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אני מברך אתכם ,בוגרי המחזור השני של תכנית אלפא באוניברסיטת בן-גוריון בנגב על
סיום מוצלח של המסע האקדמי  -חינוכי המפרך .עבודת מחקר במסגרת תכנית אלפא
היא תהליך בו נדרשתם לשאול שאלות ,להפעיל את הדימיון ולגלות סקרנות .נדרשתם
לכישרון ויכולת ,להיות נחושים ולהתמיד ,לפתח עניין ,לחפש אחר תשובות ,ולחקור.
הרבה ידע ,מאמץ וזמן נדרש מחוקר ,כדי להתמודד עם שאלות מורכבות בגיל כה צעיר,
בתכנית אלפא ניתנה לכם ההזדמנות להיות שותפים במסע מופלא זה של מחקר
אקדמי .התוצר הסופי של עבודות המחקר מלמד כי עמדתם במשימה ואנו גאים בכל
אחת ואחת מכם .ברכות לצוות האקדמי חינוכי של התכנית ,למנחים האישיים ולהורים,
תמיכתם ושיתוף הפעולה שלהם הם שתמכו והובילו אתכם למעמד זה ואנו מודים להם
על כך.
מרכז מדעני העתיד ילווה אתכם בהמשך הדרך ,ואנו בטוחים כי הכישורים ,הידע,
ובעיקר הרצון לחקור יסיעו לכם בהמשך הדרך.
ד"ר שמשון שושני ,יו"ר ועדת ההיגוי של מרכז מדעני העתיד

בוגרי ובוגרות מחזור שני של תוכנית אלפא במרכז חוסידמן,
חלפו כ 3-שנים מיום יציאתכם למסע האלפא שלכם .רק  3שנים ומדהים לראות את
הדרך שעשיתם ,הכלים והידע שרכשתם ,היכולות שמיקסמתם והתוצרים שהגעתם
אליהם :כתיבת מאמרים בעיתונים מדעיים ,השתתפות בכנסים ,השתתפות ותרומה
משמעותית למחקרים עכשוויים ,והשתלבות במעבדות מחקר כמו כל סטודנט וסטודנטית
מן המניין.
הפכתם את השם "אלפא" למותג באוניברסיטה ופתחתם את דלתות כל המעבדות בהן
השתלבתם לטובת האלפות שהגיעו ועוד יגיעו בעקבותיכם.
קיבלתם את התואר "מדענים -חוקרים" בזכות .שאו אותו בגאווה .אבל זו כמובן לא סוף
הדרך אלא רק תחילתה של דרך חדשה .העולם המדעי ממתין לכם ולכן ,האנושות כולה
ממתינה לגילויים החדשים שלכם ולאתגרים המדעיים שתפתרו .בטוחה שההמתנה לא
תהיה ארוכה!
גאים בכם ושמחים שנפלה בחלקינו הזכות להיות חלק מאלה שסללו את דרככם לעולם
הקסום של המדע .בהצלחה רבה בהמשך.
ד"ר ציונה אלקיים-כהן ,מנהלת מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

