרונותלמרות הפעילות המוגברת בנושא ניהול האיכות ב, בישראל

לסגור את  לקדם את נושא האיכות והסמכת המעבדות בארץ כדי רצוי. עדיין פער בהשוואה לארצות המערב

חקיקה . שיתוף פעולה בתחום המחקר הרפואיכדי לזכות  ב ,הפער שהתגלה בהשוואה לארצות המערב

 .ותקצוב הולמים עשויים לשרת מטרה זו



  והיא מלל הוכיחה עצמה כיעילה-הממצאים העיד כי שיטת המחקר החדשה בעזרת כורהניתוח כלל 

בעידן . גם בתחומים נוספיםיכולה לשמש מודל למחקר תוכן בעל היבטים היסטוריים התפתחותיים 

המידע הפך להיות גורם מגביל בהתפתחות המדעית ולכן השימוש בכלים " פיצוץ"הדיגיטאלי בו אנו חיים 

 .ידע עשוי לעזור להתגבר על מכשלה זומיבוד חכמים לע

 כריית מלל, מעבדה רפואית, ניהול איכות כולל, אבטחת איכות, בקרת איכות :מילות מפתח



Abstract 

The approaches to quality management in medical laboratories have evolved in the 

context of changes in quality management approaches in the area of industrial 

management, of technological and structural changes in medical laboratories as well as 

changes in many global processes. It has been well documented that over the past 50 

years quality systems in industry developed with time as did the concept of quality 

itself, with each new approach relying on the former one. Unlike industry though, in 

the world of medicine, quality systems have not developed substantially, the one 

exception being medical laboratories where the introduction and implementation of 

quality systems take place at a relatively fast pace. 

The goal of this research was to review the changes in the approaches to quality 

management in medical laboratories that took place during the period 1972 - 2002, in 

an attempt to reveal the phases of the development of new approaches and their 

characteristics and to identify the main causes for these changes.  

Research hypothesis suggested that during the research period attitude to quality 

management changed gradually from quality control to quality assurance and to total 

quality management. New research fields and newly developed laboratory technologies 

affected the change. Legislation, standardization and international cooperation were the 

driving force of the change.    

As an offshoot, the study suggests a new model for developmental or historical 

research using text mining.   

The research was performed mainly by a quantitative and qualitative content 

analysis of the relevant professional literature using the new computerized text miner 

developed by SPSS called LexiQuest Mine. The quantitative content analysis is based 

on the 500 most frequently used MeSH terms and their objective classification into 

MeSH categories. The analysis revealed the unique characteristics of the medical 

laboratory as a scientific professional entity and enabled us to track the evolution of 

approaches to quality management during the last 30 years. For a more comprehensive 

perspective of this subject and method validation, bibliometric methods and 

questionnaire analysis were utilized as well.  



The research database was drawn from the Medline database, using queries that 

defined the research and the control groups. The research group consisted of all 

citations concerning quality management in medical laboratories, while the control 

group included a random sampling of citations concerning issues regarding the medical 

laboratory excluding quality management. The citations were then divided into 

secondary databases according to the year of publication. A separate evaluation was 

performed for each fifth year (a total of seven years) during the study period. In 

addition, specific databases were built for analyzing specific research questions using 

text mining.  A total of about 14,000 Medline citations were studied. To support the 

findings and to obtain an updated picture of current approaches to quality management 

in medical laboratories throughout the world, a questionnaire was used. Using 

electronic mail and “Nemala” software, 1,500 questionnaires were distributed to 

medical laboratory workers around the world and in Israel. The data received from the 

completed questionnaires was evaluated statistically using SPSS. 

This is the first research work to summarize the changes in approaches to quality 

management in medical laboratories that took place during the period 1972 - 2002. For 

the first time quantitative data are presented on the changes the medical laboratories 

underwent during this period. 

All the research goals were achieved and our hypotheses were proven. The results 

show that during the research period the quality systems in medical laboratories 

changed from quality control to quality assurance, and then to total quality 

management. Similar to industry, these changes developed gradually with the new 

approaches widening the scope of quality management rather than replacing them. The 

characteristics of the approaches of quality systems in medical laboratories include 

economic factors, client satisfaction, empowerment of personnel through education, 

professional ethics, environmental and public health, and knowledge management. We 

also found that total quality management systems in medical laboratories are less 

comprehensive as compared to those in industry and lack components such as 

improvement team activity, quality indexes and methodologies for consistent 

improvement.  

The findings point out the timing and pace of the implementation of quality 

systems in medical laboratories. The peak of activity was in the years 1997 and 1992. 

From the year 1990 progress was intensive, and during the years 2000 to 2005 activity 



doubled. It should be noted that this research work reflects mainly the situation in the 

Western world (North American and Western European countries). 

Several factors were identified that influence the implementation of quality systems 

in medical laboratory: (1) the human genome project and development of new 

laboratory technologies; (2) legislation of the Clinical Laboratory Improvement Act 

(CLIA88); (3) adoption of ISO standards especially the ISO15189; (4) The processes 

of globalization and the union of Europe. The most powerful influencing factor turned 

out to be obligatory legislation.  

The research also yielded quantitative results on the technological and structural 

changes medical laboratories underwent during the period under investigation. It was 

found that medical laboratories are now much more intensively engaged in genetic 

research using molecular methods as well as cancer research, thus replacing the fields 

of immunology, cell biology, bacteriology and virology, which were previously the 

major areas of research. In parallel, medical laboratories also underwent major 

reorganization changes by which they became more multi-disciplinary. These 

transformations introduced challenges to both personnel and management. The 

evolution of quality management took place simultaneously to these significant 

transformations.  

In the context of quality management in medical laboratories, a surge in the amount 

of collaborations between investigators and between countries involving different 

national and international organizations was clearly observed. This finding reflects the 

impressive influence that globalization has had on the evolution of approaches to 

quality management in medical laboratories. 

The findings on Israel regarding quality issues in medical laboratories as compared 

to the western medical laboratory world, obtained via the questionnaires, reflected that 

Israel is advancing at a slower pace. Appropriate legislation and financing could help to 

remedy this situation. 

Total analysis of the findings presented in this research work showed that the 

new method of text mining is highly effective. Thus, the present work might 

serve as a model for content research in fields that encompass historical and 

evolutional aspects. In the digital era data explosion has become an obstacle to 



scientific progress. The use of such advanced tools for knowledge processing might 

help to overcome this critical problem. 

 

Key words: Quality control, Quality assurance, Total quality management, Medical 

laboratory, Text mining 
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 בתהליכי העברת סיגנלים Shcתפקידיהם השונים של חלבוני 

  התייחסות לסרטן ולזיקנה :בתא

  

  אורלי שגיא: מאת

  מרינה וולפסון ' פרופ: מנחים

  ואדים פריפלד' פרופ           

  

  תקציר

המעורבים , )adaptor proteins ( משמשים כחלבונים מגשרים  Shc חלבוני : רקע מדעי

החברים . MAPKל מערכות העברת סיגנלים בתא כדוגמת מסלולי בתהליכים מוקדמים ש

  ShcC - וShcA   ShcB (Sck, Sli) (Shc), כוללים את חלבוני Shcבמשפחת חלבוני 

 (N-Shc, Rai) .ל- ShcA 46 שלושה איזופורמים במשקלים שלkDa, 52kDa 66 -וkDa 

)p46ShcA ,p52ShcAו - p66ShcA (ל.ם והם מבוטאים ברוב סוגי התאי- ShcB איזופורם במשקל 

kDa 68) p68ShcB  (ל. והוא מבוטא במערכות העצבים המרכזית והפריפרית בלבד- ShcC 

  . אשר מבוטאים בעיקר במוח לאחר הלידהp64ShcC )  - וp52ShcC(שני איזופורמים 

:  יחידות מבניות דומות שנשתמרו היטב לאורך האבולוציהShcלכול החלבונים במשפחת 

 SH2תת יחידה (ידות בעלת יכולת קישור לחלבונים שעברו זירחון על שיירי טירוזין שתי יח

העשירה , CH1ותת יחידה ) N-terminal - בקצה הPTB ותת יחידה C-terminal -בקצה ה

בחומצות האמינו גליצין ופרולין ומהווה את אזור הזירחון העקרי על שיירי טירוזין בחלבון 

 לשמש כחלבונים מגשרים תוך קישור למספר Shcת לחלבוני יחידות אלו מאפשרו. עצמו

 חשיבות מכרעת בתווך מערכות העברת Shcתכונה זו מקנה לחלבוני . חלבונים בו זמנית

לאחרונה . phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) - וMAPKסיגנלים בתא כדוגמת מסלולי 

 תפקיד בתווך Shcלחלבוני , תכי בנוסף לתווך תהליכי שגשוג והתמיינו, דווח בספרות

חיות והשפעה על אריכות חיים , )אפופטוזיס(מסלולים נוספים כדוגמת מוות תא מתוכנן 

  . ביונקים

  

 במסלולי העברת Shcלחקור באופן מעמיק ונרחב את תפקידם של חלבוני : מטרות המחקר

היבטים ספציפים . בתהליכי סרטן וזקנה) אפופטוזיס(סיגנלים של השרדות ומוות תא מתוכנן 

  :שייבחנו במחקר זה 

לאחר חשיפה לתרופות ,  בתהליכי מוות תא מתוכנןp66ShcAמעורבותו של  •

  MAPKהמשפיעות על מסלולי 

  בתגובה לסטרס חמצוני ואריכות חייםp66ShcAמעורבותו של  •

  .  בתאים ורקמות נורמליות וסרטניותShcC - וShcAביטוי חלבוני  •



  :תוצאות ומסקנות הניסוי

  

 Shcהרמות התוך תאיות של חלבוני .  מעורבים בתהליכי חלוקה ומוות בתאShcAחלבוני . 1

 -ו, Taxol ,LPS כדוגמת MAPK -עוברים רגולציה על ידי חומרים המשפיעים על מסלולי ה

ATA .  רמת האיזופורםp66ShcAהן .  עולה בתא בתגובה לחומרים אלה כתלות בזמן ובריכוז

ERK1/2ו - p38ים בעלייה ברמה של  מעורב.p66ShcA תפקידם בוויסות רמת החלבון נמצא 

הוא ההכרחי , ERK1/2 ולא  p38,  לאחר חשיפת התאים לטקסול. כתלוי בסוג החומר

ייתכן ולזירחון זה חשיבות מכרעת בתהליכי מוות תאי . על שיירי סריןp66ShcA   לזירחון 

  . מתוכנן בתא לאחר חשיפה לטקסול

  

ייתכן ותהליך .  עולה בתא בתגובה לסטרס חימצוניp66Shcנו כי רמתו של  מצא, בהמשך. 2

 תפקיד חשוב p66ShcA יחד עם p53 -ל, בכול אופן. p53 -זה מתרחש באופן שאינו תלוי ב

  .במודולציה של מוות תאי מתוכנן בתגובה לרדיקלים חימצוניים

 

 באים בהתאמה p66ShcA של מצאנו כי רמות נמוכות, בעבודה עם עכברים בגילאים שונים. 3

 במערכות p66ShcA הוביל לירידה ברמות חלבוני  ATA -שימוש ב. לפנוטיפ אריכות חיים

 p66ShcA -תוצאות אלו תומכות בממצאים אחרונים שהועלו בספרות בנוגע ל. in vivoניסויים 

  . כאחד מהחלבונים המעורבים באריכות חיים

 

 ShcC .ShcC לחלבוני ShcAמעבר מביטוי חלבוני יש , בתהליך התפתחות המוח בעובר. 4

 עולה בהדרגה בתקופה ShcCרמתו הבסיסית של , בעכבר. מבוטא בנוירונים ממוינים בלבד

רמות )  חודשים12(לעכברים בגיל הבניים . שלאחר הלידה ומגיע למקסימום בגיל חודשיים

  ). חודשים2-7( בהשוואה לגילאים צעירים יותר ShcCנמוכות של 

 

 במוחות הומנים בוגרים נמצא בהתאמה להתפתחות תהליכים ShcAביטוי חלבוני . 5

הוביל למסקנה כי ,  אפיון  תאי גידול ממקור גליאה בדרגות ממאירות שונות. סרטניים במוח

בגידולים בדרגות .  במוח ShcAעם העלייה בדרגת הגידול חלה עלייה ברמות חלבוני 

והיחס בביטוי שלהם יכול להעיד על ,  משתנותShcC -  וShcAרמות חלבוני , ממאירות נמוכה

 . פרוגנוזה של התפתחות המחלה ואפשרויות טיפול

 

 תפקידי מפתח בתווך Shcהתוצאות העולות ממחקר זה מעידות כי לחלבוני , לסיכום

תהליכים . התפתחות והתמרות סרטניות,תהליכים שונים בתא הכוללים תהליכי הזדקנות 

  .   איזופורם המעורבים\לויים בסוג הריקמה וסוג החלבוןאלו נמצאו כת
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Abstract 
 

Background:  Shc proteins function as adaptor molecules which are involved 

in early events of signal transduction through MAP kinase-associated and 

other pathways. Shc family includes ShcA (Shc), ShcB (Sck, Sli) and ShcC 

(N-Shc, Rai). In mammals, ShcA is ubiquitously expressed, whereas ShcB 

and ShcC appear to be limited to neuronal cells. Shc proteins have attracted 

considerable interest since they couple a wide range of proteins with 

phosphorylated tyrosine residues, such as PTKs, to downstream signaling 

molecules. Recently, Shc proteins have been implicated in the regulation of 

signals controlling not only cell proliferation, but also cell survival, apoptosis 

and life span in mammals. 

 

Research objectives:  To obtain a deep insight into the role of Shc proteins 

in survival and apoptotic signaling in cancer and aging. 

  

Methods:  Several types of tumor and normal cells/tissues were examined. 

Shcs and related proteins were characterized by immunoblotting, 

immunoprecipitation, RT-PCR and real time PCR, immunostaining and 

immunohistochemistry. Cell viability, growth and proliferative capacity were 

measured by using NR and clonogenic assay. Programmed cell death was 

analyzed by AO/EB staining and FACS analysis. 

 

 

 

 



Results and Conclusions: (1) ShcA isoforms regulate distinct pathways in 

cell signaling. The p66ShcA isoform was up-regulated in response to stress-

inducing agents in a time- and a dose- dependent manner. Both ERK1/2 and 

p38 MAPKs were found to be involved in feedback regulation of p66ShcA 

expression. (2) Further, we found that p66ShcA could regulate oxidative stress-

induced apoptosis independently of p53. (3) Working with mice of different 

ages, including the oldest old animals, we found that the low level of p66ShcA 

expression is associated with a longevity phenotype. The longevity-promoting 

agent ATA down-regulates the p66ShcA expression in vivo. The results support 

the suggested role for p66ShcA as one of the life span determinants. (4) During 

the brain development, ShcA is replaced by ShcC. (5) The expression of 

ShcA in human adult brain was found to be associated with tumorigenesis. (6) 

ShcC appears to sustain survival of adult CNS neural cells.  

In summary, the results demonstrate that Shc proteins play multiple roles 

during aging, development and tumorigenesis in isoform- and tissue-specific 

manner.  

   



 1

ואיכות חיים  לבין שחיקה, הקשר בין מידת ההלימה של מוקד וויסות אישי וארגוני

השוואה בין חברות הזנק וחברות מבוססות בתעשיית : מהנדסים סובייקטיבית של

  .ההייטק בישראל

  

  . פיינס- איילה מלאך' פרופ: שם המנחה

  .שרון ברקן: שם הסטודנט

  

  תקציר

 בין האדם והארגון לבין שחיקה ואיכות חיים המחקר עוסק בקשר שבין מידת ההלימה

מידת . ובחברות מבוססות) חברות סטארטאפ(סובייקטיבית של מהנדסים בחברות הזנק 

מוקד וויסות ": הימנעות"ו" התקרבות "-ההלימה תידון במונחים של מוקדי וויסות עצמי

ד וויסות הימנעות אוטונומיה והערכה עצמית ואילו מוק, התקרבות מאופיין בצורך חזק בהישג

מוקדי וויסות אלו מיוחסים בעיקר לתכונות . מאופיין בצרכי השתייכות ובטחון תעסוקתי

  . הסביבה הארגונית-במקרה זה , אישיות אך גם לתכונות המופעלות על ידי מצבים חיצוניים

 & ,Regulatory Fit; Higgins, 2002; Cesario, Grant(על פי תאוריית הלימת מוקדי וויסות 

Higgins, 2004( ,ביצוע ואף תחושות , תגביר מוטיבציה, הלימה בין מוקד אישי ובין מוקד מצבי

אי הלימה , מאידך. ואף הגברת איכות חייו הכללית של הפרט" עשיית הדבר הנכון"של 

  .תקושר לביצוע ומוטיבציה ירודים ואף לתחושות חרטה ואשמה

חי כוללות הן מושג צר יחסית של השלכות ההלימה הנבחנות במסגרת המחקר הנוכ

שחיקה בעבודה מוגדרת כ  .שחיקה בעבודה וכן מושג כללי של איכות חיים סובייקטיבית

רגשית ונפשית הנגרמת כתוצאה ממעורבות ארוכת טווח במצבים , מצב של תשישות גופנית"

ספרות שחיקה בעבודה נחשבת ב). Pines & Aronson, 1988, p.9" (תובעניים מבחינה רגשית

 ,Maslach & Leiter(המחקרית לאחת הבעיות הקשות שארגונים נאלצים להתמודד עימן 

שחיקה בעבודה מזיקה הן לתפקוד . וקיימת הסכמה רחבה לגבי השלכותיה השליליות) 1997

ואף לפגיעה ) Cordes & Dougherty, 1993(הארגוני והן לרווחתם הנפשית של מועסקים 

מושג רחב וכוללני זה של איכות חיים סובייקטיבית נבחן  .יתבאיכות חייהם הסובייקטיב

אפקט שלילי וסיפוק , אפקט חיובי: במחקר הנוכחי באמצעות המדדים המקובלים בספרות

  ).Sagiv & Schwartz, 2000(קוגניטיבי 

מלבד הרחבת היריעה התיאורטית והקישור בין תופעת השחיקה בעבודה והשלכותיה על 

.  יורחב שדה המחקר בו נבחנה תופעת השחיקה עד כה,  של הפרטאיכות חייו הכללית

מחקרי השחיקה התמקדו עד כה במקצועות השירות ורק בשנים האחרונות הורחב , למעשה

מקצועות אלו תופשים נפח הולך וגדל בחברה . שדה המחקר למקצועות ניהול וטכנולוגיה

  .נף ההייטק בארץ ובעולםהמודרנית והמערבית ובקרבם בולטת בעיקר מרכזיותו של ע
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המהווה תופעה חדשה יחסית בנוף הישראלי מצוי עדיין רק , גוף הידע עבור ענף זה

המחקר הנוכחי יבחן את תופעת השחיקה ואיכות החיים הסובייקטיבית בקרב . בחיתוליו

.  חברות הזנק וחברות מבוססות-בחברות משני סוגים , מהנדסי פיתוח בארגוני הייטק

 ההתייחסות למאפייני האישיות של העובדים בענף ההייטק במונחי מוקדי וויסות לצד, בנוסף

כמפעילות מוקדי וויסות , חברות הזנק וחברות מבוססות-יוצגו שני סוגי החברות, עצמי

תשתית תיאורטית זו מניחה את אבני הייסוד להשערות . בהתאמה, "הימנעות"ו" התקרבות"

  .ורט להלןכמפ, המחקר הנוכחי ולממצאים שעלו

 כפי שהוא בא לידי ביטוי בתעשיית -נבחן מושג ההלימה של מוקדי ויסות , כשלב ראשון

ההנחה במחקר הייתה כי ניתן יהיה להבחין בין חברות מבוססות לבין חברות הזנק . ההייטק

חברות , בדומה לממצאים שעלו במחקר החלוץ, אכן.  לפי מוקד הויסות אותו הן מפעילות–

בעוד מרבית ,  ידי מרבית עובדיהן כמפעילות מוקד ויסות התקרבות- עלהזנק נתפסות

בהתבסס על מחקרים . העובדים בחברות מבוססות תופסים אותן כמפעילות מוקד הימנעות

) ASA; Schneider, 1987(כדוגמת המודל של שניידר "  ארגון-הלימת אדם "רבים בתחום של 

האישי של מהנדסים לבין מוקד הוויסות הארגוני שוער גם כי תהיה התאמה בין מוקד הויסות 

  .המופעל בחברה בה הוא עובד

מבחינה של חברות הזנק לעומת חברות מבוססות עולה כי אכן אחוז המהנדסים בעלי 

אחוז , באופן דומה. מוקד התקרבות בחברות הזנק גבוה יותר מאשר בחברות מבוססות

. נק נמוך יותר מאשר בחברות מבוססותהמהנדסים בעלי מוקד ויסות הימנעות בחברות הז

חיזוק לממצאים אלה ניתן למצוא גם בממצאי ניתוחי השונות של כלל המהנדסים בחברות 

 מהנדסים בחברות הזנק אכן מאופיינים במוקד התקרבות גבוה יותר מזה של –אלה 

 ממצאים אלו הם ממצאים). וההיפך כשמדובר במוקד הימנעות(מהנדסים בחברות מבוססות 

חדשים וחשובים המעידים כי תעשיית ההייטק אינה עשויה מקשה אחת ומכאן גם ברורה 

  .חשיבותו של המחקר כולו

נבחן הקשר שבין ההלימה לבין שחיקה ואיכות חיים , בשלב השני של המחקר

כך יחווה ,  הציפייה היא כי ככל שההלימה בין האדם והארגון גבוהה יותר–סובייקטיבית 

תחילה נבחנה ההלימה בין מוקד . כה ואיכות חיים כללית גבוהה יותרהפרט שחיקה נמו

הממצאים .  ידי אותו נבדק-הויסות האישי לבין מוקד הויסות הארגוני כפי שנתפס על

שהתקבלו תומכים בהשערת המחקר הן לגבי שחיקה והן לגבי איכות חיים סובייקטיבית 

. בל במחקרים אחרים בתחוםשהתק" מתאם הקסם"והמתאמים המתקבלים דומים מאוד ל

עוד נמצא כי למידת ההלימה של מוקדי הויסות האישי והארגוני יש יכולת ניבוי של רמות 

  .סיפוק ומשמעותיות, איכות חיים סובייקטיבית, שחיקה

חברה (בחינת ההלימה בין מוקד הויסות האישי של הנבדק לבין סוג הארגון בו הוא עובד 

הממצאים תאמו , עבור שחיקה.  דפוס ממצאים מורכב יותרהניבה) מבוססת או חברת הזנק

להשערת המחקר כך שבמצב אי הלימה נחוותה שחיקה גבוהה יותר בהשוואה למצב של 
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עבור איכות חיים סובייקטיבית לא נמצא , מאידך. הלימה בין מוקד הוויסות לבין סוג הארגון

הסברים לדפוסים מובחנים ה.  ההלימה-הבדל מובהק בין קבוצת ההלימה לבין קבוצת אי

ומורכבים אלו עבור שחיקה ואיכות חיים סובייקטיבית הוצגו במסגרת מודל תיאורטי המפורט 

  .בהרחבה בדיון

השלב השלישי והמסכם עסק בבחינה מעמיקה של הקשרים בין משתנה השחיקה לבין 

ת חיים משתנה השחיקה נמצא במתאם שלילי עם איכו, כמצופה. איכות חיים סובייקטיבית

התבוננות בקשרים בין מרכיבי השחיקה ומרכיבי איכות החיים הסובייקטיבית . סובייקטיבית

שחיקה (האפקט השלילי נמצא במתאם חיובי עם כל מרכיבי השחיקה : הראו ממצאים דומים

בעוד האפקט החיובי והמרכיב הקוגניטיבי של איכות חיים ) קוגניטיבית וגופנית, רגשית

ממצאים אלה מחזקים את מכלול הממצאים .  או עמם במתאם שליליסובייקטיבית נמצ

  .שהועלו במבוא ואת הקרבה המושגית שבין המשתנים

. נעשה שימוש בסדרת שאלוני דיווח עצמי, לשם בחינת השערות והפקת ממצאים אלו

לשם בחינת מוקד וויסות אישי נעשה שימוש בשאלון פרופיל הערכים הארגוני של אוריילי 

)O'Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991 ( בגרסא מקוצרת שכללה פריטים התואמים למוקדי

כמו כן נעשה שימוש בשאלון הדמויות המקוצר של שוורץ ". הימנעות"ו" התקרבות"וויסות 

לשם בחינת מוקד ). Van- Dijk & Kluger, 2004(דייק וקלוגר -בדומה לשימוש שעשו ואן

גרסא המקוצרת של אוריילי ושאלון הדמויות המקוצר של הוויסות הארגוני נעשה שימוש ב

  . באמצעות מומחי תוכן לשפה ולמינוחים ארגוניים, שוורץ הותאם

ואיכות חיים  )Pines, 2005(השחיקה נמדדה באמצעות מדד השחיקה המקוצר 

) Watson, Clark, & Tellegen, 1988(סובייקטיבית נמדדה על ידי סולם אפקט חיובי ושלילי 

שאלונים ). Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985(ולם שביעות רצון של דיינר ועמיתיו וס

  מהנדסי 572 - באמצעות צוות מחקר ל 2005אלו הועברו במחצית הראשונה של שנת 

 בחברות 38.5% בחברות בינוניות 18.5%,  מועסקים בחברות הזנק29%מתוכם , פיתוח

קביעת סיווג לחברות אלו התבסס על משתני . ות מאוד בחברות מבוסס14% -מבוססות ו

  .D & A ושל IVCגודל ומאגר נתונים של , וותק

התבוננות על כלל הממצאים מעידה כי המבנה התיאורטי והמעשי המוצע במחקר , לסיכום

לגבי , המחקר מספק תובנות חשובות לגבי ארגוני הייטק מסוגים שונים. אושש כמעט במלואו

ונים של עובדי המפתח בארגונים אלה ועל הדרך בה האינטראקציה ביניהם המאפיינים הש

המחקר , כמו כן.  משפיעה על השחיקה ואיכות החיים הסובייקטיבית של אותם עובדים

הנוכחי מוכיח כי ביכולתן של סביבות ארגוניות שונות להפעיל מוקדי ויסות שונים ובכך מרחיב 

חוץ למעבדה ומספק תובנות רבות על טיב הקשרים את שדה המחקר של מוקדי הויסות אל מ

משמעותיות וסיפוק , איכות חיים סובייקטיבית, בינו לבין משתנים מרכזיים כגון שחיקה

 משתנים שמארג הקשרים ביניהם נבחן במסגרת סביבת העבודה הייחודית של -בעבודה 

  .תעשיית ההייטק הישראלית
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ההשלכות . לכותיו התיאורטיות והיישומיותמלבד חידושי המחקר ותרומותיו נידונות הש

התיאורטיות מדגישות את האנאלוגיה בין מוקד הוויסות האישי לבין מוקד הוויסות הארגוני 

ליצירת תובנות כלליות לגבי התרבות הארגונית המאפיינת כל אחת מהסביבות הארגוניות 

"  ארגון-אדם "מודגשת חשיבות ההמשגה של הלימה במונחי, כמו כן. בתעשיית ההייטק

מודגש הצורך בגישה , בנוסף). שבמקרה זה נשמר קבוע" (  עיסוק-אדם"לעומת הלימת 

 מושג –מקיפה והוליסטית במטרה לעמוד על טיבו של המושג איכות חיים סובייקטיבית 

  .אינטגרטיבי ורחב המושפע מתחומים רבים

כלים שפותחו השלכותיו היישומיות של המחקר מדגישות את אפשרויות השימוש ב

מוצעות , יתירה מזו. הן בשלבי המיון וההשמה והן לאורך משך העסקתו של העובד, במחקר

הנגזרות בין היתר , פרקטיקות ניהול מומלצות מובחנות עבור חברות הזנק ומבוססות

מהעובדה כי עובדים בחברות ההזנק חווים שחיקה גבוהה יותר ואיכות חיים סובייקטיבית 

  .וואה לעמיתיהם בחברות המבוססותנמוכה יותר בהש

המגבלות העיקריות של . בסוף הדיון מוצגות מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך

מחקר זה מתייחסות לבעיות דגימה ולהטיה העשויה לנבוע מהדיווח העצמי של אוכלוסיית 

מחקרי ההמשך מציעים הצעות מתודולוגית לשיפור מגבלות אלו לצד . המחקר הייחודית

בכל הנוגע לאיכות חיים , ראשית. רי המשך תיאורטיים הנגזרים מממצאי המחקר הנוכחימחק

ברור כי כדי לעמוד על טיב הממצאים יש הכרח בשילובם של גורמים נוספים , סובייקטיבית

סיפוק , תחושת משמעותיות, מרכזיות מקום העבודה: כגון, שלא נכללו במוקד המחקר הנוכחי

תחום מעניין נוסף הוא ההעמקה בחקר משתנה ההלימה  .עבודה-בעבודה וקונפליקט בית

הלימה והמשמעויות -מתוך ההבנה כי ישנם הבדלים מהותיים בין מצבים שונים של אי

יש להעמיק ולחקור את טכניקות ההתמודדות של מהנדסים , לדוגמא. הנגזרות מהם שונות

ין הבדל משמעותי בינם שככל הנראה א, בעלי מוקד התקרבות העובדים בחברות מבוססות

לבין חבריהם בעלי מוקד ההימנעות העובדים בחברה דומה בכל הקשור לשחיקה ואיכות 

עבור . דרושה העמקה נוספת באופן החישוב של מדדי ההלימה, כמו כן. חיים סובייקטיבית

יש לבחון באופן מעמיק מהם המשקלים הראויים להינתן לכל אחד , סביבות מחקר שונות

והאם יש חשיבות לכיווניות הפער ביחס לאוכלוסיית המחקר , במדדי ההלימהמהפערים 

  .ומאפייניה הייחודיים

הוא בחינה של מודל , בהקשר של תעשיית ההייטק, שלב נוסף בחקר משתנה ההלימה

גישה המציבה את מצב ההלימה , הרצף שהוצע בדיון כאלטרנטיבה לגישה המקובלת כיום-קו

בין היתר לסייע בהבנה ובהפחתת , מודל זה עשוי. קצוות רצףההלימה על שני -ומצב אי

המהווים , השחיקה והגברת איכות חייהם הכללית ובכך לתרום לרווחתם של מהנדסי הפיתוח

  .נכס חשוב ביותר של תעשיית ההייטק בישראל
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Indeed, in line with the results of the pioneering research done, start-up 

companies are perceived, by most of their employees, as activating promotion 

regulatory focus, while employees in established firms perceive them as 

activating prevention regulatory focus. Based on many prior studies on 

“person-organization fit”, such as the "Attraction-Selection-Attrition" model 

(Schneider, 1987), it is also assumed that congruency will be found between 

the personal regulatory focus of the engineers and the organizational 

regulatory focus of the companies in which they work. 

When comparing the start-up companies, as opposed to the well-

established firms, it was evident that the percentage of engineers with 

promotion focus in start-up companies was much higher than in established 

firms. Similarly, the percentage of engineers with prevention focus in start-ups 

was much lower than in established firms. These findings were supported by 

Anova's results—engineers in start-up companies are indeed characterized by 

higher promotion focus than the engineers in established firms (and vice-

versa regarding avoidance focus). These results are both new and significant, 

and attest to the fact that the high-tech industry is not homogeneous, further 

enhancing the value of this entire research. 

The second stage of this research investigates the relationship between 

congruency, burnout and subjective well being; the assumption is that the 

greater the fit between the individual and the organization, the less burnout 

that individual will experience and the higher his/her subjective well being will 

be. First, the congruency between the personal regulatory focus and the 

organizational focus was studied, as perceived by each individual engineer. 

The results support the research hypothesis, both as regards burnout and as 

regards subjective well being; the correlations found are quite similar to the 

“magic correlation plateau”, found in other research studies in the field 

(Spokane, 1985). It was also found that knowing the degree of congruency of 

the personal regulatory focus and the organizational focus, can predict the 

degrees of burnout, subjective well being, job satisfaction and 

meaningfulness. 
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Congruency between personal regulatory focus and the type of 

organization (start-up or established) produced a more complex result pattern. 

For burnout, the results supported the research hypothesis, such that, in 

incongruent cases, the degree of burnout experienced was much higher than 

that felt in cases of congruency.  However, no significant difference was found 

regarding subjective well being between the groups with congruency and 

those without. The explanation of these complex patterns found for burnout 

and subjective well being is presented within the framework of a detailed 

theoretical model in the discussion. 

The third and final stage deals in depth with the connections between 

burnout and subjective well being. As expected, burnout is negatively 

correlated with subjective well being. In looking at the various ties between 

the components of burnout and those of subjective well being, similar results 

were found—the negative affect was positively correlated with all the 

components of burnout (emotional, mental and physical), while the positive 

affect and the cognitive element of subjective well being were negatively 

correlated. These findings support the reports presented in the introduction 

and the conceptual kinship of these variables. 

In order to test the research hypotheses, a series of self-report 

questionnaires were used. To evaluate the personal regulatory focus, an 

abridged version of the Organizational Culture Profile Questionnaire was used 

(O’Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991), which included items suited to 

prevention and promotion focus. In addition, an abridged version of the 

Schwartz Portrait Questionnaire, as used also by Van-Dijk & Kluger (2004), 

was applied. To study the organizational regulatory focus, both O’Reilly’s and 

Schwartz’s abridged versions were adapted by content specialists to suit 

organizational language and terminology.  

Burnout was measured using the Burnout Measure Short (Pines, 2005); 

subjective well being was measured by means of the Positive and Negative 

Affect Schedule (Watson, Clark, & Tellegen, 1988) and the Satisfaction With 

Life Scale (Diener, Emmons, Larson, & Griffin, 1985).  
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During the first half of 2005, a research team gave these questionnaires 

to 572 development engineers: 29% employed in start-up companies, 18.5% 

in mid-sized companies, 38.5% in established firms, and 14% in very well-

established firms. The classification of the various types of companies was 

done in accordance with the variables of size and year of establishment, and 

was based on IVC and D & A databases. 

In summary, all the findings confirm the proposed theoretical hypothesis 

and practical framework of this paper almost entirely. This research provides 

significant insights regarding high-tech organizations of various types, the 

different characteristics of their key employees, and on the interactions 

between them, effecting both burnout and subjective well being. Likewise, this 

study proves that different work environments do produce different regulatory 

focus, thus expanding the field of research on regulatory focus, taking it out of 

the laboratory to provide many more insights on the nature of the changing 

ties between organizational regulatory focus and crucial variables, such as 

burnout, subjective well being, meaningfulness and job satisfaction—

variables, whose complex ties are tested in the unique framework of the 

Israeli high-tech industry. 

Beyond the specific innovations and contributions of this research, the 

theoretical and practical implications are also discussed. The theoretical 

implications stress the analogy between personal and organizational focus for 

the creation of general insights regarding organizational culture, such as 

characterizes each different type of work-environment in the high-tech 

industry. Further more, the importance of the conceptualization of congruency 

in terms of “person-organization”, rather than as “person-job” (kept constant in 

this study), is emphasized. In addition, the need for an overall, holistic 

approach is stressed, in order to better evaluate subjective well-being—a 

broad, integrative concept, influenced by many areas. 

The practical implications of this research emphasize the potential use of 

these new innovative tools, both for purposes of initial classification and 

placement of employees and for their long-term assessment on the job. 
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Some practical recommendations are also provided for the management 

of both start-up and established firms, stemming from the fact that employees 

in start-up companies suffer a high level of burnout and low subjective well 

being much more than their peers in established firms. 

As for the limitations of this research and suggestions for further study, 

they are mainly in regard to problems in sampling and misinformation, 

sometimes resulting from the self-reports coming from the unique research 

population. Follow-up researches suggest better methodologies to overcome 

these obstacles and more related theoretical development. First, in order to 

further support the present findings, subjective well being should be studied in 

connection with additional variables, not included in this paper; for example, 

there is need of in depth study of the centrality of the workplace, the sense of 

meaningfulness, job satisfaction, and home- work conflict. Another interesting 

area for further research is the variable of congruency in light of the essential 

differences found in the various situations of incongruity and the resulting, 

distinct significance in each case. For instance, in depth research should also 

be done to investigate the various coping techniques of engineers with 

promotion focus in established firms, since there does not seem to be any 

significant difference between them and their peers with prevention focus in 

comparable firms when it comes to burnout and subjective well being. More 

research is also indicated regarding the method used to calculate congruency. 

Serious study should be dedicated, in different research environments, to 

determine the most appropriate measures for each one of the gaps in fit and 

whether the direction of these gaps are significant in relation to the research 

populations and their unique characteristics. 