""Everything is theoretically impossible, until it is done
-Robert A. Heinlein
לפני ארבע שנים ציונה הזמינה אותי למשרד שלה והציעה לי הצעה מיוחדת ,להיות
חלק מהצוות המקים של תכנית אלפא במרכז חוסידמן של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
כמובן שלא יכולתי לסרב להצעה מופלאה שכזו ,אבל ביני לבין עצמי אגלה לכם בסוד
שקצת חששתי ,זו נראתה לי משימה בלתי אפשרית.
לקחת תלמידי תיכון ,בלי שום הכשרה אקדמית ,ולראות אותם עושים מדע אמיתי?
מבינים דברים? מגלים דברים חדשים? משתתפים בכנסים? מפרסמים? איך זה יתכן?
נכנסתי לתכנית מלאת מוטיבציה אך עם חשש מסויים .לא האמנתי שזה אפשרי ,אבל
הייתי חייבת לנסות.
והנה ארבע שנים ארוכות ,עמוסות ומרתקות אחר כך ,אני יכולה להגיד לכם שגיליתי
את הסוד .מרכז אוניברסיטאי שישמש לנו כבית ויתנן לנו גישה למשאבי האוניברסיטה,
מרכז מדעני העתיד שנותן לנו הכוונה ,תמיכה וקשרים ,צוות מופלא שמושקע כולו
אבל זה פשוט לא מספיק .הסוד הוא התלמידים .אותם תלמידים שחרשנו ברחבי
במשימה הזו – כל הדברים הללו הכרחיים,
במשימה
הארץ ובחרנו בפינצטה .תלמידים מצטיינים ,מוכשרים ,מלאי מוטיבציה ,שרוצים ומתאמצים ולא מוותרים ,גם כשקשה .הסוד
הוא אתם.
עברנו תהליך ארוך ביחד ,החל ממחנה הקיץ הראשון בו רק למדתם לקרוא מאמרים בפעם הראשונה ,דרך כתיבת הצעות
המחקר ,העבודה הקשה במחנה הקיץ השני ובחופש כולו ,ועד לכתיבת העבודות ,פרסום המאמרים ,השתתפות בכנסים
ועלייה לגמר בתחרויות .והסיבה היחידה שכל זה היה אפשרי זה בגללכם .היכולות שלכם ,ההתמדה שלכם ,הרצון שלכם
ללמוד והכשרון שלכם .ראיתי את החשיבה המדעית שלכם מתפתחת ,ואיך מיומנויות שנראו כל כך מסובכות בהתחלה
הפכו לטריוויליות ככל שהתקדמנו .וראיתי איך הפכתם מתלמידי תיכון לחוקרים מן השורה.
זוהי לא פרידה ,זוהי נקודת ציון בתהליך אותו אנו עוברים ,אבל לפניכם יש עוד את תכנית אסכולה ,והטלפון שלי תמיד
לרשותכם ,גם אם פתאום תצטרכו משהו או תרצו סתם להגיד שלום עוד עשר שנים .בינתיים ,תודה לכם על השנתיים
שחווינו יחד .על הלמידה ,והויכוחים ,והשיחות הרציניות ,והשיחות הפחות רציניות ...הזמן שבילינו יחד נשאר בי חקוק ,ואני
מסתכלת עליכם בגאווה ויודעת שאוטוטו תהיו המדענים שישנו את העולם .שיהיה לכם בהצלחה בכל מה שתבחרו לעשות.
ד"ר ענבל צרפתי-ברעד ,מנהלת אקדמית ,מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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המחלקה למדעי החיים והמכון
הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב

גב' טל רביב
המכון הלאומי
לביוטכנולוגיה בנגב

טל ברזובסקי
Tal Berezovsky
מקיף ז׳ הקריה ,אשדוד
עיכוב התרבות תאים סרטניים של ריאה ,A549 ,באמצעות עיכוב
החלבון המיטוכונדריאלי  SMACבעזרת פפטידים ייחודיים

תכנית אלפא הייתה עבורי הזדמנות נהדרת לחקור ,ללמוד ולהחכים תוך
צבירת חוויות בלתי נשכחות עם חברים בלתי נשכחים .במסגרת התכנית
התעמקתי בתחומי דעת שעניינו אותי ,וקיבלתי אפשרות נדירה להכיר את
עולם המדע מקרוב .למדתי על תאים וחלבונים והתנסיתי בניסויי מעבדה
מורכבים ,שהעניקו לי העשרה שהיא הרבה מעבר למה שיכולתי לקבל
בבית הספר .בנוסף ,במסגרת התכנית הכרתי המון חברים חדשים ונהניתי
לבלות ,לצחוק ולטייל איתם .תכנית אלפא בשבילי ,היא ללא ספק חוויה
מיוחדת במינה.

Inhibition of Lung Cancer Cell Culture, A549,
by Inhibition of SMAC Mitochondrial Protein with
Unique Peptides
Cancer is general name of an extensive group of diseases, that
is considered as one of the deadliest causes of mortality
nowadays, accounting for an estimated an 8.8 million annually
death worldwide. Researches about cancer have revealed that
there is an increased expression of the second mitochondriaderived activator of caspases (SMAC) protein in these cells. The
protein is known as having a significant role in apoptosis,
intentional cell death.
These findings are absurd, because how is it possible that a
pro-apoptotic protein is overexpressed in cells that naturally
avoid apoptosis. In further studies in the project's laboratory
was found that SMAC's increased expression in cancer cells is
due to a new essential role of the protein. This study deals with
the inhibition of the new and essential role of the pro-apoptotic
protein SMAC in cancer cells, by using different kinds of
peptides.