Another stage in the research of the congruency variable, in connection with 

the high-tech industry, is the assessment of a continuous-line model, 

suggested in the discussion as a potential alternative to the accepted 

approach today—an approach which places the situations of congruency and 

incongruity on two separate ends of a continuum. A continuous-line model 

may, amongst other things, provide better understanding, reduce burnout, and 

improve the general quality-of-life, thus contributing to the well-being of 

development engineers, who are quite valuable to the Israeli high-tech 

industry. 
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זיהוי הגורמי� המעורבי�  :תהלי� התפתחות רשתות בחברות ביוטכנולוגיות   :ש� העבודה

  בתהלי� הרישות ואמידת השפעת�

   ד� קאופמ�  :ש� המגיש

  דפנה שוור�' דר   :ש� המנחה

  

  :תקציר העבודה

בודות מחקר רבות אשר נערכו בעשרי� השני� האחרונות הצביעו על התפקיד המרכזי אותו ע

ובפרט חברות , של שותפי� בבניית כושר� התחרותי של חברות) networks(ת ממלאות רשתו

ריבוי העבודות בנושא זה הוביל אותנו לנסות ולבחו� הא� נית� לזהות משאבי� . ביוטכנולוגיות

התורמי� באופ� מובהק ליכולתה של הפירמה לנהל תהלי� , ברמת הפירמה, או יכולות ניהוליות/ו

  . פרות אותה ערכנו הראתה כי תחומי� אלו נחקרו באופ� מועט ביותרסקירת הס.  רישות יעיל

העבודה .  את הבסיס להבנת היכולות הניהוליות המעורבות בתהלי� הרישותהניחהעבודה זו 

ומספר , אות� נית� לכנות כמשאבי הרישות של הפירמה, אפיינה מספר משאבי� בסיסיי�

 התהלי� �האחראיי� על קיו, ת הרישות של החברהאות� נית� לכנות כרוטינו, רוטינות ניהוליות

  . הרישות

משאבי רישות פנימיי� ומשאבי : שאבי הרישות של החברה נחלקו לשתי קבוצות עיקריותמ

ל לתהלי� "מנכ/עמדנו על חשיבות תכונות היז� משאבי� הפנימיי�הבקבוצת . רישות חיצוניי�

 לידי ביטוי בבכירות תפקידי הניהול אות� תכונות אלו כללו את  ניסיונו הניהולי הבא. הרישות

ניכר . הוא מילא בעברו וכ� את  יכולתו להמשי� ולפתח את ההו� החברתי שלו  במהל� חיי החברה

בכירי� בעבר� וכ� מנהלי� אשר במהל� תקופת הניהול  כי מנהלי� אשר מלאו תפקידי ניהול

 מנהלי� אשר תרומת� לתהלי� המשיכו ופיתחו מערכות קשרי� אישיות רלוונטיות לחברה היו

הצביעו ממצאי המחקר על חשיבותה  משאבי� החיצוניי�הבקבוצת . הרישות הייתה גבוה יותר

על קיומה של וועדה מדעית מייעצת מפותחת ועל קיומ� של ; של הרשת הקיימת של הפירמה

 של החברה ניכר כי לעוצמת הרשת הקיימת. יועצי רישות כתורמי� באופ� חיובי  לתהלי� הרישות

 העסקית והמדעית ההיינו הקשרי� החוזיי� אות� מקיימת החברה ע� גורמי� שוני� בסביבת(

השפעה ) 'גורמי� אקדמיי� וכו, קבלני משנה למחקר, שותפי� אסטרטגיי�, משקיעי�: ובכלל�

ממצא זה מעיד על .  י� ולפתח את הרשת הנחוצה להשמובהקת על יכולתה של הפירמה להמ

רכת היזוני� חוזרי� המתקיימת בי� החברה והרשת הקיימת שלה בתהלי� בניית קיומה של מע

  . הרשת

עובדה כי לא נמצאו ממצאי� המעידי� על קשר המתקיי� בי� ההו� החברתי הראשוני של ה

או על קשר המתקיי� בי� רמת מעורבות ) ההו� החברתי עימו הוא מגיע לתפקיד(ל "מנכ/היז�

� מדדי התפתחות הרשת מלמדת כי במהל� התפתחות החברה העובדי� בתהלי� הרישות ובי

  .  ישות החיצוניי� את משאבי הרישות הפנימיי�רמשאבי ה, ככל הנראה, דוחקי�

, אות� כינינו כרוטינות הרישות של הפירמה, אפיינה עבודה זו שתי רוטינות ניהוליות, מקבילב

 exposure(ווגו לרוטינות חשיפה רוטינות אלו ס. אשר תרומת� לתהלי� הרישות נמצאה מובהקת

routines ( ולרוטינות הפעלה)activation routines :(  



מתייחסות לתדירות השימוש של החברה בכלי� גנריי� המסייעי� בזרימת  וטינות החשיפהר

 מסחריי� כלי� אלו כוללי� פרסומי�. אינפורמציה בי� החברה וסביבתה העסקית והמדעית

 partnering(השתתפות באירועי שותפי� ו, � מדעיי� ועסקיי�השתתפות בכנסי, ומדעיי�

events( . תהלי� חשיפתה של הפירמה לגורמי� חיצוניי� מהווה נדב� חשוב בתהלי� הרישות שכ�

תהלי� חשיפה .  עימ� הפירמה מעוניינת להתקשרסינו� ובחירת השותפי�, הוא מסייע באיתור

  יעיל תור� בסופו של דבר להגדרה מושכלת של גבולות הפירמה ולהפחתת עלויות העיסקה 

מתייחסות למידה בה מצליחה הפירמה לרתו� את משאבי הרישות העומדי�  וטינות ההפעלהר

ה לסייע ה� בחשיפת הפעלה נכונה של משאבי הרישות צפוי. לרשותה לטובת תהלי�  הרישות

� ידר� מעגלי הקשרי� אות� מקיימי� גורמי� אלו  ע� גורמ, החברה לגורמי� חיצוניי� שוני�

וה� בבניית  ערוצי התקשרות ישירי�  למקבלי החלטות בחברות ובארגוני� , חיצוניי� שוני�

ת  רוטינות ההפעלה א% ה� להפחתת עלויותורמות, לפיכ�. עימ� מעוניינת החברה להתקשר

  . העסקה הכרוכות בהתקשרות ע� גורמי� חיצוניי�

רומת� של כלי מדיניות ובפרט תכנית החממות הטכנולוגיות והתכניות לעידוד שיתופי פעולה ת

) 'תכנית המחקר של האיחוד האירופי וכו, לאומיות&קרנות דו, ט"דוגמת תכנית מגנ(פ "במו

אי המחקר הנוגעי� לתכנית החממות ממצ. לתהלי� הרישות בחברות נבחנה א% היא בעבודה זו

ממצא זה הינו מדאיג . לתהלי� הרישות) ולעתי� א% השלילית( השולית �הצביעו על תרומת

במיוחד לאור ממצאי העבודה אשר הראו כי היזמי� הפוני� לחממות הטכנולוגיות הינ� בעלי 

של משאבי� המעידי� על קיומ� , ממצאי המחקר. רמה נמוכה של קשרי� ויכולות ניהוליות

מחייבי� חשיבה מחודשת ביחס לדרכי� בה� ,  הרישות�ויכולות ניהול ספציפיות התורמי� לתהלי

יוכלו החממות לשפר את הקניית הכלי� והמשאבי� הנחוצי� לחברות לצור� קיו� תהלי� רישות 

  . יעיל

 אלו פ הראו ממצאי העבודה כי לתכניות"נושא תרומת� של כלי התמיכה בשיתופי פעולה במוב

יש לשער כי תרומת� של תכניות אלו לתהלי� . ער� מוס% משמעותי בקידו� הרשת של החברה

פ וה� "הרישות נובעת ה� מחשיפתה הישירה של החברה לחברות המשתתפות בתכנית השת

. � השתתפותה בתכנית בכל הנוגע לניהול הקשר ע� השותפי�למהניסיו� אותו היא צוברת במה

לניסיו� ניהולי זה השפעה על יכולתה של החברה להמשי� ולפתח מערכות מחקרי� רבי� הראו כי 

דווקא הממצאי� החיוביי� ביחס לתרומת תכניות אלו לתהלי� הרישות מחייב . קשרי� נוספות

אשר עלות� , בוססי פעילות מחקר ופיתוחמשאינ� , חשיבה ביחס לכלי מדיניות ייעודיי�

  .ומורכבות� עשויות להיות נמוכות יותר

אשוניותה של עבודה זו בתחו� תהליכי הרישות מחייבת מחקרי המש� אשר יעמיקו את הבנתנו ר

תפקיד� המדויק של . ביחס למאפייני� ספציפיי� יותר של יכולות הרישות שזוהו בעבודה זו

והדינאמיקה המאפיינת את התהלי� בו מתורגמות ' שותפי� אסטרטגיי� יועצי� וכו, משקיעי�

זיהוי , בדומה. ה� ליכולות רישות של הפירמה ראוי להיבדק במחקרי המש�ליכולות הרישות ש

התורמי� לתהלי� הרישות עשויי� להיות א% ה� (ל "מנכ/מאפייני אישיות ספציפיי� של היז�

בעבודה זו הראינו כי ליכולתו של היז� להמשי� ולפתח את ההו� החברתי שלו .  בעלי חשיבות רבה

  .   של החברהחשיבות רבה להתפתחות הרשת



למידה &מחקר ראשוני זה הצביע על העובדה כי תהלי� הרישות בחברות הינו תהלי� בר: סיכו�ל

המש� המחקר בתחו� זה צפוי לסייע רבות . בדומה לניהול משאבי� אחרי� בפירמה, ניהול& ובר

תהלי� בפיתוח ההבנה ובגיבוש כלי� ניהוליי� מוגדרי� אשר יסייעו לחברות לנהל באופ� יעיל את 

  .כפועל יוצא יתרמו לשיפור ביצועיה� הכלכליי�והרישות 
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Abstract: 

The study attempts to identify the organizational capabilities that contribute to the 

network building process in firms and to assess their importance to the process. The 

work focuses on drug development companies from the biotechnology sector. 

The term 'company network', in this work, refers to the formal, contractual 

agreements that a company holds with its external environment in order to build its 

competitiveness. These include: investors, strategic partners, other firms, consultants, 

contract research organizations, academics etc.  

Most of the empirical studies carried out in relation to networking examine the 

influence of networks on different parameters of firms' economical performance. The 

distinctiveness of this study is its examination of the network as the dependent 

variable while identifying the organizational capabilities that affect this variable.  The 

literature review showed that only a few studies adopted this approach. 

In this thesis, we developed a network creation model wherein the creation of the 

network is dependent on the existence of specific capabilities consisting of resources 

(networking resources) and managerial routines (networking routines). These 

capabilities directly affect the quality and quantity of information that the company 

can gain on its scientific and business environment and translate this knowledge into 

contractual agreements.  

In order to assess the influence of networking resources and networking routines on 

the networking process a number of regression models where tested. Firm size and 

age where controlled.  

The results pointed to several organizational capabilities that are of significant 

importance to the networking process. These include networking resources and 



networking routines. The networking resources can be divided into two main 

subgroups: internal and external. In the internal subgroup we identified a number of 

characteristics crucial to the entrepreneur/manager. These include: the managerial 

experience measured in terms of seniority in prior managerial positions and his/her 

ability to continuously develop their social capital. It is evident that these 

characteristics contribute significantly to the network creation process. In the external 

subgroup we identified the significant importance of the existing network, the 

scientific advisory board and of the networking consultants to the continued network 

building process.   

These results demonstrate the existence of feedback mechanisms between the 

company and its network in the networking process. In addition, these results raise the 

possibility that the networking process is past dependent, as size and structure of the 

existing network may influence the future network. 

Analyzing the influence of the networking routines emphasized the importance of the 

exposure routines and the activation routines. The activation routines were found to 

have significantly positive correlations with all the networking indicators measured 

and as having a significant influence on all the regression models. The exposure 

routines were found to have a positive correlation with the level of intensity of the 

network and with the network development indicator and as having significant 

influence on these indicators. 

The research did not find support of any positive influence of the incubators to the 

networking process. This finding is especially worrying since the study showed that 

entrepreneurs who make use of the incubators have a significantly lower level of 

social capital and managerial experience in comparison with other entrepreneurs. The 

results of the study that show the importance of specific networking resources and 

routines strengthen the need to rethink the mechanisms by which the incubator 

program can provide the support needed by the companies in their networking 

process. 

Programs supporting R&D cooperation were found to have a significant contribution 

to the firm’s network. Possibly, the contribution of such programs is both direct, due 

to the creation of immediate links with the research partners, and indirect, through the 



experience gained in managing relationships with external partners. Many studies 

have shown that such experience influences the ability of the firm to network. 

In conclusion, this work lays the foundations towards understanding the 

organizational capabilities required in the networking process. Apart from being 

important in explaining differences between similar companies in the network 

creation process, understanding these capabilities is crucial in management studies 

and can be used by investors, managers and policy makers. 



¯Èˆ˜˙

ÌÏÂÚ¢††¯ÂˆÈÏ†ÍÎ·Â†ÌÈÈ˙¯·ÁÂ†ÌÈÈÏÎÏÎ†ÌÈÎÈÏ‰˙†ÚÈ‰Ï†Ì˙ÏÂÎÈ†Ï˘·†˙ÂÂ˘†˙ÂÈÏÙÈˆÒÈ„·†È¯˜ÁÓ†‡˘ÂÓ†ÌÈÂÂ‰Ó†ÌÈÓÊÈ

˙ÂÈ˙¯·Á†˙ÂÒÈÙ˙Ï†ÂÓÈ‡˙‰†‡Ï˘†ÌÈÈÂ˘Ï†ÌÈÊ¯ÊÎÂ†ÌÈ˘„ÁÎ†ÌÈ¯‡Â˙Ó†Ì‰†.(Czarniawaka & Wolff, †±ππ±©††¢˘„Á

Í˘Ó·†˙ÂÂ‰Ó†˙ÈÏÈÚ‰†‰È‚ÂÏÂÎË‰†˙Â¯·Á††Æ˙ÈÏÈÚ‰†‰È‚ÂÏÂÎË‰†ÈÓÊÈ·†ÌÈÈ˜†„ÁÂÈÓ†ÔÈÚ††Æ®Schumpeter, 1965©††˙ÂÏ·Â˜Ó

¨ÌÈ‚ÂÏÂÈˆÂÒ†¨ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙÏ˘†ÍÎ†Æ„Â‡Ó†‰·¯†‡È‰†˙È˙¯·Á‰Â†˙ÈÏÎÏÎ‰†Ô˙ÚÙ˘‰Â†˙ÈÓÏÂÚ†˙ÈÏÎÏÎ†˙ÈÁ†„ÂÁ†¯Â˘ÚÓ†¯˙ÂÈ

ÆÌÈÈ˙¯„Ò†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÓÊÈ†˙·‰·Â†˙Â¯Î‰·†·¯†ÔÈÚ†˘È†ÌÈÙÒÎ†È˘‡Â†ÌÈÏÎÏÎ†¨ÌÈ‡È„Ó†¨ÌÈ‚ÂÏÂÙÂ¯˙‡

Æ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰†Ì‰È˙ÂÂÎ˙·†Â‡†Ì‰Ï˘†‡ˆÂÓ‰†˙ÁÙ˘Ó·†¨ÌÈÓÊÈ‰†ÂÁÓˆ†ÂÓÓ†Ú˜¯·†„˜Ó˙‰†‰Î†„Ú††È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰†¯˜ÁÓ‰††††

ÌÈ¯˜ÁÓ†¨ÔÎ†ÏÚ†¯˙È†ÆÌ‰È˙ÂÂÎ˙·Â†ÌÈÓÊÈ‰†Ï˘†Ú˜¯‰†ÈÓ¯Â‚Ó†˜ÏÁ·†˜¯†Â˜ÒÚ†Ì‰˘†ÍÎ·†È˜ÏÁ†ÈÙÂ‡†Â‡˘†ÌÈ¯˜ÁÓ‰†˙È·¯Ó

¯˜ÁÓ†‰˘Ú†Ì¯Ë†ÆÌÈÓÊÈ†Ï˘†˙ÂÈ˘È‡†˙ÂÂÎ˙†¯Â˜ÁÏ†ÌÚË†ÔÈ‡˘†‰ÚË‰†‰˙ÏÚ˘†ÍÎ†È„Î†„Ú†ÌÈ¯˙ÂÒ†ÌÈ‡ˆÓÓ†Â·È‰†ÌÈÂ˘

ÌÈÂ˙†ÛÂÒÈ‡†≠‰ˆÓÓ†∫Ì‰Ï˘†˜ÈÓÚÓÂ†‡ÈˆÂÓ†¨‰ˆÓÓ†‰¯È˜Á†ÔÙÂ‡†·Ï˘Ó‰†ÌÈÈ˙¯„ÈÒ†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÓÊÈ†·¯˜·†ÈÏÏÂÎ

‰Ï‡†ÌÈÂ˙†˙ÂÚÓ˘ÓÂ†¨ÌÈÈ˙ÂÈ˘È‡†ÌÈÈÈÙ‡ÓÂ†˙ÂÂÎ˙†¨‰·†ÌÈÒÁÈ‰Â†¯Â˜Ó‰†˙ÁÙ˘Ó†ÈÈÈÙ‡Ó†¨ÈÙ¯‚ÂÓ„†Ú˜¯†¨ÌÈÓÊÈ‰†ÏÚ†ÌÈ·¯

¨¯Â˘È˜≠˜ÈÓÚÓÂ††¨˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÌÂÁ˙·†ÌÈ¯ÈÎ·†ÌÈÏ‰Ó†Ï˘†‰‡ÂÂ˘‰†˙ˆÂ·˜†ÔÈ·Ï†ÌÈ·†‰‡ÂÂ˘‰†≠‡ÈˆÂÓ††ÆÌ˙ÈÁ·Ó

˙ÂÂÎ˙†ÔÈ·†¨˙ÈÈÏ˜†˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ†È„È†ÏÚ†ÂÎ¯Ú˘†˙ÈËÈÏ‡ÂÎÈÒÙ†ÏÂ‡˘˙†˙ÈˆËÈ¯Â‡·†˜ÓÂÚ†˙ÂÂÈ‡¯†Ï˘†‰˜ÈÎË†˙ÂÚˆÓ‡·

‰¯ÈÈ¯˜·†¯ÂÁ·Ï†Ì˙Â‡†ÂÏÈ·Â‰˘†˙ÂÚ„ÂÓ†‡Ï‰†˙Â·ÈÒ‰†˙‡†˙¯˘Â˜‰†‰ÂÓ˙†Ï·˜˙˙˘†ÍÎ†Ì‰Ï˘†ÌÈÈÁ‰†˙È¯ÂËÒ‰Ï†ÌÈÓÊÈ‰

Æ˙ÂÓÊÈ†Ï˘

ÌÈÁÈÏˆÓ†ÌÈÈ˙¯„ÈÒ†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÓÊÈ†˙‡†ÌÈ„ÁÈÈÓ‰†˙ÂÈ˘È‡‰Â†Ú˜¯‰†È˙˘Ó†˙‡†ÔÈÈÙ‡Ï†‡È‰†ÈÁÎÂ‰†¯˜ÁÓ†˙¯ËÓ†††

ÔÈ·Ï†Ì‰È¯Â‰†ÌÚ†Ì‰ÈÒÁÈÂ††¨ÌÈÓÊÈ‰†Ï˘†Ì˙Â„ÏÈ†ÔÈ·†˙¯˘Â˜‰†˙ÈËÈÏ‡ÂÎÈÒÙ†Ë·Ó†˙„Â˜Ó†ÌÈ¯·ÒÂÓ††ÌÈ‡ˆÓÓ‰††ÆÏ‡¯˘È·

˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÓÊÈ†Ï˘†˙ÂÈ˘È‡‰Â†Ú˜¯‰†ÈÓ¯Â‚†Ì‰Ó†‰Ï‡˘‰†ÏÚ†˙ÂÚÏ†‰ÒÓ†¯˜ÁÓ‰††Æ‰ÂÂ‰·†Ì‰È˙ÂÂÎ˙Â†Ì‰ÈÈÈÙ‡Ó

Æ˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÌÂÁ˙·†ÌÈÏ‡¯˘È†ÌÈ¯ÈÎ·†ÌÈÏ‰Ó†Â¯Á·†‰‡ÂÂ˘‰†˙ˆÂ·˜Î†ÆÌÈÏ‡¯˘È†ÌÈÈ˙¯„ÈÒ