A blot scan, showing the level of SMAC protein (26 kDa) in different cell lines as detected using antiSMAC antibodies. The picture shows that in the cancer cells SHSY5Y and A549 SMAC band intensity
is higher than in the non-cancer cells WI38.
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ד"ר רן זלק
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נטע דוידור
Neta Davidor
תיכון איזורי ע"ש י.ח .ברנר ,גבעת ברנר
זיהוי אתרי הקישור לסידן המעכבים את פעילות התעלה לשחרור
סידן בשרירי השלד
להשתתף בתכנית אלפא היה אחד הדברים הכי משמעותיים שעשיתי בחיי.
בתכנית חוויתי חוויות שלא חשבתי שאזכה לחוות מקרוב .הכרתי קבוצה
מדהימה של אנשים שהתקשורת שיש לי איתם לא דומה לשום דבר אחר
שחוויתי ,ושהרבה מהם יישארו חברים לחיים .זכיתי לחקור ברמה הכי
גבוהה שיש ,עם גישה לכלים חדשניים וליווי מאנשים מדהימים ואני מודה
על כל רגע שיכולתי ללמוד מהם .התמודדתי עם אתגרים קשים ביותר
ומצאתי חוזקות בעצמי שלא ידעתי שנמצאות שם ,והכל בעזרת אנשים
מדהימים שזיהו בי פוטנציאל ודחפו אותי קדימה כדי שאוכל להוציא את
המיטב מעצמי .התפתחתי המון בתכנית ונשאר לי רק להודות לצוות
התכנית שאפשר לי להיות חלק ממנה.

Identifying the Calcium Binding Sites that
Inhibit Skeletal Muscles Calcium
Release Channels Activity
Type 1 ryanodine receptor (RyR1) is a transmembrane channel
protein found in mammalian skeletal muscles. RyR1 is a calcium
release channel vital for excitation- contraction coupling of the
skeletal muscle. The opening mechanism of the channel was
described in previous researches, but it's closing mechanism is
not fully understood.
In this project, by using cryo-electron microscopy, we have
solved the protein's structure at inhibiting calcium or
magnesium concentrations. At the current maps resolutions,
we cannot unambiguously identify the cations binding site and
further image processing is required.

2+

Difference map after reducing the densities from a map without Ca (green). The arrows indicate
2+
putative Ca + binding sites in the center of the pore and on the C- Terminal domain of the protein that
is known to be involved in the channel opening mechanism.
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פרופ' אלי לואיס
המחלקה לביוכימיה
ופרמקולוגיה קלינית

אלה ליפס
Ella Lips
בית הספר אשל הנשיא ,אשל הנשיא
ריפוי פצעים סוכרתיים בעזרת  :Tight Glucose Controlקיצור
משך ההתערבות ע״י טיפול מלווה בα1 antitrypsin-
תוכנית "אלפא" היוותה בשביל הזדמנות אדירה ללמוד ולהתפתח ,הן
מבחינת היכולות המעשיות והן מבחינת השקפתי על העולם כפרט
בחברה .התקופה שבה הייתי חלק מהתוכנית הייתה מהטובות בחיי :הכרתי
חברים לחיים ,למדתי כיצד מבצעים מחקר ברמה גבוהה ,הרחבתי את
הידע שלי בתחום שתמיד עניין אותי וחוויתי המון חוויות שכנראה לא הייתי
חווה בשום מקום אחר.
התמונה צולמה ביום האחרון של המחנה השני של התוכנית .עבורי,
התמונה מסכמת את כל התהליך שעברנו בתוכנית ואת החברויות
החדשות שיצרנו במהלך השנתיים האלו .בתחילת התוכנית ,לא הכרנו
אחד את השני וכיום אנחנו חברים טובים וקבוצה מגובשת ואיכותית.

Diabetic Wound Healing via Tight Glucose Control:
Reducing Intervention by Using an Accompanying
Treatment with Alpha-1 Antitrypsin
Diabetic patients with poor blood glucose control suffer from compromised wound
healing. Simple wounds might develop into chronic ulcers if the healing process is
incomplete. For example, excessive inflammation will disrupt wound closure.
At chronically high levels, free glucose binds covalently to the surface of molecules
in a non-enzymatic manner; this time-dependent process causes some molecules to
become inactivated and some to become inflammatory.
Human α1-antitrypsin (hAAT) is an acute phase circulating tissue-protective protein
that is anti-inflammatory; it increases the levels of resolution factors, diminishes
necrosis, and accelerates wound healing. hAAT is heavily glycated in patients with
diabetes (Gly-hAAT).
In preliminary experiments, AAT therapy restored wound closure in diabetic mice; it
is therefore of interest to examine whether preventing AAT glycation may promote
wound healing, Treatment with Tight Glucose Control (TGC) is thought to enable
proper wound healing post-surgery in diabetics: Beginning several weeks before
surgery, this procedure involves frequent injections of insulin, however, with the risk
of hypoglycemic seizures. , and is thought to enable proper wound healing postsurgery.
Aim: To examine whether augmentation therapy with AAT may shorten TGC
duration, allowing improved wound healing.
Methods: In vitro epithelial gap repair assay using human lung epithelial cell line,
A549, and in vivo surgical skin wound repair.