Æ˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÌÂÁ˙·†‰Ê†¯Á‡†‰Ê·†ÌÈÓÊÈÓ†˙¯ÈˆÈ†ÍÈÏ‰˙Ï†ÌÈËÂ‰†ÌÈÓÊÈÎ†ÌÈ¯„‚ÂÓ†ÌÈÈ˙¯„ÈÒ†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÓÊÈ†††

˙¯‚˘·†ÍÈ˘Ó‰Ï†ÌÂ˜Ó·†¨ÌÈÓÈÂÒÓ†Ï„Â‚†Â‡†·Ï˘Ï†‰ÚÈ‚Ó†‡È‰†¯˘‡Î†ÌÏÂ‡†‰·†ÌÈ„˜Ó˙Ó†Ì‰†¨‰¯·Á†ÌÈÓÈ˜Ó†Ì‰†¯˘‡Î

Æ®MacGarth, 1996;  Scott & Rosa, 1996©†‡·‰†ÌÊÈÓ‰†˙Ó˜‰Ï†ÌÈ¯·ÂÚÂ†¯Á‡†Ï‰ÓÏ†ÏÂ‰È‰†˙‡†ÌÈ¯È·ÚÓ†Ì‰†‰ÏÂ‰È

Æ˙ÙÒÂ†‰¯·Á†˙Ó˜‰Ï†ÂÎÈ˘Ó‰Â†Â·†Â¯‡˘†‡Ï†Í‡†˙ÂÁÙÏ†„Á‡†ÌÊÈÓ·†ÂÁÈÏˆ‰†¯˘‡†ÌÈÓÊÈ†Â¯Á·†‰Ê†¯˜ÁÓ·

ÔÂ‚Î†ÌÈÓÂÁ˙†ÔÂÂ‚Ó·†˙ÈÎ„ÚÂ†˙È˘„Á†‰È‚ÂÏÂÎË·†˙˘Ó˙˘ÓÂ†˙Á˙ÙÓ‰†‰ÈÈ˘Ú˙Î††˙¯„‚ÂÓ†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†˙ÈÈ˘Ú˙††††

˙È‚ÂÏÂÎË†¨˙È‡Ï˜Á†¨˙È‡·ˆ†¨˙È‡ÂÙ¯†‰È‚ÂÏÂÎË†¨˜ËÂÈ·†¨Ï˘ÓÏ©†˙ÂÂÏ†˙ÂÈ˘Ú˙Â††˙¯Â˘˜˙Â†Ú„ÈÓ†¨‰˜ÈÂ¯Ë˜Ï‡Â†ÌÈ·˘ÁÓ

‰È˘Ú˙†ÔÈ·Ï†˙È˘„Á†‰È‚ÂÏÂÎË·†˘ÂÓÈ˘†ÔÈ·†ÚÂÏ†‰ÈÂ˘Ú†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†˙ÈÈ˘Ú˙·†‰˘È„Á‰†‰È‚ÂÏÂÎË‰†˙ÂÓÎ†Æ®ÌÈ¯ÓÂÁ

˙ÈËÈÏÂÙÂ†˙È˙¯·Á†‰·È·Ò†‡È‰†ÍÎÓ†‰„ÏÂ˙†ÆÔÎÏ†Ì„Â˜†˙ÓÈÈ˜†‰˙È‰†‡Ï˘†ÔÈËÂÏÁÏ†‰˘„Á†‰È‚ÏÂÎË·†˙˘Ó˙˘ÓÂ†˙Á˙ÙÓ‰

De Fontenay & Carmel, 2002; Shenhar, Dvir, Milosevic, Mulenburg, Patanakul, Reilly, Ryan,©††˙È˘„Á

ÆSage, Sauser,  Srivannaboon, (Stefanovic & Thamhain (in Press); Wikipedia, 2006

∏∞†ÂÈ‰†¯˜ÁÓ·†Æ˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡Â†˙ÂÈ˙ÂÓÎ†¯˜ÁÓ†˙ÂËÈ˘†˙ÏÏÂÎ‰†˙·ÏÂ˘Ó†‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó†˙ÂÚˆÓ‡·†‰˜„·†¯˜ÁÓ‰†˙Ï‡˘†††††

Æ˙ÈÏÈÚ‰†‰È‚ÂÏÂÎË‰†ÌÂÁ˙·†¨®ÌÈÏ¢ÎÓÒ†Â‡†ÌÈÏ¢ÎÓ©†ÌÈ¯ÈÎ·†ÌÈÏ‰Ó†≥∏≠Â†ÌÈÈ˙¯„Ò†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÓÊÈ†¥≤††∫ÌÈÙ˙˙˘Ó

Ú˜¯†∫ÏÏÎ†ÔÂÈ‡¯‰†Æ˙ÈÁÓÂÓ†˙ÈÈÏ˜†˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ†È„È†ÏÚ†ÚˆÂ·†¯˘‡†‰ˆÁÓÏ†‰·ÂÓ†˜ÓÂÚ†ÔÂÈ‡¯†˙ÂÚˆÓ‡·†Í¯Ú†¯˜ÁÓ‰††††

È‡ÈÂ†¯È·„†¨‰„˘†¨ÒÈÈÙ†Ï˘†Ì¯˜ÁÓÓ†ÔÂÏ‡˘†ÏÚ†ÒÒ·˙‰†ÔÂÈ‡¯‰†ÆÌÈÈ˘È‡†ÌÈÈÈÙ‡ÓÂ††˙ÂÂÎ˙†¨È˙ÁÙ˘Ó†Ú˜¯††¨ÈÙ¯‚ÂÓ„

˙È¯˜ÁÓ‰†˙Â¯ÙÒ·†ÂÚÈÙÂ‰˘†ÈÁÎÂ‰†¯˜ÁÓ‰†˙¯ËÓÏ†ÌÈÈËÂÂÏ¯†ÌÈËÈ¯Ù†ÂÙÒÂ†ÂÏ††®Pines, Sadeh, Dvir & Yanai, 2002©

˙ˆÂ·˜†ÔÈ·Ï†ÌÈÈ˙¯„ÈÒ†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÓÊÈ††Ï˘†˙ÂÈ˘È‡Â†Ú˜¯†ÈÈÈÙ‡Ó†ÔÈ·†ÌÈÏ„·‰‰†Â˜„·†ÔÂÈ‡¯‰†˙ÂÚˆÓ‡·††Æ˙ÈË¯Â‡˙‰Â

˙ÂÏ‡˘†ÏÏÎÂ†˙ÈËÈÏ‡ÂÎÈÒÙ†‰ÈˆËÈ¯Â‡·†Í¯Ú†ÔÂÈ‡¯‰††ÆÌÈÏ¢ÎÓÒÂ†ÌÈÏ¢ÎÓ††∫ÌÈ¯ÈÎ·†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÏ‰Ó†Ï˘†‰‡ÂÂ˘‰

‰Ï‡˘†‰Ï‡˘†˙È˙ÂÓÎ†‰Ï‡˘†ÏÎ†¯Á‡Ï˘†ÍÎ·†˙ÂÈ˙ÂÓÎ‰†˙ÂÏ‡˘‰†˙‡†ÂÓÈÏ˘‰†˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡‰†˙ÂÏ‡˘‰†Æ˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡Â†˙ÂÈ˙ÂÓÎ

‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÓÊÈ†‰¯˘Ú†ÌÚ†„ÁÂÈÓ·†˜ÈÓÚÓ†ÔÂÈ‡¯†Í¯Ú†¨ÛÒÂ·†Æ˙ÂÈ˘ÙÂÁ†˙ÂÈˆ‡ÈˆÂÒ‡Â†‰¯‰·‰†¨¯·Ò‰†¨‡Ó‚Â„†‰˘˜È·˘†‰ÁÂ˙Ù

˙ÂÚÓ˘ÓÂ†¯˘˜‰†ÂÓ¯˙†˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡‰†˙Â·Â˘˙‰†Æ‰¯ÂÊˆ†‡ÏÏ†˙ÂÈËÂÙÒ†˙Â·Â˘˙Â†ÌÈÓ„˜ÂÓ†˙Â„ÏÈ†˙ÂÂ¯ÎÊ†˘È‚„‰˘†˙ÈÏÈÚ

˜ÈÓÚÓ†ÔÙÂ‡·†ÂÈÈ‡Â¯˘†ÌÈÈÈ‡Â¯Ó‰†˙¯˘Ú†ÆÌÈÈÈ‡Â¯Ó‰†Ï˘†‰·È˘Á‰Â†‰ÒÈÙ˙‰†ÔÙÂ‡†ÏÚ†¯Â‡†ÂÎÙ˘Â†˙ÂÈ˙ÂÓÎ‰†˙Â·Â˘˙Ï

¨Ì‰Ï˘†È˙ÁÙ˘Ó‰†Ú˜¯‰†¨Ì¯Â·Ú†˙ÈÏÈÚ‰†‰È‚ÂÏÂÎË‰†ÌÏÂÚ†˙ÂÚÓ˘Ó†¨Ì‰ÈÈÁ†¯ÂÙÒ†˙‡†¯˜ÁÓ‰†È‡ˆÓÓÏ†ÂÙÈÒÂ‰†¨¯˙ÂÈ

ÆÌ¯Â·Ú††¢ÈÏ‡¯˘È†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÌÊÈ†˙ÂÈ‰Ï¢††Ï˘†˙ÂÚÓ˘Ó‰Â



ÌÈ‚˘ÂÓ†˙ÂÚˆÓ‡·†ÌÈÈ˙¯„ÈÒ‰†˙ÈÏÈÚ‰†‰È‚ÂÏÂÎË‰†ÈÓÊÈ†Ï˘†˙ÂÈ˘È‡‰Â†Ú˜¯‰†ÈÈÈÙ‡Ó†¯·Ò‰·†‡Â‰†‰Ê†¯˜ÁÓ†Ï˘†Â„ÂÁÈ††††

‰·ÈÒ‰†ÈÎ†‰ÁÈÓ‰†‰È¯Â‡˙†‡È‰†‰ÊÈÏ‡ÂÎÈÒÙ‰†Æ˙ÈËÈÏ‡ÂÎÈÒÙ†ÏÂ‡˘˙†˙˜ÈÎË†ÈÙ†ÏÚ†Í¯Ú˘†ÔÂÈ‡¯·Â†‰ÊÈÏ‡ÂÎÈÒÙ‰†ÌÂÁ˙Ó

ÌÈ¯˜ÁÓ·†ÁÈÎ˘†ÂÈ‡†ÌÈÈËÈÏ‡ÂÎÈÒÙ†ÌÈ¯·Ò‰·†˘ÂÓÈ˘‰†Æ˙Â„ÏÈ·†Ì‰È˘¯Â˘˘†ÌÈÚ„ÂÓ†‡Ï†ÌÈÚÈÓ†·Â¯Ï†‡È‰†˙Â‚‰˙‰Ï

ÌÈ˘‡†Ï˘†Ì˙Â‚‰˙‰†¯·Ò‰Ï†¨‰˜ÂˆÓ·†ÌÈÏÙÂËÓ·†·Â¯Ï†˙˜ÒÂÚ‰†¨‰ÊÈÏ‡ÂÎÈÒÙ‰†ÌÂ˘È·†˘Â„ÈÁ†˘È†ÛÒÂ·Â†ÌÈÈ˙ÂÓÎ

˙ÂÏ‡˘†·Ï˘Ó‰†‰ˆÁÓÏ†‰·ÂÓ†˜ÓÂÚ†ÔÂÈ‡¯†Ï˘†‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó·†˘Ó˙˘‰†¯˜ÁÓ‰†¨ÛÒÂ·††ÆÌÈÈ˙¯„ÈÒ‰†ÌÈÓÊÈ‰†ÂÓÎ†ÌÈÁÈÏˆÓ

‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó†Æ˙ÂÈ˘ÙÂÁ†˙ÂÈˆ‡ÈˆÂÒ‡Â†ÌÈÓ„˜ÂÓ†˙ÂÂ¯ÎÊ†˙˘˜·†∫ÂÓÎ†˙ÂÈËÈÏ‡ÂÎÈÒÙ†ÏÂ‡˘˙†˙Â˜ÈÎË†ÌÚ†˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡Â†˙ÂÈ˙ÂÓÎ

ÈÂÎÈÒ‰†˙‡†˙ÂÈË˜Ó‰†˙Â‡Ó‚Â„Â†˙Â¯‰·‰†¨˙ÂÏ‡˘†˙Ï‡˘†˙¯˘Ù‡Ó†‡È‰Â†ÌÈÓÊÈ†¯Â‡˙Ï†„ÁÂÈÓ·†˙ˆÏÓÂÓ†¨‰ˆÂÙ†‰È‡˘†¨ÂÊ

˙·‰·†˙ÈÓÂ˘ÈÂ†˙ÈË¯Â‡˙†¨˙È¯˜ÁÓ†˙ÂÚÓ˘Ó†ÏÚ·†˙ÂÈ‰Ï†ÈÂ˘Ú‰†ÈÏÎ†‰·†¯˜ÁÓ‰†Í¯ÂˆÏ†Æ˙Â·Â˘˙‰†Ï˘†˙ÈÚËÂÓ†˙Â˘¯ÙÏ

ÆÌÈÈ˙¯„ÈÒ†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÈÓÊÈ

ÔÈÁ·Ó†ÁÂ˙È†Æ¢¯ÈÎ·‰†Ï‰Ó‰¢†˙ÂÓ„Ó†˙Á·ÂÓ†‡È‰˘†¢ÌÊÈ‰†˙ÂÓ„¢††˙ÓÈÈ˜†‰ÈÙÏ†‰Á‰‰†˙‡†Â˘˘È‡†¯˜ÁÓ‰†È‡ˆÓÓ†††

ËË¯˘Ï†Ô˙È†¯˜ÁÓ‰†Ë˜†‰·†‰È‚ÏÂ„Â˙Ó‰†˙ÂÚˆÓ‡·††ÆÌÈÓÊÈ‰†˙ˆÂ·˜Ï†ÌÊÈ†Ï˘†Â˙ÂÎÈÈ˙˘‰†˙‡†‡·Ï†Ô˙È˘†ÍÎ†ÏÚ†ÚÈ·ˆ‰

ÆÏ‡¯˘È·†È˙¯„ÈÒ†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÌÊÈ†Ï˘†˙ÂÓ„

‡ˆÓ†∫Ì‰ÈÈÈÙ‡ÓÂ†Ì‰È˙ÂÂÎ˙·†Ô‰Â†¯Â˜Ó‰†˙ÁÙ˘Ó†È˙˘Ó·Â†Ú˜¯‰†È˙˘Ó·†Ô‰†Â‡ˆÓ†ÌÈÏ‰ÓÏ†ÌÈÓÊÈ‰†ÔÈ·†ÌÈÏ„·‰‰††††

¯ÂÚÈ˘·†ÌÈ‡Â˘†Í‡†¨ÌÈÏ‰ÓÓ†ÌÈ¯‚Â·Ó†·Â¯Ï†Ì‰†¨®È˘ÈÏ˘†¯‡Â˙†ÈÏÚ·†Ì‰Ó†˘ÈÏ˘©†ÌÈÏ‰ÓÓ†¯˙ÂÈ†ÌÈÏÈÎ˘Ó†Ì‰†ÌÈÓÊÈ†ÈÎ

·‡‰†Ì‚Â†¨Ì˙Â„ÏÈ·†¯„ÚÎ†‰ÂÂÁ†Ì‰È·‡†¨˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ†ÌÈ¯ÂÎ·†ÔÎÂ†ÌÈ¯ÂÎ·†ÂÈ‰†ÌÈÓÊÈ‰†¯Â˜Ó‰†˙ÁÙ˘Ó·†ÆÌÈÏ‰ÓÓ†˙ÂÁÙ

ÆÈÏÈ„È‡Î†˙Â·¯†ÌÈÓÚÙ†ÒÙ˙†¨˙‡Ê†ÌÚ†¨‚ÂÊ‰†˙·Ï†¯˘˜‰†ÆÌÈÎÓÂ˙†‡ÏÎ†ÂÂÁ†Ì‡‰†Ì‚Â

∫ÂÓÎ†˙ÂÙÒÂ†˙ÂÂÎ˙Ï†¯Â˘˜‰†ÏÚ†‰˙˘ÓÎ†˙ÂÈ˙¯ÈˆÈ‰†˙ÂÎ˙Ï†˙ÂÎÈÈ˙˘‰·†ÂÈÈÙ‡˙‰†ÌÈÓÊÈ‰†Ï˘†˙ÂÈ˘È‡‰†Ì‰È˙ÂÂÎ˙††††

Æ˙Ë˘ÙÂÓ†‰·È˘Á†ÈÏÚ·†¨˙ÂÈÂÓ„Ê‰Ï†ÌÈÈ¯Ú†¨ÌÈ˘„Á†¨ÈÂÈ˘Ï†ÌÈÁÂ˙Ù†¨˙Â¯‚ÒÓ†˙¯·Â˘†‰·È˘Á†ÈÏÚ·†¨˙ÂÓÂÏÁ†ÈÏÚ·

‰ÏÈ„‚‰†ÔÈ·†¯˘˜†Â‡¯†Ì‰†Æ˙ÂÂÏ˘ÎÓ†ÌÈÏÁ‰Ï†¯˙ÂÈ†‰¯È‰Ó†˙ÏÂÎÈ†ÈÏÚ·Â†ÌÈÏ‰ÓÓ†Ï‰Ï†ÌÈ·‰Â‡†˙ÂÁÙÎ†Â‡ˆÓ†ÌÈÓÊÈ††††

ÍÎ·†ÂÏ„·†ÌÈÏ‰ÓÂ†ÌÈÓÊÈ†¨È‡·ˆ‰†˙Â¯˘Ï†¯˘‡·†Æ‰ÊÎ†¯˘˜†Â‡¯†‡Ï˘†ÌÈÏ‰ÓÏ†„Â‚È·†˙‡Ê†¨ÌÈÓÊÈ†Ì˙ÂÈ‰Ï†Ï‡¯˘È·

Æ‡·ˆÏ†Ï‚˙Ò‰Ï†È˘Â˜†ÂÂÁ†ÌÈÓÊÈ‰˘

Â˘¯ÂÙ†¯˜ÁÓ‰†È‡ˆÓÓ†ÆÔÂÈ‡¯·†˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡‰†˙ÂÏ‡˘‰Ó†‰˙ÏÚ†¯˘‡Â†ÌÈÓÊÈ‰†Â˙†‰˙Â‡†˙Â˘¯Ù·†Â‚ÂÚ†Â‡ˆÓ˘†ÌÈ‡ˆÓÓ‰††††

˙È‡È¯Ï„‡‰†‰È¯Â‡˙‰Â†¢Ë˜ÈÈ·Â‡†ÈÒÁÈ¢†˙È¯Â‡˙†¨„ÈÂ¯Ù†Ï˘†‰È¯Â‡˙‰†Ï˘†ÌÈ˘‚„†ÌÚ†˙ÈËÈÏ‡ÂÎÈÒÙ‰†‰ÒÈÙ˙‰†˙¯‚ÒÓ·

Æ‰„ÈÏ†¯„ÒÏ†¯˘˜·

‰ÊÈÏ‡ÂÎÈÒÙ‰†Ï˘†Ë·Ó†˙„Â˜Ó†È˙¯„ÈÒ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÌÊÈ†Ï˘†È˘Ù‰†Â‰·Ó†¯Â‡˙·†‡Â‰†¯˜ÁÓ‰†Ï˘†˙ÈË¯Â‡˙‰†Â˙ÓÂ¯˙†††

˙˜ÙÒÓÎ†˙ÂÂÁ‰†Ì‡††¢˙È˙·È·Ò†Ì‡¢Î†ÂÓÈ‡†˙ÂÓ„†˙‡†ÌÈÙ‰†ÌÊÈ‰˘†¯˘Ù‡†ÈÎ†ÍÎ†ÏÚ†ÌÈÊÓÂ¯†ÌÈ‡ˆÓÓ‰†ÆË˜ÈÈ·Â‡†ÈÒÁÈ†Ì¯ÊÓ

ÂÈ‡†‡Â‰†¢¯„Ú†·‡¢Î†ÌÙÂ‰†ÈÎ†¯˘Ù‡†¨·‡‰†ÆÌ„‡Î†ÌÈÈ„ÂÁÈ†ÌÈÈÈÙ‡Ó†˙ÏÚ·Î†˙ÂÂÁ†˙ÂÁÙ†Í‡†È˘Ù†ÚˆÓ†‰ÂÂ‰ÓÂ†ÌÈÎ¯ˆ

ÌÈÓÊÈÏ†ÈÎ†Ì‚†‡ˆÓ†¯˜ÁÓ·†Æ¢È˜ÏÁ†Ë˜ÈÈ·Â‡¢Î†˙ÓÙÂÓ†‚ÂÊ‰†˙·†Æ¯ÒÁ†‰ÂÂÁ†‡Ï‡†ÌÊÈ‰†Ï˘†ÈÏ‡„È‡‰†È‡‰Ó†˜ÏÁ†‰ÂÂ‰Ó

Æ˙È˘ÓÓ‰†Ì˙Â¯ÂÎ·†ÏÚ†˙ÙÒÂ‰†˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ†˙Â¯ÂÎ·†Ï˘†˙ÈÓˆÚ†‰ÒÈÙ˙†˘È

Ì„‡†Ï˘†‡È‰†È˙¯„ÈÒ†˙ÈÏÈÚ†‰È‚ÂÏÂÎË†ÌÊÈ†˙ÂÓ„†ÈÎ†‡È‰†ÌÊÈ†Ï˘†˙ÂÁ˙Ù˙‰†˙Â„Â‡†ÌÈ‡ˆÓÓ‰†Ï˘†˙ÎÏ†˙˜ÈÁ¯Ó†˙Â˘¯Ù†††

¨ËÂ˜ÈÈÂÂ©†È˙¯ÈˆÈÂ†Ô¯˜Ò†¨˙ÂÁÂÎ†ÏÚ·†¨ÈÂÈÁ†˘È‚¯‰Ï†ÂÏ†‰¯˘Ù‡˘†¢‰È„†‰·ÂË†Ì‡¢†˙Ó„˜ÂÓ‰†Â˙Â„ÏÈ·†˙È‰Ó‡†‰Ú˜˘‰Ï†‰ÎÊ˘

˙ÈÏ‡ÙÈ„‡¯Ù†˙Â‰„Ê‰†‰¯˙Â††¨‰È„†˙È˙ÂÚÓ˘Ó†˙Â‰„Ê‰†˙ÂÓ„††‰È‰†‡Ï†·‡‰˘†¯˘Ù‡†¨¯„ÚÎ†‰ÂÂÁ†ÂÈ·‡Â†˙ÂÈ‰†Æ®±ππµ

Æ·‡‰†ÂÏ†˜ÙÒÏ†‰È‰†ÏÂÎÈ˘†‰¯„˘†„ÂÓÚÂ†˙Â·ÈˆÈ†˙˘ÂÁ˙†‡ÏÏÂ†¢˙È‚ÂÏÂÎÈÒÙ†ÌÂ˙È¢†¯˙Â†„È˙ÚÏ†ÌÊÈ‰Â†¨˙ÂÈ˙¯ÈˆÈ†≠Ì‡‰†ÌÚ

‰·È˘Á†˙Â¯‚ÒÓ†˙¯È·˘†¨˙ÂÏÂÎÈ†ÏÎ†˙˘ÂÁ˙†¯˘Ù‡Ó†˙ÂÓÊÈ‰†ÌÏÂÚ†ÆÈÙÈÏÁ˙†ÌÏÂÚ†‡Â¯·ÏÂ†ÂÓˆÚÏ†˙ÂÙÏ†Í¯„†‡È‰†˙ÂÓÊÈ‰

‰ÎÈÓ˙Ï†˙ÂÈÙÈˆ†Æ˙ÎÓÂ˙Â†‰˜ÈÊÁÓ†‰·È·Ò†¨†¢‰·È·Ò†Ì‡¢Î†˙ÓÙÂÓ†‰¯˙Â†Ì‡‰†˙ÂÓ„†ÆÌÈÏÂ˘ÎÓÂ†ÌÈÈ˘˜†˙˘ÁÎ‰†¨˙ÂÈ˙¯ÂÒÓ

Æ˙„ÏÂÓ‰†ÈÙÏÎ†Ì‚†˙ÈÂÂÁÂ†¨‚ÂÊ‰†˙·†ÈÙÏÎ†Ì‚†˙ÈÙÂÓ†ı˜†ÔÈ‡

ÆÌÈË¯ÂÙÓ†Í˘Ó‰†¯˜ÁÓÏ†˙ÂˆÏÓ‰Â†ÂÈ˙ÂÏ·‚Ó†¨ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰†¨¯˜ÁÓ‰†˙ÂÓÂ¯˙†††



ABSTRACT 

 

Entrepreneurs are often the objects of research in various disciplines, since they 

are able to influence economic and social processes, thus creating a "new world" 

(Czarniawaka & Wolff, 1991). They are described as being innovative and as 

functioning as accelerators for changes not consistent with the accepted social 

viewpoints (Schumpeter, 1965). There is special interest in the high-technology 

entrepreneurs. For more than ten years, the high-technology companies have 

spearheaded world economy and their economic and social influence has been 

enormous. Therefore, psychologists, sociologists, anthropologists, statesmen, 

economists, and financiers are highly interested in knowing and understanding the 

serial high-technology entrepreneurs. 

   Thus far, psychological research has focused on the background from which 

such entrepreneurs have grown, on their nurturing families or their psychological 

characteristics. Most of these studies were incomplete, in that they dealt only with 

some of the background factors or psychological characteristics. Moreover, 

various research studies resulted in contradictory results, so much so that some 

claimed that there is no point in studying the characteristics of entrepreneurs 

altogether. No comprehensive study of serial high-technology entrepreneurs has 

yet been done, that would include an exhaustive investigation method, revealing 

and in depth: "exhaustive"—gathering much data on the entrepreneurs, their 

demographic  backgrounds, the characteristics of their nuclear families and their 

family relationships, characteristic personality traits, and their opinions regarding 

this data; 

"revealing"—comparing them to a parallel group of senior executives in the area 

of high-technology, and "in-depth"—connecting, by means of in-depth 

interviewing technique, the characteristics of the entrepreneurs to their life-

histories, so that a whole picture can be seen, relating all the subconscious reasons 

that led them to their careers as entrepreneurs. 
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The goal of this research is to typify the variables in the personal backgrounds and 

personalities of serial high-technology entrepreneurs in Israel. The results are 

interpreted from the psychological viewpoint, relating each entrepreneurs' 

childhood and relationship with the parents to his/her present traits and 

characteristics. This study attempts to answer the question: What are the 

background and personal factors that cause Israelis to become serial high-

technology entrepreneurs, as compared to Israeli high-technology senior 

executives.  

   Serial high technology entrepreneurs were defined as entrepreneurs who tend to 

create enterprises one after the other in the high technology arena. After founding 

a firm, they tend to focus on it but when it reaches a certain phase or magnitude- 

instead of continuing to manage it- they transfer the management to another 

manager and move to the next enterprise (MacGarth, 1996; Scott & Rosa, 1996). 

The current research focused on entrepreneurs who succeeded with at least one 

enterprise and continued to found another enterprise.  

   High Technology was defined as an industry which develops and uses novel and 

advanced technology in a variety of fields such as computers, electronics, ICT, 

and other industries such as: medical industry, biotech, military industry, 

agriculture industry. The extent of the usage of new technologies may vary from 

all or mostly new, but existing technologies to necessary technologies did not exist 

before. As a result, novelty is common in its social and political environment (De 

Fontenay & Carmel, 2002; Shenhar, Dvir, Milosevic, Mulenburg, Patanakul, 

Reilly, Ryan, Sage, Sauser,  Srivannaboon, Stefanovic & Thamhain, (in Press); 

Wikipedia, 2006).         

   The research used an integrated methodology, incorporating both quantitative 

and qualitative research techniques. There were 80 participants in the study: 42 

serial high-technology entrepreneurs and 38 senior executives, directors, assistant-

directors in high-technology. 

   The research was carried out via a semi-structured, in-depth psychoanalytic 

interview including: demographic background, family background, personality 
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traits and characteristics, early childhood memories and free associations. The 

interviews, conducted by a senior clinical psychologist, were partly based on a 

questionnaire taken from the research done by Pines, Sadeh, Dvir & Yanai (2002), 

to which other details, relevant to the goals of this study, were added, as taken 

from the research and theoretical literature. By means of the interview, the 

differences in the background and personality characteristics of the successful, 

serial high-technology entrepreneurs could be compared to those of the senior 

executives. The interview included both qualitative and quantitative questions. 

The qualitative questions supplemented the quantitative ones; after each 

quantitative question, an open-answered question was asked, in which the 

respondent was asked to provide an example, an explanation, or clarification. An 

additional, special, in-depth interview was also held with 10 of the high-

technology entrepreneurs. The qualitative replies provided relevance and 

significance to the quantitative answers, and shed light on the perceptions and 

manner of thinking of the respondents. Those 10 interviewed in greater depth were 

asked to relate their life-stories, to describe the significance of the high-technology 

world to them, and to explain the meaning of being an Israeli high-technology 

entrepreneur, in their opinion. Since such an interview is very broad and of an 

explorative nature, much new and unexpected information was discovered, 

shedding light both on the personalities of high-technology entrepreneurs and on 

the structures of their inner worlds. 

   This research is unique in that it explains the background characteristics and 

personalities of the high-technology entrepreneurs using psychoanalytic theory, 

concepts and terms—following the assumption that behavior is usually caused by 

subconscious motives stemming from childhood. Such an explanation is 

uncommon in quantitative research. It is also a novel application of psychoanalysis 

(which usually deals only with troubled patients), applying it to the behavior of 

successful serial entrepreneurs. This study uses the methodology of the semi-

structured, in-depth interview, combining both qualitative and quantitative 

questions, which is also rare, but which is particularly recommended for the 
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description of entrepreneurs, since it allows for question-by-question clarification, 

provision of examples, thus, reducing the likelihood of misinterpretation of the 

answers. For the purpose of this research, a unique tool was created—a special 

questionnaire for the interviews, intended to be scientifically, theoretically and 

practically significant for understanding high-technology entrepreneurs. 

   The research results support the assumption that there is an "entrepreneurial 

character", distinct from that of a senior executive. A discriminating analysis 

shows that one can forecast the association of an entrepreneur to the group of 

entrepreneurs. The significance of this finding is, that by using this research 

methodology, it is possible to sketch the character of the serial high-technology 

entrepreneur in Israel. 

   The differences found, between the entrepreneurs and the executives, are found 

both in the personal and nuclear family backgrounds and in their traits and 

characteristics. It was found that the entrepreneurs are more educated than the 

executives (a third of them had doctorates), they are older than the executives, but 

fewer entrepreneurs were married.  The entrepreneurs were usually the eldest-born 

children in their nuclear families, and psychologically the eldest of the siblings, 

feeling that their fathers were missing during their childhood, or that both parents 

were unsupportive. Their relationships with their spouses, on the other hand, were 

often reported to be ideal.  

   The overall personality trait of the entrepreneurs was found to be creativity, as a 

variable associated with additional traits, such as: having dreams, having 

unconventional thoughts, being open to change, being innovative, being aware of 

opportunities, and being capable of abstract thought. 

    Entrepreneurs were found to like managing less than the executives and were 

quicker to recover from failures. They felt a connection between growing up in 

Israel and their having become entrepreneurs, unlike the executives, who felt no 

such connection. In regard to military service, the entrepreneurs and the executives 

differed, in that the entrepreneurs found it hard to adjust to the military life. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



   The resultant data was affirmed by the explanations given by each entrepreneur, 

in answer to the qualitative interview questions. The research findings were 

interpreted within the framework of the psychoanalytic perspective, with 

emphases on Freudian theory, "object-relations" theory, and Adler's theory 

regarding the order of birth.  

The theoretical contribution of the current research lies in the description of the 

psychic structure of serial high tech entrepreneur from a psychoanalytic 

perspective, (object relation school). The findings imply that it might be that the 

entrepreneur has internalized his mother figure as an “environmental mother”, a 

mother which is experienced as a need-supplier and as a psychic infrastructure, but 

less as a unique and separated individual. The father might be internalized as “an 

absent father” which is not included in the ego ideal of the entrepreneur. His 

presence is experienced as missing. The spouse (the wife) is internalized as a 

partial-object. In addition it was found that the entrepreneurs conceive themselves 

as “psychologically first in the order of birth” in addition to their actual being first 

born.        

   The far-reaching conclusion of the findings regarding the evolving of the 

entrepreneur  is that the character of the serial high-technology entrepreneur is one 

of a person who was nurtured by his/her mother during early childhood ("a  good 

enough mother"), who allowed him/her to feel essential, powerful, curious and 

creative (Winnicott, 1995). Since the father was felt to be absent, the father may 

not have been a particularly significant source of identification, and the remaining, 

pre-Oedipal identity would have been with the mother—creativity. The future 

entrepreneur was left "psychologically orphaned", feeling unstable, lacking the 

back-bone a father  figure could have provided. Entrepreneurship is a way of 

turning to him/herself and creating an alternative world. The world of 

entrepreneurship allows for a sense of being able to do anything, breaking out of 

all the traditional ways of thinking, denying problems and obstacles. The mother 

figure  remains internalized, as the "environmental mother", a strengthening and 
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supportive environment. Endless expectations of support are directed both at the 

spouse and at the homeland. 

   The contribution of this research, its ramifications, limitations and 

recommendations for further research are all detailed below. 

 

 

Key words:  Entrepreneurs, Managers, High Technology, Psychoanalysis. 
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  טיפול אלקטרוכימי להרחקת פנול בתמיסות מימיות : שם העבודה

  אריאל גרינברג : שם המגיש

  ארמון בטלהיים ' פרופ: שם המנחה

  אלי קורין ' פרופ: שם המנחה

  

   : העבודהתקציר

  

, המחקר הנוכחי דן בשילוב של שיטות אלקטרוכימיות ידידותיות לסביבה

  .נוללטיפול בפסולת אורגנית נוזלית המכילה פ

תרופות ועוד יוצרות פסולת , הפלסטיקה, תעשיות רבות  כגון תעשיית הצבעים

הטיפול . אורגנית נוזלית המכילה פנול ונגזרותיו הנחשבת כפסולת רעילה מאוד

) בתהליכי פירוק קונבנציונליים(או ) להטמנה(בפסולות מסוכנות גוזל שטחי קרקע 

  . יוצר זיהומים סביבתיים

,  תהליכים בקנה מידה תעשייתי לסילוק פנול משפכיםקיימים כיום מספר

, תהליכי חמצון קטליטי , טיפול ביולוגי, תהליך חימצון כימי: ביניהם ניתן למנות

עלות הטיפול הכימי גבוהה יחסית ודורשת אספקה של . ותהליכים אלקטרוכימיים

פירוק או תוצרי /ואילו בטיפול הביולוגי קיימת בעיית סילוק בוצה ו, מחמצנים

או החלפת הקטליזטור מדי זמן /תהליכי חמצון קטליטי דורשים רענון ו. רעילים

כיוון שפרט , תהליכי חמצון אלקטרוכימיים הם אטרקטיביים מבחינה זו. מה

  . השקעות נוספות בכימיקלים לתהליך) לרוב(לא נדרשות , לאנרגיה חשמלית

 והאלקטרוכימי מטרת המחקר הנוכחי היא לחקור את נושא הטיפול הכימי

  . להרחקת פנול ונגזרותיו

  : במהלך המחקר חקרנו את תהליכי הרחקת פנול ונגזרותיו בשיטות הבאות

חמצון אלקטרוקטליטי של פנול על גבי אלקטרודות מצעי פחם נקבוביים  •

נבחנו אלקטרודות מסחריות . Ru-Pt- וPtמצופים בקטליזטורים של 

 על ידע שנרכש במחלקה ואלקטרודות אשר יוצרו במעבדה בהתבסס

  . במחקרים בנושא של תאי דלק

  ). פרוכסידיסולפט(י מחמצן חזק "חמצון כימי ואלקטרוכימי של פנול ע •

ייצור המחמצן תוך כדי תגובה ) ב, )in situ(בתגובה ישירה של המחמצן ) א

  ). DCO(אלקטרוכימית 

יות על הרחקת פנול ונגזרותיו מתמיסות מימיות באמצעות אלקטרודות הבנו •

  . בתהליך של פילמור אלקטרוכימי, בסיס מטריצות פחם מוצקות נקבוביות
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במחקר נמצא כי הרחקה של תרכובות פנול ונגזרותיו בתהליך פילמור 

אלקטרוכימי ניתנת לביצוע על פני שטח של אלקטרודות פחם נקבוביות 

ר שניתן לערוך את תהליך הפילמו, היתרון בשיטה זו הוא. בטמפרטורת החדר

ולכן , ממיםהאלקטרוכימי בפוטנציאלים נמוכים מפוטנציאל היווצרות החמצן 

בשיטה זו ניתן להשיג יעילות זרם גבוהה וכמו כן ללא הווצרות תוצרי לוואי כלשהם 

, כלורופנול אשר נתקבלו במחקר היו נמוכים-2-  קצבי הרחקת פנול ו.לסביבה

  . תאמה בה,10-2mol/h·m2·4.5- ו10-2mol/h·m2·2וערכיהם 

  . תוצאות המחקר פורסמו במאמר המצורף בנספח

 Ru:Pt- וPtהן בתהליכים האלקטרוקטליטים בהם השתמשנו בקטליזטורים של 

 בלתי יאובחנו תוצרי לווא, י מחמצן חזק" בתהליכי חמצון כימי ואלקטרוכימי עוהן

 ,mM0.01 ,0.015 ,0.21 בריכוזים , מלאית' הידרוקינון וח, בנזוקינון: כגון, רצויים

  . בהתאמה

ואינם , פחות עונים לדרישות הסביבתיות, על כן נראה שהתהליכים אשר נמנו לעיל

  . מספקים על מנת לעמוד בדרישות התקנים ההולכים ומחמירים

תהליכי חמצון כימי ואלקטרוכימי על ידי מחמצן חזק דורשים , יתר על כן

יוצר עלויות משניות דבר אשר , טמפרטורה גבוהה והוספת כימיקלים למערכת

בנוסף להיבטים , באחסון והובלת כימיקלים ורגנרציה של מערכות הטיפול

  . בטיחותיים

תוך שימוש , אשר נחקרה ופותחה על ידנו, על פי תוצאות המחקר נראה שהשיטה

באלקטרודות הבנויות על בסיס מטריצות פחם מוצקות נקבוביות בתהליך הפילמור 

  . ליך המועדף מההיבט הסביבתיהאלקטרוכימי היא אכן התה

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



Subject: Electrochemical treatment for the removal of phenol from 

aqeuous solution  

Submitted by: Ariel Grinberg  

Advisor: Prof. Armand Bettelheim  

Advisor: Prof. Eli Korin  

 

ABSTRACT 

 

This research deals with combining environment-friendly electrochemical methods 

for treatment of liquid organic waste that contains phenol.  