Surgical wound closure in the presence of Gly-hAAT. Surgical wounding followed by stitching, then 8
hours later by unstitching. Mice: CT, healthy wild-type mice; hAAT+/+, healthy hAAT transgenic mice;
STZ, diabetic wild-type mice. Treatments: CCT, saline; hAAT, local treatment with AAT and Gly-hAAT,
local treatment with Gly-AAT (both 50 mg/mouse). Images obtained 3 hours after stitch removal.
Representative results.
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עידן מניליס
Idan Manilis
מקיף ז' הקריה ,אשדוד
מנגנון הפעולה של אלפא 1-אנטיטריפסין ) (AATבתהליך ריפוי
פצע :נדידת תאים בהשפעת תרופות מעכבות נדידה

היה לי העונג להשתתף בפרויקט "אלפא" המיוחד מסוגו .זכיתי לחוויה
מעצימה ומשמעותית .הייתה זו זכות לחקור כחלק ממסגרת זו באמצעות
תמיכה מאנשי אשכולות שהובילו והנחו את כל הפרויקט .למדתי אודות
יזמות מדעית ,על החשיבה המדעית והמחקר המדעי ,נחשפתי לתחומי
מדע רבים ומעניינים שלא הייתי זוכה להכיר זו לולא אותם האנשים שהנחו
את הפרויקט .פרט לדגש המדעי שבתוכנית ,הושם גם דגש על הפן
החברתי ,זכיתי להכיר חברים מדהימים ב"אלפא" ,חברים לחיים .למדתי
לחשוב כיצד להפיק את המיטב למען הסביבה ,וכיצד להפוך את העולם
לטוב יותר למען דורות העתיד הבאים לבוא.

Mechanism of Action of A1-Antitrypsin (AAT) in
Wound Healing Process: Cell Migration
Influenced by Migration Inhibitor Drugs
Background: Cell migration is a vital process in the body that contributes to many
necessary functions such as, migration of immune cells in the presence of the
pathogens and wound healing. The migration of cells in wound healing involves many
cell types each of them with their own function the main cells are microphages
which come to the wounded area to make sure that no pathogens are present and if
they are present to phagocytose them and keep the wounded area sterile, fibroblast
which secret collagen that is the main component of the scar tissue that forms at
the end of the healing process and epithelial cells that migrate in order to close the
gap and form a new tissue around the wound. Wound healing process can be
impaired due to chemotherapy, immunosuppressive drugs and the use of steroids.
AAT is a serein protease inhibitor serum glycoprotein that is produced primarily by
the liver but can also be produced locally by other cells. Over the years many other
function were attributed to this molecule including anti-inflammatory and
immunomodulatory function, cytoprotective properties and cell migration
enhancement.
Aim: Our aim in this study is to observe whether the supplement of AAT can improve
wound healing aspects in cells that were treated with chemotherapy,
immunosuppressive drugs and steroids.
Methods: A549 cells were cultured in a 24 well plate and a scratch test was
preformed, treatments were added gap closure was observed over the course of 72
hours.

Gap closure model, epithelial cells in the presence of drugs and AAT. (A) Dexamethasone (DEX) 1
μg/ml; methotrexate (MTX) 100 ng/ml; rapamycin (RAPA) 20 nM; mycophenolate (MMF) 10 μg/ml;
cyclosporine A (CSA) 500 ng/ml. Grey arrows, advance from 6 to 48 hrs; red, group variance differs
significantly between groups. Box-and-Whiskers, min to max, quartiles. ns, non-significant; *p<0.05,
**p<0.01, ***p<0.001, ****p<0.0001. (B) AAT 10 μg/ml (purple shades) superimposed on grey drug data.
Purple arrows, advance of AAT-treated cells from 6 to 48 hrs; green arrows, significance between a
drug ± AAT, per time point.
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התפקיד של רצפטור לאבץ בהשריית גדילה של תאי סרטן שד

תמיד הייתה לי משיכה לתחומים מדעיים ,במיוחד לביולוגיה .תכנית אלפא
הייתה בשבילי הזדמנות לרכוש ידע מעולם המדע ברמה אוניברסיטאית
שלא יכולתי להשיג משום מקום אחר ולהתחבר עם עוד נוער בגילי עם
האהבה למדע ומחקר.

The Role of the Zinc Receptor in Inducing
Growth of Breast Cancer Cells
When the cell division process gets out of control and the cells
continue to divide unnecessarily, a cancerous tumor is created.
In the breast, the hormone estrogen is responsible for the
cellular pathway, which becomes involuntary when a cancerous
tumor is created. Today, there are hormonal treatments based
on the tamoxifen hormone that prevents the estrogen-driven
cell division pathway. However, in many cases, the cancer cell
manages to develop drug resistance by expressing another
receptor that performs this distribution pathway, which is the
zinc receptor which is not expressed in healthy cells. However,
today we do not know whether the expression of zinc receptor
also affects the rate of cancer cell division and whether it is
also related to their migratory rate.
In this work, by MDA-MB453 breast cancer cell experiments, we
show that adding zinc and activating the receptor cause an
increase in cancer cell division as well as an increase in
migration rate. These results are important to identify the
critical role of the receptor in zinc in cancer Thereby identifying
a new target for drug therapy.

The amount of Cells migrated at various treatments. This result shows that the addition of zinc
activates the migration of cells.
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אלי שפע
Ellie Shefa
המוסד החינוכי מבואות עירון ,עין שמר
השפעת מוטציות במתחם הצוואר של קינזין,Cin8, 5-
על תנועתיות וקשירה למיקרוטובולים
התחלתי את תהליך כתיבת עבודת הגמר עם התרגשות גדולה אך גם עם הרבה חששות.
מצד אחד שמחתי על ההזדמנות שניתנה לי ללמוד נושא שמעניין אותי לעומק ,להתמקד
בו ,וחקור עליו .מצד שני ,ידעתי שאתגר זה יביא עימו קשיים שעוד לא יצא לי להתמודד
איתם בעבר .אך לאט לאט ככל שהתקדמתי בכתיבת העבודה ,נוכחתי לדעת שהדברים
שהכי פחדתי מהם בהתחלה כגון :למידה עצמאית ,קריאת מאמרים ברמה אקדמאית
ועבודה במעבדה ,היו הכי משמעותיים בשבילי והסבו לי הכי הרבה הנאה.
הדבר שנתן לי את המוטיבציה בזמן כתיבת העבודה וגרם לי להמשיך להתאמץ גם
בקטעים הכי קשים הייתה הידיעה שאני עושה משהו חשוב וחדשני ,משהו שאף אחד לא
עשה לפני ושיש לו פוטנציאל )אפילו קטן( להשפיע על משהו גדול ממני .כעת ,כשאני
מביטה אחורה על השנתיים וחצי האחרונות אני אסירת תודה לאנשים ולצוות המדהים
שפגשתי בתוכנית ,לתמיכה שהענקנו אחד לשני ואפילו סתם לרגעים שצחקנו ביחד .אני
יכולה להגיד שאפילו שכתיבת עבודת הגמר הייתה קשה יותר מכל לימוד לבגרות או
משהו שאי פעם נתקלתי בו בבית הספר ,לא הייתי מוותרת עליה מכיוון שהיא לימדה אותי
רבות על עצמי ועל היכולות שלי ועזרה לי לרכוש מיומנויות שאני לא חושבת שהייתי
מצליחה לרכוש בשום מקום אחר.

Effect of Mutations in the Neck Linker of Kinesin5, Cin8, on Motility and Binding to Microtubules
Kinesin-5 motor proteins use chemical energy to move to the plus-end of microtubules. They have a
polar structure so that on each side of the stem there are two catalytic sites that bind and hydrolyze
ATP and attach to microtubules, thus, allowing them to perform essential functions such as crosslinking and sliding of anti-parallel MTs during mitosis. Kineisn-5’s are a ptential target for anti-cancer
treatments, however, the association between the structure and activity of these proteins is not well
understood. Kinesin-5 motor proteins are very similar in architecture, so differences in their activity
and properties result from small changes in structure. In this study we will attempt to understand the
relationship of the neck-linker structure of the kinesin 5-Cin8 and its ability to move towards the two
ends of the microtubule.
Most of the motor proteins from the kinesin-5 family move exclusively to the plus-end direction of the
microtubules. The neck-linker in the kinesins is an important element in their walking mechanism. The
neck-linker creates the "power stroke" needed to move in the positive direction of the microtubules.
The structure and dynamics of the neck-linker have been studied extensively in proteins that go only
in the positive direction of the microtubules and its contribution to the movement of kinesins towards
the positive orientation of microtubules was established. But the question is: what is the function of
the neck-linker in kinesin that can move in the minus-end direction of microtubules? The contribution
of the neck compound to the negative orientation of microtubules has never been studied, and a
paradox is created in which the neck-linker structure of kinase proteins that go only in the positive
direction and kinesin proteins that can move in both directions is almost identical, but the
contribution of the neck-linker to the movement of kinesin-5s towards the minus-end direction of the
microtubules was not explained.
In this study we examined the effect of mutations in the neck-linker on the activity of kinase-5 Cin8
in order to find the relationship between the amino acid composition of the neck-linker and the
activity of Cin8.