 
Many industries, such as paint, plastics, pharmaceutical, etc. create liquid organic 

waste that contains phenol and derivatives which are considered to be very toxic 

waste. The treatment of dangerous wastes occupies areas of land for this purpose and 

creates environmental contamination in conventional decomposition processes. 

 
Today, a number of a large scale industrial processes are known to be used for 

removal of phenol from wastes, among them chemical oxidation processes, biological 

treatment, catalytic oxidation processes and electrochemical processes. The cost of the 

chemical treatment is relatively high and requires supply of oxidizers while in 

biological treatment there is a problem of sludge removal and/or toxic decomposition 

products. Catalytic oxidation processes require refreshment from time to time and/or 

replacement of a catalyst from time to time as well. Thus, it seems that 

electrochemical oxidation processes are most attractive since besides of electrical 

energy, mostly no additional investments in chemicals are required.   

 
The purpose of this research is to investigate the issue of chemical and 

electrochemical treatment for phenol and derivatives removal.  

 
During this research we investigated phenol and derivatives removal processes using 

the following methods:  

• Electrocatalytic oxidation of phenol on electrodes of porous carbon 

platforms coated with catalysts of Pt, and Ru-Pt. Commercial electrodes and 
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electrodes generated in the lab based on knowledge acquired in the 

department and in studies for production of fuel cells were tested. 

• Chemical and electrochemical oxidation of phenol by a strong oxidizer 

(peroxodisulfate), a) in direct reaction of the oxidizer, b) by oxidizer 

production by an electrochemical reaction - Direct  Chemical Oxidation 

(DCO). 

• Removal of phenol and derivatives from aqueous solutions by 

electropolymerization in Aerogel Carbon electrodes. 

It was found, that removal of phenol and derivative compounds by electrochemical 

polymerization processes can be performed on surfaces of porous carbon electrodes at 

room temperature. The advantage of this method is that the electrochemical 

polymerization process can be set at lower potentials than the oxygen production 

potential and thus, using this method high stream efficiency can be achieved without 

formation of environmental toxic by-products. The removal rates of phenol and 2-

chlorophenol using this technique are rather slow, ~2 and 4.5 x 10-2 mol/h m2, 

respectively.  

 
This research was published in an article attached in appendix 8.7.  

 
In both electro-catalytic processes in which catalysts of Pt, and Ru-Pt were used and 

in chemical and electrochemical oxidation processes in which a strong oxidizer was 

used, unwanted by-products such as: benzoquinone, hydroquinone and maleic acid, in 

concentrations of 0.01mM, 0.015mM and 0.21mM respectively, were produced.  

 
Thus, it seems that both processes do not correspond to environmental requirements 

and the strict regulation involved. Moreover, chemical and electrochemical oxidation 

processes using a strong oxidizer require high temperature and addition of chemicals 

to the system which increase the costs of storage and delivery of chemicals and 

regeneration of treatment systems in addition to safety aspects. 

 
Based on the research results, it seems that the method researched and developed by 

us of using aerogel carbon electrodes in electropolymerization is indeed the favorable 

process from environmental aspect.  
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  תקציר
  

  

  

 מגבלות ההדמאה האקטיבית

 
  

  

  

  

  דוד עפר :שם המגיש

  

  נתן קופיקה'  פרופ:שם המנחה
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 קשה לנו יותר ליצור תמונת התמצאות ולזהות עצמים ,כאשר עוצמת התאורה נמוכהבלילה 

נרות , לפידים, הארת הנוףלבתאורה מלאכותית לשם כך החלו אנשים להשתמש . בנוף

 אמצעי הוגבלו וגם לעינו של הצופה הכווניםר היה מפוזר לכל  שהאוןמכיוו אך .ופנסים

 המצב גרוע יותר בנהיגה שכן לא ניתן להאיר למרחקים ללא . למטרים בודדיםאלו תאורה 

 מדליק אורות גבוהים אך יעילותם במזג אוויר לדוגמא נהג בלילה. סנוור התנועה הנגדית

נהיגה בלילה מסוכנת יותר .  מטר בלבד50ובאור נמוך  מטר 80- באור גבוהה לכ היא,נקי

. שכן הנהג לא מודע לכך שאינו יכול להגיב בזמן אמת לסכנה שתופיע בטווח הפנסים

 מטר על פי פרסומי המכון הארצי 77-ש טווח העצירה הוא כ"קמ100במהירות של 

מכאן שתאורת פנסי הרכב אינה מאירה רחוק מספיק בכדי לאפשר מרחק , לתחבורה

ביום אנו משתמשים בעין בתאים רגישים לאור מסוג קוניים ואילו בלילה . וחהלעצירה בט

בנהיגה בלילה המצב שונה ואנו עושים שימוש בשני סוגי . אנו עושים שימוש בתאי הרודים

 יחס אות -ישנן שתי מגבלות להדמאה בחשיכה . התאים בו זמנית במצב הנקרא מסופי

 הטווח במערכות המנצלות תאורה מלאכותית הסיבה העיקרית למגבלת. לרעש וקונטרסט

 ככל .י הגדלת עוצמת המקור המאיר" שכן על יחס אות לרעש מתגברים עטהיא הקונטרס

שטווח ההדמאה גדל עם הגברת עוצמת התאורה האקטיבית כך גם גדל ההחזר לאחור 

במחקר זה נחקור . לאחורמעצמים קרובים והחזר אטמוספרי כתוצאה מפיזור הקרינה 

הבעיה הספציפית . ראיה המנצלת תאורה אקטיבית, וכיח את מגבלות הראיה האקטיביתונ

מערכת ראית לילה אקטיבית מורכבת מארבעה חלקים . שתחקר היא ראית לילה ברכבים

כמובן שהצג חלק בלתי נפרד אך אינו . צג ואלקטרוניקת הפעלה, גלאי,  תאורה-עיקריים

 ה סוגי צגים צג הקרנה מדומה לרחוק וצג לצפיי שניםרק נזכיר שקיימי, חלק ממחקר זה

בנית דגם , חישובי המערכת הנדרשים, המחקר יתמקד בבדיקת חיישנים קיימים. ישירה

לאים מלאכותיים על מנת ליצור תמונה ניתן להשתמש במערכי ג .  בדגםםועריכת ניסויי

 µm8-12 ,II(Image לא מקורר CCD ,CMOS , (1.5µm)  IRFPA,  FLIR -כגון

Intensifiers), LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging)    GICCD 

(Gated Intensified CCD)  וEMCCD( Electron Multiplying CCD) . לכל אחד

לאחר הבדיקה המקיפה נמצא . חיבור כמתואר ב לוםייחודיימגלאים אלו יתרונות וחסרונות 

הדרישות . ם ביותר לעמידה בכל דרישות בשילוב לייזר ממותג כמתאיGICCD -גלאי ה

בטיחות קרינה והכרה של הולך רגל מטווח של לפחות , מחיר, העיקריות הן התקנה פנימית

במסגרת העבודה נבדקה יעילות . GICCDעבודה זו נעשתה תוך שימוש בגלאי .  מטר250

ערכת  מתנדבים שנהגו עם ובלי המ16הניסוי בוצע בעזרת . י ניסוי צופים"המערכת ע

מניסוי הצופים עולה שמערכת ראית לילה לרכב להגדלת יכולת הראות . בתנאים שונים

ציעו ה 2006במהלך שנת . תורמת משמעותית ובצורה מובהקת לנהיגה בטוחה ונוחה יותר

) גרמניה (BMW. שני יצרניות רכבי יוקרה מערכות ראית לילה לרכב בטכנולוגיות שונות

) CCDאו  (CMOSיציעו מערת מבוססת ) גרמניה(מרצדס  וFLIRיציעו מערכת מבוססת 
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בכדי למנוע ) NIR LASERאו (בעל תחום דינאמי גבוהה ושימוש בפנסי קסנון מפלוטרים 

 פוטונים 600 -העין היא מכשיר נפלא המסוגל להבחין בכ. סנוור של נהגים הבאים ממול

ם בדרך לרודים  נבלעי47% מוחזרים 3%.  פוטונים60 כלומר רק 10%ביעילות של 

  .  הפסד ועדיין אין שני לעין ביעילותה40%וצפיפות הרודים אחראית ל 

  

  

   בעבודהםהחידושים העיקריי

  פיתוח מודל לראיה ממותגת-

המודל מבוסס על .  פותח מודל מתמטי לתיאור וחיזוי ביצועים בהקשר של ראיה ממותגת

  .  רהמודולצית המערכת וקונטרסט המט, חישוב יחס אות לרעש 

  פיתוח מערכת לנהיגת לילה ברכב מבוססת ראיה אקטיבית ממותגת-

כמו כן . על בסיס חישובי המודל פותחה מערכת המותקנת ברכב ושימשה לכיול המודל

 .המערכת משמשת לביצוע ניסויי המשך

  הבנת וישום יתרון הראיה הממותגת-

  .שם ושלגג, ההבנה תרמה לשיפור יכולת מערכת ראית הליל לנהג בערפל

הפרעות מחזירים רטרו ). חיים בצוותא(פתרון למערכות דומות . רעידות בזמן הנהיגה

  .םרפלקטיביי

  בדיקה של מכלל הסנסורים-

הבדיקה כללה הבנה . נבדקו כל הסנסורים האפשריים העונים לדרישות המערכתיות

  . של הסנסורים וניסויים מעשייםתתיאורטי
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At night when ambient light intensity drops, we as drivers find it hard to 

visualize the scene ahead. Thus it becomes to be a difficult task recognizing 

hazard on the road. We started using artificial illumination to illuminate the 

scene. The first illuminators, candles and torches, were limited in 

performance to a few meters because they were non directional, illuminating 

the user as well.  Then we used directional illumination but its use in driving 

is limited to prevent blinding of oncoming traffic. For example, high beams in 

good weather are efficient up to 80 meters, and cannot be used 

continuously. Low beams are effective up to 50 m on the right side and less 

on the left side. The driver not seeing the danger is unaware that he cannot 

react in time. When driving at a speed of 100km/hr, the stopping distance is 

approximately 77m as published by the national institute of transportation, 

not leaving much time for safe reaction. During daytime our eyes use the 

cone photo sensing cells whereas at nighttime only the rod photo sensing 

cells are used. In night time driving conditions, things are different and the 

visual system is adapted to mesopic light levels, where both cones and rods 

are contributing to visual performance. There are two limitations for imaging 

at night time, one is the signal to noise and second is the contrast.  The main 

limitation in our context is the contrast since the signal to noise can be 

increased by increasing light intensity. The Signal to noise is overcome but 

then we encounter a new problem of contrast degradation due to close by 

objects and atmospheric back reflections, especially in rain and fog.  In this 

current research we will show the limitations of active imaging for driver 

assistance applications.  

Active imaging requires four building blocks, Illumination, sensor, operating 

logic, and a display.  The display is not part of this research but we will 

mention that there are two types to consider, a collimated display and a flat 

panel direct view display. The first kind is preferable because it does not 

require the driver's eyes to focus on the display. The research is focused on 

the study of existing sensors that might fulfill the task, design, and test an 

electro optical system for all weather driver vision enhancement system. As 

potential candidates for all weather driver vision enhancement system we 

examined the following technologies: CCD, CMOS, NIR Focal Plain Arrays 

(1.5µm), uncooled FLIR (8-14µm), image intensifiers, intensified CCD 
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(ICCD), gated ICCD, electron multiplying CCDs and LIDAR. Each of the 

above has its advantages and drawbacks as detailed in the text. We chose a 

gated image intensified CCD. We developed a gated mechanism and the 

mathematical description of it.  After assembling such a system, we tested it 

and we present our results. In addition we preformed a driver test with 16 

volunteers and analyzed the results by ANOVA.  At the end of 2006 two high 

end major car manufacturers introduced night vision to their cars. One of 

them is Mercedes which offered NIR non gated active system and BMW who 

introduced far IR FLIR.  The main advantage of using gated imaging as 

presented here are the range dependent illumination uniformity and the 

immunity to nearby reflections which are important in rain and fog. The eye 

is a wonderful device which can detect 600 photons with an efficiency of only 

10% thus collecting actually only 60 photons,of which 3% are reflected, and 

47% are absorbed in the optical path, fill factor is only 40% and still we see 

so well. 

The main outcomes of this work 

 
Understanding of all factors of night driving vision assistance device 

Automotive constraints, windshield limitations, vibrations and coexistence of 

similar systems on the road. Road environment such as retro reflectors and 

eye safety. 

Sensors technology limitation for the current task 

Testing and evaluating existing sensors 

Development of gated imaging model 

A mathematical model was developed to better understand the gating range 

mechanism. The model is mainly based on signal to noise, modulation of the 

system and target contrast.  

Development of an actual system on a vehicle  

Based on the model we designed and manufactured a active gated system 

operating at the near IR (810nm) and currently installed on GM Cadillac.  

Gated imaging performance understanding and implementation 

Experiments show the use of the system in rain and fog. A comparison to 

non gated illumination is presented. 
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  :מעל ישראל  אטמוספריים טבעיים ואנטרופוגניםארוסולים

  יותכימוה, תהפיזיקליו, אופטיותה יהםתכונות
  

  "דוקטור לפילוסופיה"מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר 
  
  
  מאת
  

  דרימיאן  יבגני
  

  העבודה נעשתה בהדרכת 

  נתן קופיקה' פרופ

  ארנון קרניאלי' פרופ

 
  תקציר

  

 ניתוח משולב של חלקיקים אטמוספריים טבעיים ואנתרופוגניים מעל נה היעבודת מחקר זו

 ואפקט קרינתי של ,הסעה,  תכונות)1(: עבודת המחקר מורכבת משלושה חלקים עיקריים. ישראל

 )3(;  תפקידם של חלקיקים אנתרופוגניים באזור גוש דן)2(; חלקיקי אבק וזיהום מעל מדבר הנגב

  .ור בבליעה של אירוסוליםחשיבותם של ברזל ופחם שח

  

שהוא ,  רדיומטרsun/sky )1(:  מאגרי הנתונים הבאיםהנתונים לעבודת מחקר זו התקבלו מתוך

, נפלומטר אינטגרלי) AERONET( ;)2(חלק מרשת עולמית למדידה אוטומטית של אירוסולים 

 השירות )4(;   בפרקציה בעדינה והגסה יחידת דגימה של אירוסולים)3(; הפועל באורך גל יחיד

 - מודל ה)NOAA-CIRES Climate Diagnostic Center website ;)5-המטאורולוגי הישראלי וה

3-D HYSPLIT, תחנות דגימה של המשרד לאיכות ) 6(; המספק נתיבי תנועה של מסות אוויר

  . משולב עם ספקטרומטר מיקרוסקופ אלקטרוני)7 (;הסביבה וחברת החשמל הישראלית

  

להלן תוכן הפרקים . מרכיבים את שלושת הפרקים בעבודה, ם שהוזכרושלושת החלקי

  :המתומצת

  :2פרק 

- מורכבות התכונות האופטיות של ארוסולים אטמוספריים המשתנות במרחב ובזמן גורמת לאי

ניתוח של המדידות ארוכות הטווח באזורים . ודאות ניכרת בהערכת השפעתם על מערכת האקלים

במחקר זה . ה טובה יותר של השפעת האירוסולים על מערכת האקליםמייצגים צפוי לספק הבנ

 במדבר 2003 עד 1995נותחו מדידות של ריכוזים ותכונות אופטיות של אירוסולים שנאספו משנת 

אך נמצא בהצטלבות של אבק , אתר המדידות מרוחק ממקורות זיהום מקומיים. הנגב בישראל

המכשירים ששימשו למחקר .  וזיהום אוויר מאירופה,ערב הסעודית, סיני, המגיע ממדבר סהרה

הנתונים נותחו . נפלומטר אינטגרליו, יחידת דגימה של אירוסולים,  רדיומטרsun/skyזה הם 

ולהשפעה הקרינתית של , להתפלגות הכללית האנכית של האירוסולים, ביחס להשתנות העונתית

 של התכונות האופטיות של ההשתנות. האבק והאירוסולים האנתרופוגניים על האקלים



    

האירוסולים הנמדדים דרך כל עמוד אטמוספרי במשך שנה נמצאה תואמת לשינויים העונתיים 

השיא הראשון שייך : נמצאו שני שיאים עונתיים של עובי אופטי של האירוסולים. הסינופטיים

. ופוגנייםוהשיא השני נמצא כשייך לפעילות של אירוסולים אנתר, לפעילות מוגברת של האבק

אך החשיבות היחסית של , התנהגות דומה נמצאה גם עבור מקדם הפיזור הנמדד בגובה פני השטח

מצב זה מוסבר על ידי שוני .  הפוכה לעומת נתוני העובי האופטיההשיאים העונתיים היית

ההשפעה הקרינתית המחושבת . בהתפלגות האנכית של האבק והאירוסולים האנתרופוגניים

. קירור הן בשכבה העליונה של האטמוספירה והן על פני הקרקע לאורך כל השנהמצביעה על 

  .האפקט הקרינתי של האבק האטמוספרי נמצא כדומיננטי ברוב החודשים באזור המחקר

  :3פרק 

אירועי זיהום האוויר האופיינים באמצע החורף למטרופולין תל אביב ולמישור החוף של ישראל 

שכבת הגבול האטמוספרי עקב אינברסיה הנוצרת בתנאים נגרמים כאשר זיהום נלכד ב

התכונות האופטיות של האירוסולים שנמדדו על ידי רדיומטר במשך . הסינופטיים המתאימים

שנלקח , האחד נמצא בגוש דן והשני נמצא בנגב: אחד מהמקרים נחקרו בשני אתרי מדידה

ות הגדלים הצביעו על עומס של חלקיקים קטנים העובי האופטי של האירוסולים והתפלג. סכייחו

על מנת לוודא את מקור הזיהום המקומי . באזור גוש דן) המאפיינים זיהום אוויר אנטרופוגני(

של נתיבי תנועת מסות , בוצע ניתוח מקביל של התנאים הסינופטיים, והאנתרופוגני של אירוע זה

וח הראה יכולת של מדידות אופטיות לנטר הנית. ושל דגימות זיהום בגובה פני השטח, האוויר