Kymograph for the mutation QK with the plus-end of the microtubules on the right and the minus-end
on the left. The arrows indicate directions of moving molecules of cin8, with the yellow arrows
pointing to the proteins that went in the minus-end direction and the red arrows pointing to the
proteins that went in the plus-end direction. Above the kymographs you can see a photograph of the
microtubule on which the protein went, with its plus-end edge on the right.
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דנה אסתרין
Dana Estrin
מקיף א' ,באר שבע
תובנות על השפעות האינסולין על אגרגציית עמילואיד בטא

תוכנית אלפא בשבילי היוותה פלטפורמה ייחודית במינה להכרת עולם
המחקר המדעי מקרוב ,תוך השתתפות פעילה בו .הזדמנות זו הייתה
מאירת עיניים עבורי ופתחה בפני צוהר למחקר האקדמי .העיסוק במחקר
עזר לי להבין את כובד המשקל על כתפי הקהילה המדעית ,להובלת
האנושות לקדמה ולשפר את איכות חיי הכלל .פעילותי באלפא גרמה לי
להבין כמה מזערי אך חשוב ומשמעותי החלק שכל אחד בקהילה המדעית
תורם לפאזל הגדול של ידע וחקר למען כולנו .זכיתי להעשרה רחבה
בתוכנית ,מדעית וחברתית יחדיו .הכרתי את שאר משתתפי התוכנית -
בני נוער מדהימים שאחרי זמן קצר נהיו חברים שלי.

Insights into the Inhibitory Effect of Insulin on
Amyloid Β Aggregation
Amyloid-β peptide normally implements essential biological
roles in the human body and yet it is neurotoxic when
aggregates, forming large fibrillar aggregates called amyloid
plaques. Those extracellular deposits damage brain tissues and
are neuropathologically associated with Alzheimer's disease
(AD). The insulin hormone, who is predominantly manufactured
by the pancreas, crosses the blood-brain barrier. Disrupted
brain insulin signaling and reduced concertation of Insulin and
its receptors are found in Alzheimer patients' brains. Internasal
insulin spray is a productive method of enlarging the insulin
concertation, causing a cognitive improvement and disease
hindrance in Alzheimer patients.
We investigated the effect of insulin on the aggregation of Aβ
by probing the mechanisms through which insulin may
influence the Aβ amyloidosis. By linking one of the polymorphic
Aβ42 with a parallel β-sheet arrangement along with insulin in
a noncovalent bond of π–π stacking we examined through
molecular dynamics simulations the stability of their bond and
its ability to decrease Aβ aggregation, thus delaying Alzheimer
progression. In the orientations tested, Insulin had no
significant influence on Aβ. Insulin’s role as an inhibitor of Aβ
fibrillation is limited due to the various ways it can bind with Aβ.
Insulin conserves the cross-β structures of Aβ fibril-like oligomers

The Definition of Secondary Structure of Protein (DSSP) algorithm assigns the secondary structure of
each amino acid in proteins: Insulin does not change the β-strands along Aβ fibril-like oligomers.
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ד"ר ארז גולן
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נועה ברודר
Noa Broder
תיכון ע"ש אילן רמון ,הוד השרון
ייצור שבב אטומי

אלפא בשבילי היא מסלול מרתק ומעניין של מספר שנים בהן עברתי דרך
מיוחדת ותהליך מרגש ואיכותי .אלפא נתנה לי את הזכות המדהימה
ללמוד ולחקור במעבדת החדר הנקי במכון לננו פבריקציה ולהכיר חברים
לחיים.
ארצה להודות לאוניברסיטת בן גוריון ולמרכז חוסידמן שאפשרו לי
להתפתח בראשית דרכי המדעית ולעבור את כל תהליך המחקר הארוך
והמדהים במשך שנתיים וחצי שנים של מחקר ושל מדע בצורה איכותית
ומקצועית.

Fabrication of Atom Chip
Background: SU8 is a photoresist widely used in chips manufacturing and in Atom
chip (a unique chip that captures atoms in a magnetic field) researches in recent
years due to many important attributes : being a transparent material, a very good
insulator, suitable to work in (10 ^(-12)) vacuum, mechanical strength matching to
photolithography and other aspects. It has become the industry’s favorite
substense.
Aim of the study: In our research, we wanted to explore the application of SU8 to
reduce the roughness of a base of Atom Chip. In order to check the ability of the SU8
to improve the roughness, we focused on two factors that in our hypothesis can be a
factor of improving the roughness: We tested the effect of using different levels of
thickness of SU8 on the base roughness and the second factor were the different
viscosity of SU8. We have measured the roughness with a very precise tool: a
Profilometer and a Laser microscope. We measured and collected all the information.
Results: We analyzed the results, and we found that there is a very clear connection
between these factors to the roughness of the SU8 layer. A higher viscosity leads to
higher value of roughness. We found that the best results were with SU8 with
viscosity of 7.5 cSt. and thickness of 3 µm. These results are important, as we need
to find the best factors to have in manufacturing Atom chips with the best efficient
ways to meet the requirement of atom chips research.