הצביע , בנוסף.  המתבטא בריכוזים גבוהים של החלקיקים הקטניםיזיהום אוויר עירוני ותעשיית

תוצאות המחקר יכולות גם להסביר . המחקר על חשיבות מקור זיהום האוויר המקומי בישראל

ות של המדידות האופטיות הן היתרונ. שנצפו בין שני האתרים, הבדלים במדידות ארוכות טווח

, עם זאת. ובזיהוי התפלגות הגדלים, ברגישות לריכוזים של החלקיקים, במיידיות של התוצאות

  .המדידות האלה עוסקות רק באירוסולים ולא מבדילות בין גזים מזהמים שונים

  :4פרק 

. האוקיינוסיםהברזל ידוע כמרכיב עיקרי המשפיע על יכולת הבליעה של אבק ועל הביוכימיה של 

אך הינם מורכבים כיוון , התפלגות אזורית והערכת ריכוזי ברזל באבק חשובים לחקר האקלים

במשך כשמונה שנים . שהם דורשים דגימות בשטח או סימולציות של תהליכים טבעיים מורכבים

בוצעו דגימות של אירוסולים לצד ניתוח כימי ובמקביל מדידות רדיומטריות של התכונות 

מדידות אלו מאפשרות מציאת יחסים בין הרכב כימי . טיות של האירוסולים במדבר הנגבהאופ

שתי סדרות הנתונים .  ספקטרליSingle Scattering Albedo (SSA)בפרט , לבליעה ספקטרלית

שמודדת חלקיקים במקטעים , של המחקר התקבלו מרדיומטר ויחידת דגימה של אירוסולים

ם אופטיים וכימיים מותאמים מצביע על עירוב של אבק וזיהום ניתוח נתוני. עדינים וגסים

 ספקטרלי מציג תגובה SSA. למרות שהם מגיעים ממקורות שונים, אנתרופוגני באזור המחקר

 SSAנמצא יחס אמפירי בין , כתוצאה מכך. וערבובם, פחם שחור, לריכוזים מוגברים של ברזל

יחס זה נבדק במספר . שפעת זיהום אנתרופוגניאחוזי ברזל בתוך מסות החלקיקים וה, ספקטרלי

התוצאות . שבהם האבק האטמוספרי הינו דומיננטי, אירועים ומקומות על פני כדור הארץ

תואמות לספרות ומצביעות על כך שאבק באזור המזרח התיכון וערב הסעודית מכיל פחות ברזל 

  .מאשר במדבריות אסיה וסהרה

  



    

והכימיות של  , הפיזיות, ה יותר של התכונות האופטיותשלושת המחקרים תורמים להבנה טוב

החידושים העיקריים של המחקר הם . האירוסולים האטמוספריים והשפעתם על מערכת האקלים

הטווח של תכונות האירוסולים ושימושם להערכת האפקט - ניתוח של המדידות ארוכות) 1  (-ב

, דגימות קרקעיות,  שילוב חישה מרחוק)2(; הקרינתי של האבק והזיהום האטמוספרי מעל ישראל

וניתוח של תנאים סינופטיים על מנת להבחין בין זיהום אוויר מקומי לזה המובל מאזורים 

גישה חדשה להערכת ריכוזי ברזל באבק על פי נתוני ) 3(; וחשיבותם לאיכות האוויר בארץ, אחרים

רת השפעת האבק לצורך חקי, חישה מרחוק של הבליעה הספקטרלית של האירוסולים

  .האטמוספרי על הביוכימיה של האוקיינוסים

  

, זיהום אוויר, אבק אטמוספרי, אירוסולים, אופטיקה אטמוספרית, חישה מרחוק: מילות מפתח
 .בליעה ספקטרלית, הרכב כימי, אפקט קרינתי
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Abstract 

 

This dissertation is an integrated study of natural and anthropogenic atmospheric 

aerosols over Israel. The research work has three main parts that deal with: (1) properties, 

transport, and radiative effect of dust and pollution aerosols over the Negev Desert; (2) 

the role of anthropogenic aerosols in the metropolitan area of Tel Aviv and the central 

coastal plain of Israel; and (3) the role of iron and black carbon in aerosol light 

absorption. 

 

This dissertation employed data sets obtained from: (1) a sun/sky radiometer, part of 

the global Aerosol Robotic Network (AERONET); (2) a single-wavelength integrating 

nephelometer; (3) a stacked filter unit (SFU) aerosol sampler in the coarse and fine 

fractions; (4) the Israel Meteorological Service and the NOAA-CIRES Climate Diagnostic 

Center website, for synoptic data; (5) the 3-D HYSPLIT model, for air mass backward 

trajectories; (6) in-situ sampling stations operated by the Israel Ministry of the 

Environment and the Israeli Electric Company, for mixing ratios of atmospheric 

pollutants; and (7) a scanning electron microscope (SEM) equipped with energy 

dispersive spectrometer (EDS), for images of individual particles. 
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Three mentioned main parts of the dissertation are organized in three chapters, 

which conception and content is following: 

 

Chapter 2: 

The complex spatial, temporal, and optical characteristics of atmospheric aerosols 

cause large uncertainties in the estimation of aerosol effects on climate. Analysis of long-

term measurements from key regions can provide a better understanding of the role of 

atmospheric aerosols in the climate system. In the current study, observations of aerosol 

optical properties and mass concentrations were carried out during 1995 – 2003 in the 

Israeli Negev Desert. The measurement site is relatively remote from local pollution 

sources; however, it lies at the crossroad between dust from the Sahara and the Arabian 

Peninsula and air pollution from Europe. The instruments employed were a sun/sky 

radiometer, a stacked filter unit sampler, and an integrating nephelometer. We analyzed 

the data for seasonal variability, general vertical aerosol structure, and radiative climate 

effect by dust and anthropogenic aerosol. The intra-annual variability of aerosol optical 

properties was found to be closely related to seasonally varying synoptic conditions. Two 

seasonal peaks of aerosol optical thickness were noted: The first maximum related to dust 

particle activity, and the secondary to anthropogenic aerosol. Similar maxima were noted 

in aerosol light scattering at the surface; however, their relative importance is reversed 

and is related to differences in the vertical distribution of dust and anthropogenic aerosols. 

The calculated aerosol radiative effect shows cooling both at the top of the atmosphere 

and at the surface during the whole year. The radiative effect of the airborne dust is the 

dominating forcing component during most of the time in the study area. 

 

Chapter 3: 

Typical mid-winter anthropogenic air pollution episodes in the Tel Aviv 

Metropolitan and in the central coastal plain of Israel are caused when pollutants are 

trapped in the lower atmospheric boundary layer due to the generation of surface 

inversion favored by synoptic conditions. We analyzed the optical properties of 

atmospheric aerosol particles, obtained during one such episode, using a sun/sky 

radiometer at two measurement sites: one located in the densely populated and 

industrialized central part of Israel, and the other in a reference site, about 150 km away. 

Aerosol optical thickness and volume size distributions showed an increased burden of 

fine aerosol particles (indicating anthropogenic air pollution) in the central part of Israel. 
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In order to verify the local origin and anthropogenic nature of the effect, the analysis was 

accompanied by examinations of the synoptic conditions, air mass backward trajectories, 

and conventional in-situ air pollution measurements made by a ground-based sampling 

station. This case study shows the ability of optical measurements to track urban and 

industrial atmospheric air pollution expressed by high concentration of fine aerosol 

particles. In addition, it emphasizes the role of local Israeli air pollution sources and may 

explain the difference in long-term aerosol optical property observations between the two 

sites. The advantage of the optical method presented is its speed (almost instantaneous), 

automated measurement, and sensitivity to aerosol particle concentration as well as 

aerosol size fraction. The drawback is that the optical measurements discussed deal with 

aerosol particles only and cannot distinguish between different types of pollutant gases. 

 

Chapter 4: 

Iron is a major component of atmospheric aerosols, influencing the light 

absorption ability of mineral dust, and an important micronutrient that affects oceanic 

biogeochemistry. The regional distribution of the iron concentration in dust is important 

for climate studies; however, this is difficult to obtain since it requires in-situ aerosol 

sampling or simulation of complex natural processes. Simultaneous studies of aerosol 

chemical composition and radiometric measurements of aerosol optical properties, which 

were performed in the Negev desert of Israel continuously for about eight years, suggest a 

potential for deriving a relationship between chemical composition and light absorption 

properties, in particular the spectral single-scattering albedo (SSA). 

The two main data sets of the present study were obtained by a sun/sky radiometer 

and a stacked filter unit sampler that collects particles in coarse and fine size fractions. 

Analysis of chemical and optical data showed the presence of mixed dust and pollution 

aerosol in the study area, although their sources appear to be different. Spectral SSA 

showed an evident response to increased concentrations of iron, black carbon equivalent 

matter, and their mixing state. An empirical relationship that relates the spectral SSA, the 

percentage of iron in total particulate mass, and the pollution components was derived. 

Results calculated using this relationship were compared with measurements from dust 

episodes in several locations around the globe. The comparison reveals that dust over the 

eastern Mediterranean and Saudi Arabia contains less iron than that over Asia and the 

Sahara desert. 
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The above-mentioned three studies contribute to a better understanding of the 

optical, physical, and chemical characteristics of the atmospheric aerosols and their 

impact on the Earth climate system. The main specific innovations of the study are (1) 

analyzing the long-term observations of aerosol properties with further assessment of dust 

and pollution aerosol radiative effect over Israel; (2) combining remote sensing 

measurements, surface sampling, and analysis of synoptic conditions for distinction 

between local and transported pollution, and their role in the Israeli air quality; and (3) a 

new approach to assess iron concentration in dust by remote sensed aerosol spectral 

absorption, which is important for studying the impact of mineral dust on the oceanic 

biochemistry. 

 

Keywords: remote sensing, atmospheric optics, aerosol, aeolian dust, air pollution, 

radiative effect, chemical composition, spectral absorption 
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Abstract 

This dissertation deals with the images used by the leadership of the Zionist 

movement, focusing on the elements of 'time' and 'remembrance' in the light of  Walter 

Benjamin’s thought. These elements will be presented and analyzed as part of the 

conceptual foundation that lead to the establishment of the State of Israel. The research 

period covered spans from the late 19th century to the 1950s – the first years of Israeli 

independence. The concept of the term ‘remembrance’ was common to Benjamin, as well 

as to the Zionist movement’s leaders, and to the artists who took part in the Zionist venture. 

'Zion' as a symbol of homeland and as a value for deep-wish was an object of yearning of 

the Jewish people in the Diaspora throughout all the generations of exile. The notion ‘Zion’ 

as a name that is consolidated with its meaning, raised a vision in a form sculpted by the 

spiritual reality whose origins are ancient. In this reality evoked by the Holy Scriptures, as a 

non-sensory archive,  the Hebrew nation combined with the Land of Israel. 

It seems that the all the practice of the Zionist movement and the objective of its 

leaders were to carry out the power  latent in the Jewish people and actually apply it in 

practice. In fact, the process of returning to Eretz Israel and its rebuilding, and also the 

ingathering of exiles, were all a process of composition. The components participating in 

this composition were the historical times – past and future – uniting in ‘this present’ that is 

being created, with their content being realized in Eretz Israel, assembling the entire 

‘remembrance’ under one wing – that of the homeland. Created as a result of this process 

was one multi-faceted fabric of a nation in its land. Referring to Walter Benjamin, at the 

basis of the unity stands the principle of the montage that combines its elements from 

various times and places to create, in a context that is new in its era, a new constellation. 

From this concept of interweaving, my research derives the usage of the term ‘fabric’ or 

'intertexture' to represent 'text'; any text - both verbal and visual that is used to express the 

images, and also that which indirectly refers to the Zionist venture. 

The two elements – ‘time’ and ‘remembrance’ – have the force to motivate a nation 

that wishes to return to their fatherland. Time and all part of time are a pool in  which are 

accumulated all the histories without any defined delimitation. The concept of time can be 

interpreted as continuous now-moments or ‘present continuous’ from beginning to end. The 

outline depicted is that of a spiral, an outline that allows, in ‘now-time’, to leap between 

points of time, hours or periods. According to this perception, eternity and redemption may 

potentially occur at any time. Since the face of redemption is like the face of the paradisiac 

origin, it is possible to verbalize some type of gnomonic expansion of meaning, with the 

original element remaining as is during the entire process of spiral expansion, an element 

that can be found at any time and can be returned to. Additional values related to the 

concept of 'time' are waiting or protraction or pending, and these terms relate to the term 
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'threshold'. This is the time of standing on hyphen for observing and evaluating the present, 

and that which emanates from it, as well as for training. Every such ‘now-moment’ may 

possibly be a ‘decisive moment’ and raise and signify ‘the need of the hour’. Reading of 

time and the contents treasured within it requires that it be recognizable and legible. The 

medium is the present. Recognizability requires that the person encountering time be 

attentive to it, while at the same time being aware and conscious of the content of the 

containing moments that arise, as well as acknowledging the possibility of their 

actualization in the present, motivated from his duty to all the generations. In this ‘now-time 

in standstill’ (nunc stans), a dialectic image arises. In this one there is a vision of the history 

before from the far past and of the history afterwards, which means that in this image the 

times consolidate like in a ‘monad’, a concept that Benjamin borrowed from G. W. Leibniz, 

or in a kernel. The essence of this awareness leads to an attribute which is vital for a 

leader, and when referring to the inclination of return to ancient sources, such as in the 

case of the Zionist movement: to identify the essence of the old and acknowledge that it 

holds the new. This type of union between times and content is the very essence of the 

'national self' as it was perceived by the leaders of the Zionist movement. Alongside the 

possibility of continuing time's homogeneousness, there is another possibility – that of 

breaking down and overturning convention; "to brush the face of history against the 

direction of the fur" as Benjamin puts it. The face is turned towards the new future. The 

future is the driving force that pulls forward and directs ahead although the future is already 

in 'today', in the words of Franz Rosentzweig. 

The spokespeople of the Zionist movement used the image, and its various 

expressions, to awaken their listeners in the Diaspora and in Israel. Images were 

transmitted-raised via two types of channels. The first was institutional-orientational, and 

we'll find it acts according to the Aristotle's rhetoric principles. The second type is founded 

on the Historical Materialism. It deals with that which is latent yet is intrinsic in everything. 

The medium is internal, inside the material and people and the person who  accepts the 

messages  perceives  it as echoes and/or flashes. All these require concentration and in-

depth attention directed at the material and clairvoyance. We'll find those features in the 

Zionism's leaders. The content was derived from the annals of ‘time’ and ‘remembrance’ of 

the Jewish people, and they were as a vivid organum. The images pulled towards the far 

away, that which belongs to the ancient, to the origin’s core of the spirit of the people as 

curatorial essence, to their body and the earth for its existence; towards the near past, a 

period of separation in which the people were comparable to a ghost who is lacking the 

substance of the body and of the land; and towards the present that is in the process of 

consolidation as an entity, in preparation for unity on the earth of the homeland, fused by 

the perpetual fire. The time of realization of the vision of return, is the time of images of 

independence. This spirit was described using images of uprightness and erection of body 

and material; those images of a tower, of a man and a tree. The flag, as a symbol of 
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withstanding changes, unites people, creating in them an awareness and sense of 

belonging to a certain spiritual idea; It also represents the emotion of a nation spanning the 

axis-mast. In the settlement of the Hebrew people, it united tribes to their masts. When the 

nation was exiled from Eretz Israel, it united the Jewish religious faith and became the flag 

of the Torah, wandering with the people throughout its journeys, until it carried to Zion and 

supplanted in its earth. The periods that were defined by names such as ‘Settlement of the 

Land’, ‘Diaspora’, and ‘Era of Redemption’, were filled with content that elicited imaginary 

scenes, ‘thought pictures’ as Benjamin put it, that were linked to the ‘remembrance’ 

dimension, as a type of emancipation. 

Remembrance seems to miniaturize the world. It makes things appear adjacent to 

each other, and even integrating with each other. The path of remembrance is not linear, 

but rather is interwoven like a woven fabric. The meeting points of the warp and weft can 

be viewed as a junction at which micro-ions and microcosms meet; This is a constellation 

of contents in which unification of times and places is made possible, and combinations of 

materials in a new context. Unification of these two dimensions is that which gives 

remembrance its power.  

 When discussing the return to the land of the fathers, leaps in time 

are vital. For the Jewish people this is a leap covering two thousand years 

during which the sense of exile was consolidated, that sense which it was 

necessary to eradicate and peel off the Hebrew person, a coating onto 

which layers of hardship and fear adhered, and one that lost his spirit of 

independence and self.  The most exhausted object for the truth content of 

remembrance is the remnant or ruin, the ruin that in itself bears witness to 

the eternity. In Benjamin's writing, and in the very actions of the Zionist 

movement that resurrected the country from its ruins, the ruin stood as a 

complete entity unto itself, a curator of the truth-content. In the words of 

Benjamin, this is the torso. From the fragment as a now-time condition, 

materials that are of the past will be pulled from its foundations to the 

future so that it will complete the representation of its spirit in the object. 

Hope, that draws a line toward the 'far away' is that which brings it closer 

to the people and nation that are engaged in hoping. The dream is that 

which enables the place to be present and visible, making it almost 

tangible. This dreamy reflection of growth and building, of life that is 
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serene and peaceful originates from images that created a genesis picture of 

the Hebrew nation in its homeland as an object of yearning; this is the one 

which is returning to be reflected. 
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Abstract 
Since Active Pixel Sensors (APS) are fabricated in a commonly used CMOS process, image sensors 

with integrated intelligence can be designed. These smart sensors are very useful in many scientific, 

commercial and, consumer applications. Current state of the art CMOS imagers allow integration of 

all functions required for timing, exposure control, color processing, image enhancement, image 

compression, and ADC on the same die. In addition, CMOS imagers offer significant advantages in 

terms of low-power, low-voltage, and monolithic integration, rivaling traditional Charge Coupled 

Devices (CCD). CMOS image sensors benefit from fast technology development and scaling by 

reducing pixel size, increasing resolution, and integrating more analog and digital circuits on the 

same chip with the sensor. This increased on-chip functionality triggers fast penetration of the 

CMOS smart sensors to areas, such as cellular phones, portable digital assistants, wireless security 

systems, and space applications, where ultra low-power is a fundamental demand.   

To address the increased demand for ultra-low power smart image sensors, a novel approach for 

ultra low-power smart CMOS sensor design has been developed during this research. The proposed 

approach is presented at different design levels – technology, device, circuit, logic, architecture, 

algorithm, and system integration –allowing significant power reduction of all imager components, 

such as the sensor array, scanning circuitry, control logic, analog and digital processing circuitry. 

To prove the presented approach in the real world, it was applied on a variety of smart CMOS 

image sensors at different design levels.  

To examine power reduction at the technology level, low-power global/rolling shutter image sensor 

in ultra-thin 0.5μm SOS (UTSi) technology was designed. SOS is one of the existing kinds of SOI 

technology, where the sapphire-aluminum oxide (Al2O3) is used as the substrate. A variety of 

photodetectors were implemented and successfully measured in the laboratory to address the 

reduced photoresponsivity of the SOS process due to very thin silicon film thickness (1200Å). 

Power reduction of more than 25% was achieved in a digital periphery of the imager. 