〗

Roughness level increases with the viscosity of the roughness level
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אבישג ברטוב
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חקירת האינסולין כתרופה למניעת מחלת האלצהיימר
בקרב חולי סוכרת

תוכנית אלפא בשבילי היא הזדמנות להיות חלק מעולם המחקר והמדע
באופן שלא דמיינתי ושלא הייתי יכולה להגיע אליו בשום מקום אחר .ניתנה
לי האפשרות להביע את עצמי – את הדעות ,המחשבות והרעיונות שלי –
בשלל תחומים מגוונים בפעילויות ובסמינרים השונים .זו הייתה הרפתקה
וחוויה של פעם בחיים.

Analysis of Insulin as a Medicine to Prevent
Alzheimer Disease among Type 2 Diabetes Patients
Amyloid beta (Aβ) is a peptide that aggregates in the brain
causing Alzheimer disease (AD). Amylin is a peptide associated
with Type 2 Diabetes (T2D). Amylin peptides aggregate in the
pancreas and consequently causing to death of β-cells.
Histochemical studies showed that Amylin aggregates were
found to be co-localized with Aβ aggregates to form the
Amylin-Aβ aggregates in the AD patients’ brains. Therefore, it
was proposed that T2D patients have more the risk to develop
AD. Insulin is a hormone secreted from pancreatic β-cells
together with amylin. Clinical studies showed that Insulin inhibit
separately Aβ aggregation and Amylin aggregation.
In order to provide insights into the effect of Insulin on AmylinAβ aggregates, molecular modeling tools are applied in the
current project. Inhibition to the formation of these aggregates
will assist to prevent T2D patients to develop AD.

Insulin leads to more fluctuations in the less stable Aβ-Amylin aggregate

RMSF shows that both aggregates structure in the X2 conformation are more fluctuate than the X1
structure, which means that it is more affected by the Insulin
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שהד יונס אלעמור
Shahed Younis Alamour
אורט אלפארוק ,כסייפה
יצירת מסננים אופטיים על בסיס ננו-חלקיקים במטריצה פולימרית
ההשתתפות בתוכנית ״אלפא״ במסגרת אוניברסיטת בן-גוריון ,הייתה אחת
החוויות הכי מדהימות שעברתי .התוכנית אפשרה לי לבצע מחקר מדעי
שחשף אותי לעולם תוכן מרתק שלא כל אחד מבני הנוער זוכה לו .זכיתי
להכיר אנשים כל כך טובים ונחמדים ,אנשים שתמכו בי לאורך הדרך
ותמיד אמרו שאני יכולה ,עמית ,ענבל ,עזי ,מאיה ,נוי ,מעיין ,תומר,
אריאלה ,דגן ועוד מלא אנשים מהממים )תודה לכם(.
רכשתי חברים מדהימים ,הכי דומים לי והכי שונים ממני .תומכים אחד
בשני ואכפת להם מה אני מרגישה ,הקשיבו לי בכל פעם שפניתי אליהם,
קיבלו ואהבו אותי .הצליחו לקחת מקום מיוחד בלבי ,אתם חברים יותר
טובים מהרבה חברים שהכרתי בכל חיי )אוהבת אתכם מלא(.
מהתוכנית חוויתי את החיים האוניברסיטאיים ,כל כך היה לי כיף לכנס
למעבדה לעשות ניסויים ולנתח תוצאות ואני ממש גאה בעצמי.
התמונה מהיום הראשון שלי במעבדה.

Creating Nanoparticle-Based Optical Filters
in a Polymer Matrix
Recently, nanoparticles have been used to make state-of-theart light filters. Nanoparticles are crystalline particles of tens to
hundreds of angstroms, and constitute a model system for the
study of the development of physical and chemical properties
in the range between a molecule made of atoms and a
macroscopic crystal formed of a unit cell of atoms or molecules
repeating in a periodic structure.
The purpose of this study is to develop new optical filters by
creating thin nanoparticle layers within colorless polymers (i.e.,
do not absorb electromagnetic radiation in the visible light
range). For this purpose, crystalline nanoparticles of the
semiconductor CdSe (cadmium selenide) were used. The work
focused on synthesis of the nanoparticles and their chemical
compatibility with both a solvent and a polymer for feasible
deposition as filters.