At the device level, a novel Self-Powered CMOS Active Pixel Sensor (SPS) architecture was 

developed. The concept of SPS is to use an additional photo sense element (e.g., a reverse biased 

photodiode) for self-power generation. The SPS pixel architecture allows employing the energy of 

incident light to produce power for the imager reset operation and in-pixel amplification, hence 

reducing sensor power dissipation from the regular power supply. A test chip, consisting of 7×7 

SPS array, was implemented in a standard TSMC 0.18µm CMOS technology and successfully 

tested in the laboratory.  

Two imagers have been successfully designed and fabricated employing power optimization at the 

circuit and logic level. The first imager utilized Active Column Sensor (ACS) technique to optimize 

its analog output chain. According to the ACS method, a unity gain amplifier (UGA) is 

implemented instead of a conventional source follower. UGA common transistors are implemented 

at the columns of the array, and only the differential input transistor is situated inside the pixel. This 

way, the fill factor and pixel properties are not affected, while a true unity gain amplifier (UGA) 

with very low-power dissipation is achieved. The second imager was designed for ultra wide 

dynamic range (WDR) imaging, operated in global shutter readout mode, and achieved very low 

power dissipation by pixel circuit optimization. A test chip of a 32×32 array has been implemented 

in a standard 0.35µm CMOS technology. A single pixel occupied a 18×18μm area and dissipates 

18.5nW at video rate. Both imagers were successfully fabricated and measured in the laboratory. 

To optimize power dissipation at the algorithm and architecture levels, a fully autonomous CMOS 

image sensor for target detection and tracking was designed. Employing a novel architecture, the 

proposed imager enables acquisition and real time tracking of up to N bright targets in the field of 

view. By being based on the spotlight model of visual attention found in biological systems, the 

proposed sensor features several advantages. These include fully autonomous operation both in 

acquisition and tracking modes, real time operation, low fixed pattern noise, attention shift 

possibility independent of the distance between the targets of interest, and low-power dissipation. A 

64×64 pixel sensor array has been implemented in 0.18µm CMOS technology and is operated via a 

1.8V supply.  

Seven peer reviewed journal articles summarizing these research results and published in various 

prestigious scientific journals constitute the core of the present dissertation work.
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 תקציר
 

דר� ערו� ) אח"תא(חוטית �בתזה זאת אנו חוקרי� את הביצועי� של מערכת תקשורת אופטית אל

התרומה . ופי תוו� ההתפשטותבעל פיזור מרובה ובוחני� את מגבולותיה ויתרונותיה כפי שנגזרות מא

בתחומי , אח דר� ערו� מפזר"הכיוונית של תא�ית של עבודת מחקר זו טמונה בבחינה רבתדהייחו

 .יישו� שוני� ותו� שימוש בכלי� אנאליטיי� שוני�

 

ידי חלקיקי� וכתוצאה מכ� �פולס אור המתפשט דר� תוו� בעל פיזור מרובה מוסט ממסלולו הישר על

לתופעות אלו השפעה משמעותית על .  הזוויתי והזמני של פולס האור משתנה,הפילוג המרחבי

 . והפרעות בי! סימניות, אח כלומר ירידה של יחס אות לרעש"הביצועי� של תא

 

בעבודתנו בנינו מודלי� המתארי� את מעברו של אות אופטי דר� תוו� מפזר תו� שימוש בסימולציות 

אח דר� "במסגרת המחקר  בחנו את תיפקדו של תא. MIEש� �ותיאורית הפיזור על, סטטיסטיות

והראנו את השפעתו הרבה של ") אוב� וכו, ערפל קל, ערפל כבד( שוני� �ערוצי תקשורת בעלי מאפייני

במקביל פיתחנו מדדי� לאמוד את ביצועי מערכת התקשורת כפונקציה . של התוו�.הרכבו החלקיקי 

נקודת מבט נוספת שמיקדה את תשומת ליבנו היא .  ישל פרמטרי� של הערו� כגו! עוביו האופט

דיבור כתוצאה מפיזור אחורה �דוגמה אחת הינה ערב. ההפרעה ההדדית בי! אותות בעקבות פיזור

�אנו . ודוגמה שניה הינה ערבול של שדות קוהרנטיי� כתוצאה מפיזור קדמי, ממשדר למקלט סמו

 .פעת! על מערכת פיסיקאליתניסחנו את התופעות מבחינה מתמטית ואמדנו את הש

 

) LOS( בערו� המפזר לטובת תקשורת בעלת קו ראיה רמימד נוס" שאותו בחנו היא היכולת להיעז

, נני�כגו! ערפל או ע,  שמשדרות דר� תוו� בעל פיזור מרובהLOSבמערכות ). NLOS(וללא קו ראיה 

ושיש לה� מקלט בעל שדה ראיה רחב נית! לאסו" חלק מ! הקרינה המפוזרת  ולשפר את היחס אות 

.  נית! להשתמש בקרינה המפוזרת כדי לתקשר בי! שתי נקודות ללא קו ראיהNLOSבמערכות . לרעש



 בעזרת ערו� מפזר NLOSאח מסוג "במחקר שערכנו בנושא הוכחנו תיאורטית שנית! לממש קו תא

  UVניצלנו בניתוח זה אורכי גל בתחו� של .  ישבו את הביצועי� האפשריי� במונחי יחס אות לרעשוח

שבה� יש מינימו� של קרינת שמש מצד אחד ומצד שני שטח החת� לפעולה של החלקיקי� גדול יותר 

הבט נוס" היה פיתוח של מערכת לחישה של האטמוספרה . בהשוואה לתחו� הנראה או אינפרא אדו�

אנו ניצלנו את הפיזור האחורי של אור מחלקיקי . ידי רשת של חישני��רכבה החלקיקי עלוה

. האטמוספרה לאפיו! של הרכבה והוכחנו שעבור תנאי� מסוימי� נית! להגיע לביצועי� מספקי�

�זמנית של ערו� תקשורת אחד על�מאמ� נוס" הושקע בניתוח תופעת ההפרעות הנגזרות משימוש בו

 ) .MAI(בי� ידי משתמשי� ר

 

חוקרי� רבי� בוחני� את .  בתחומי� רבי�מואח הינו טכנולוגיה מבטיחה ביותר שנית! ליישו"תא

בזכות המכלול , DSN �בתו� בניני� וג� ב, ברשתות עירוניות, �לווייני�ביצועיה במערכות תקשורת בי!

סכונית באנרגיה האלומה הצרה שח, הייחודי של תכונותיה ומאפייניה כגו! רוחב סרט מאד גדול

 .ומקשה על האזנה ובגלל מימדיה הקטני� של רכיביה

 

ניתוח ביצועי מערכות , הכולל מידול הערו�, אח בערוצי� מפזרי�"העבודה שלנו בחקירת התא

 מסוכמי� בתמצית בתו� ששה DSN �אח ב""ניסוח תופעות הפרעה ובחינת הטמעת תא, תקשורת

 .מאמרי� שהתפרסמו במהל� מחקר זה
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Abstract 

 
In this dissertation we examine optical wireless communication (OWC) through multi-scattering 

channels, such at the atmosphere from a number of different aspects and explore the 

performance limitations and meritorious features afforded by the scattering nature of the 

propagation medium. The analysis and synthesis approaches to system design and evaluation 

are employed in different OWC contexts.  

As light propagates through a multi-scattering medium it is deviated from its rectilinear path 

leading to a change in its spatial, angular and temporal distribution. This fact has significant 

consequences in the context of OWC. The light beam is attenuated, threatening link availability, 

and signal-bearing pulses are spread, which results in bandwidth restrictions and errors. 

In our work we have modeled the passage of an optic signal through atmospheric multi-

scattering channels using Monte-Carlo simulations and Mie scattering theory. The impact of the 

specific particulate nature of the channel has been explored and demonstrated. Communication 

performance metrics have been derived and the influence of the multi-scattering channel has 

been evaluated. The deleterious effects of the multi-scattering propagation medium lead to 

reduced signal-to-noise ratios (SNR’s) and increased bit-error-rates (BER’s). These performance 

limitations are quantified as a function of the optical density of the propagation channel. 

Furthermore, backscattered light reaching a receiver housed in juxtaposition with a transmitter 

causes crosstalk interference. This phenomenon has been analysed and quantified. Interference 

due to the mixing of the coherent fields of unscattered and scattered light at the receiver is an 

additional phenomenon degrading communication performance and has been formulated 

mathematically and evaluated.  

Conversely, the scattering nature of the channel displays possible benefits such as the 

successful achievement of a communication link in the absence of perfect transmitter-receiver 

alignment when a large field-of-view (FOV) receiver is employed collecting angularly spread 



scattered light reaching the receiver aperture. We have studied this circumstance and 

demonstrated the viability of a misaligned communication link when the propagation channel is 

multi-scattering. In addition, scattering by atmospheric particles is a mechanism for probing the 

atmospheric composition. We have proposed and demonstrated the feasibility of a distributed 

sensor network (DSN) concept exploiting the backscatter characterization of atmospheric 

constituents. Furthermore, a non-line-of-sight (NLOS) communication link can be implemented by 

virtue of scattering in the transmission channel. We have addressed the challenges posed by 

NLOS OWC at solarblind wavelengths.  

In our work exploring OWC applications within the emerging DSN setting we have contended 

with the special features encountered including the inevitable consequence of multi-access 

interference (MAI) that must be addressed when many transmitters simultaneously share the 

same propagation channel. We have synthesized systems using OWC and considered the 

multiple tasks and constraints of sensor location, energy awareness, sensing, communication and 

redundancy as well as MAI. 

OWC is a promising technology with numerous niche applications. The unique combinations of 

features characterising OWC, including the high achievable datarates, the extremely directional 

beam and the compact and lightweight hardware, have encouraged researchers to investigate its 

potential and applicability in satellite, urban, terrestrial and indoor wireless communication 

systems as well as within the emerging field of DSN.  

Our work in exploring OWC in multi-scattering channels, modeling the propagation medium, 

analyzing communication performance, formulating and quantifying interference and crosstalk 

and investigating novel DSN solutions is concisely summarised in the six journal papers that have 

been published over the duration of this research.  
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a court of West‘Synopsis: This dissertation is based on extensive fieldwork conducted in the Israeli shari

2004. According to Israeli law, this court has exclusive jurisdiction over all–Jerusalem during the years 2001

issues relating to marriages and divorces of Muslims in the district of Jerusalem, and parallel jurisdiction

(shared with the Israeli civil family court) in other matters of personal status (e.g. payments of maintenance,

guardianship of minors, probations of wills, etc.). Nevertheless, I argue that due to the unique political and

legal circumstances in present-day Jerusalem, this court competes and interacts not only with the civil family

a court and the Palestinian Authority's‘court, but also with two additional institutions: the Jordanian shari

, in which legal-pluralistic environment a courts. I therefore contend that the studied court operates in a ‘shari

a number of partially overlapping judicial systems exist within a single social arena.

The dissertation focuses on two questions: first, what are the implications of the state of legal pluralism for

 of the studied court: Muslim men and women living in the large district of Jerusalem? clients the potential 

And second, what are the institutional and organizational implications of this situation for the operation of

a court in particular? As for the first question, it is argued’the various competing courts, and of the Israeli shari

 that is, the option to–that the state of legal pluralism provides litigants with the option of forum shopping 

strategically choose the legal forum which best serves their interests. Indeed, the study shows that Muslim

litigants in present-day Jerusalem are engaged in strategic forum shopping, although their choice to appeal

to one legal institution rather than the other is not always rationally motivated by self-interest. In some of the

 even if a–cases litigants are uniformed with regard to the consequences of appealing to a particular court 

lawyer is consulted; and in other cases collective and nationalistic considerations, rather than personal interests

alone, influence the choice of a particular legal forum.

As for the second question, it is argued that the state of legal pluralism has important consequences for the

functioning of the various interconnected courts. These courts compete with each other over potential "clients",

and their procedures and decisions may therefore reflect the need to attract litigants. Moreover, the decisions

a‘and policies of one court are bound to affect those of the other courts. I therefore argue that the Israeli shari

court of West Jerusalem should not be studied in isolation, but rather in its organizational context: it should

be examined as part of a wider system, consisting of other legal institutions. This wider system, I contend,

may be viewed as an organizational network. In other words, I propose to view the interconnected legal

institutions in a legal pluralistic environment as an organizational network, and to employ network analysis

in order to better understand the dynamics of this environment.

a court, the civil‘The research indicates that the four legal institutions mentioned above (the Israeli shari

a courts) constitute a complex quadruple organizational‘family court, the Jordanian and Palestinian shari

 similar populations with similar services, various forms– to a limited degree –network. Since they provide 

of relations (of competition/cooperation) emerge between them, and various forms of capitals are exchanged.

It is further argued that depending on their specific position within the organizational network, on their

organizational culture, and on the agency of personnel and functionaries, each of these four institutions reacts

 issued by other institutions. environmental pressures differently to 
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Abstract

Pulverized coal is an important fuel for electricity production and will continue to

be so for decades. Since coal is a natural resource that depends on many factors and

parameters, it has variable properties and composition. Because of this heterogeneity,

the combustion behavior and pollutant emissions from each coal are different. This

imposes operational difficulties and requires innovative approaches to aid in decision

making and operational strategies. In addition to this, more stringent environmental

regulations are being enforced and the utility companies need to lower their emissions

while staying profitable. Many countries utilizing coal for electricity production have

established stricter emissions limits for nitrogen oxides, NOx. NOx pollutants can be

converted to harmless N 2 by modifying combustion conditions. Most in-situ methods

for NOx reduction from coal combustion systems concentrate on timing the nitrogen

release so that the free nitrogen will evolve in an oxygen poor environment causing

formation of N 2 instead of NOx. The disadvantages of the fuel-rich and low temperature

low-NOx combustion technologies are the strong relationship between NOx emissions

and burnout and problems such as fouling, slagging and corrosion. Therefore burning

blends of pulverized coals can be a feasible way of reducing NOx emissions with less

negative effects as with other methods.

The main problem with firing coal blends in the utility boiler is the non-additive,

synergistic behavior between the component coals. Consequently, research on the

combustion of coal blends focuses on the prediction of the outcome of their combustion.

Because of stricter environmental regulations and their non-additive behavior, there is

an added emphasis on the prediction of NOx formation.

The overall objective of this work was to predict the behavior of a specific utility

boiler fired with a specific coal or coal blend in order to specify the performance and

pollutant emissions during the firing. Combustion performance was predicted by

simulating temperature and concentrations of oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide

and LOI (loss-on-ignition). For pollutant emissions, NOx concentrations were predicted.



In this research the combustion behavior and pollutant emissions from two coals

and their blends were studied: Drummond   or Dr, a high-volatile bituminous coal from

Colombia and Adaro or Ad, a sub-bituminous coal from Indonesia. Measurements and

predictions were done for a pilot-scale test furnace and two different types of utility

boilers: 550MW opposite-wall and 575 MW tangential-fired. The coals and boilers data

were received from the Israel Electric Corporation (IEC). A commercial computer fluid

dynamic (CFD) code was used for all furnace types’ simulations   (GLACIER, propriety

of Reaction Engineering International, USA). By performing combustion experiments

in a 50 kW test furnace and by comparing the temperature and gas measurement results

to CFD simulations of the same experiments, combustion kinetic parameters of the

coals were determined. These parameters were then used for numerical simulations with

the same CFD code of the utility boilers. For coal blends, the CFD code uses the two-

mixture fraction approach which models two separate coal streams in the combustion

chamber.

Good agreement between numerical results and experimental data was obtained for

most of the test furnace volume, excluding the near-burner zone, for both Drummond

and Adaro and their blends (Ad/Dr: 1/0, 0.7/0.3, 0.5/0.5, 0.3/0.7, 0/1). Mass-weighted

averaged values predicted at the furnace exit, before the convective pass, for IEC’s

opposite-wall and tangential-fired boilers, fired at full load, were generally in good

agreement with IEC’s data for both Adaro and Drummond coals. IEC has yet to fire

blends of these coals and the blends’ results presented in this work are predictive only.

LOI predictions for Adaro and all blends for both furnace types were lower than

expected and this needs further investigation. The predictions show that firing blends of

Adaro and Drummond, coals of different rank, reduces NOx levels compared to firing

single Drummond, the higher ranking coal, without compromising combustion behavior

(as shown by temperature and oxygen levels). By firing blends in the opposite-wall

furnace NOx levels are reduced by about 25% compared to single Drummond. In the

tangential-fired furnace the reduction is about 15% for NOx compared to firing single

Drummond. The results show that coal blend combustion can be an effective way for

lowering NOx levels.
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Abstract

The influence of CMOS Image Sensor (CIS) configuration on its physical light-to-semiconductor interaction processes

seems to play a key role in achieving desirable image qualities.

Analyses of CMOS photodetectors and photodetector arrays are presented in this dissertation with discussions on the

significance of photodetector constitutive properties (i.e., process structural and scaling considerations, detector size,

shape, and arrangement within the array) and the effect they have on its final overall performances (i.e., sensitivity, MTF,

and resolution, dark current generation, crosstalk), and constituting the entire photodetector behavioral vision.

Several models and techniques based on the original new ideas have been developed.

In order to prove these ideas, theoretical models, and predictions, two test chips were designed and thoroughly tested for

two different standard technology processes (i.e., CMOS 0.5mm and CMOS 0.35mm technologies). The unique submicron

scanning system (S-cube system) was partially developed within this research framework.

The developed models describe CIS behavior, envisage its electro-optical operation, and provide the designers with an

ultimate optimization tool for each potential imager application.

An CMOS image sensor MTF estimation model was developed. The model enables a fully theoretical and empirical

approach to CIS MTF and considers both the physical and technological effects along with pixel array geometry effects.

It was corroborated with the results obtained via the S-cube system and the basis for novel MTF measurement and

characterization methodology was proposed.

A geometry-based empirical model for dark current in CMOS image sensors has been developed. This model considers

pixel geometry and enables feasibility study and pixel performance optimization in the dark current sense.

A pixel overall photoresponse estimation model for a closely spaced photodiode array has been developed. It represents

the pixel photosignal dependence on the pixel geometric shape and fill factor, enables behavior identification of different

pixel types, and shows how deviations in the device geometry affect its overall performance, e.g., enables revelation of

the CIS pixel design enabling maximum photoresponse and/or minimal crosstalk. In addition, it also considers technology

scaling effects and introduces the way for CMOS photodiode quantum efficiency determination and prediction based on

the process and design data.

The possibilities of CIS spectral photoresponse improvement were investigated in correlation with the ring-shape

photodiodes. The original idea that pixel color selectivity can be achieved by the appropriate photosensor design was

proved by the S-cube measurements and verified numerically and analytically.

A novel technique for CMOS APS crosstalk determination and prediction based on unique submicron scanning system

measurements was developed. The developed comprehensive CIS photoresponse estimation model considers photosignal

 geometric shape and their arrangement in the array. It allows crosstalk magnitude’and crosstalk dependence on the pixels

determination, tracking of its main causes, and enabling a predictive tool for design optimization.

Peer reviewed articles summarizing these research results and published in various prestigious scientific journals constitute

the core of the present dissertation work.
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