The three sizes of CdSe nanoparticles in the synthesis solution:
[Left] optical absorption in the visible range (absorbance vs. wavelength).
[Upper right] Visual difference in colors.
[Lower right] The control over size was achieved by changing the reaction time. The size changes the
absorbance features.
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שירז שמאי נרקיס
Shiraz Shamai Narkis
טוביה- באר.א. מ,טוביה-תיכון אזורי באר
תהליך ייצור חדש למערכת מיקרופלואידית
I did my research work in the Faculty of Biotechnology at Ben Gurion
University of the Negev, as part of the Alpha project. I had the privilege
of working with Dr. Yael Lavie and Prof. Levy Gaber, head of the
Microfluidics Laboratory.
The project has contributed to me scientifically, and I feel like I have
enriched my knowledge in the two years I was part of the Alpha project
and part of the biotechnology lab. The lab was experiential and
instructive for me and I am glad I took part with such a scientifically
creative team.
I would like to thank Dr. Yael Lavie, my supervisor, who accompanied
me all the way, to Prof. Levy Gever, the head of the laboratory who
accompanied the project and helped with any problem that arose.
I have ridden horses ever since I was little and at our last Alpha seminar,
I had a showjumping competition, so I had to leave the seminar a day
early. I won first place and I would like to dedicate this win to all of the
Alfa team and friends. I feel like a winner for being able to be a part of
this project.

A Novel Approach for the Manufacture
of Microfluidic Systems
Background: Microfluidics is a field in Biotechnology, Engineering, Physics and Chemistry, which
deals with storage, work with liquids, in microscopic volumes, and used in four areas: analytical
systems reduction, biochemical instruments, chemical and biochemical tools and basic research
systems. Microfluidics is a system of channels used for working with liquids in small and precise
quantities, identical conditions, and proximity so that we can see all the channels in one image under
a microscope. Since the 1980s, various microfluidic systems have been developed, mainly silicone and
glass. In view of the disadvantages of these materials, and in order to improve the existing
microfluidic systems, researchers in the field have concluded that the best materials for building the
system are polymers, especially the polymer polydimethylsiloxane (PDMS). In this work, we will create
a microfluidic system from the PDMS polymer using the soft lithography method.
Method: The lithography has been performed in successive and controlled stages. A topographic
calibration grid pattern has been used with three-dimensional structures of known size. The PDMS
mixed with the linker and the bubbles obtained in the process has been removed by staying in a
desiccator. Next, we dried and solidified the PDMS at a temperature of 60 degrees Celsius, and finally
assembled and glued the PDMS layers we made to the glass to seal the microfluidic system.
Results: By flowing fluorescent material, it appears that channels have been created in the model we
built in the laboratory. The channels formed were of high density and were observed in bright light by
the bright field method. In addition, the channels were partially sealed and larger or equal to 0.51um.
In order to achieve more accurate size of the channels, we used the Gaussian (Full width half maxima)
calculation and found that the average channel size is 1.976um.
Discussion: One of the challenges we faced in building a channels system was the small size and how
the differences would be reflected in the stiffness and flexibility of the PDMS ability to mimic a
structure of such measurements. From the experiments we performed, we concluded that the harder
the PDMS will be, the more fragile the channels will be. This is mainly due to the small size of the
channels. The flexibility of the material allows the channels to stretch to some extent, thus preventing
their breakage and tearing. This means that if our PDMS is hard and inflexible the microfluidic
channels will not withstand pressure and contact resistance, and we wouldn’t be able to create them
in the desired size.

In the figure we can see that the bids we streamed through the channels are placed inside the PDMS
template and that they remain inside the channels and do not disperse throughout the pattern. This
leads us to the conclusion that the channels are sealed (although not fully sealed) and larger or equal
to 0.51μm. For better estimation of the channels’ size we compared the intensity profile to a Gaussian
curve, and concluded that the average intensity profile is 1.976μm.

מדעי המחשב

פרופ יהודה זעירי
המחלקה להנדסה
ביו-רפואית

איתי גיל
Itai Gil
הכפר הירוק ,רמת השרון
סיווג מקור התרעות מערכת גילוי חומרי נפץ לקיום ניטראט
באמצעות רשתות נוירונים מלאכותיות

תוכנית אלפא בשבילי הייתה ,ועדיין ,הזדמנות מדהימה שזכיתי לקבל
ולחוות .בתוכנית פתחתי אופקים לדברים שלא ידעתי שקיימים ,הכרתי
חברים חדשים ומדהימים ,עשיתי דברים שלא יכולתי לחוות ללא התוכנית,
והתפתחתי וגדלתי בתור בן אדם .התוכנית פתחה לי כל כך הרבה דלתות
ואני מי שאני היום בזכותה.

Classification of Explosives Based on
Nitrate Source using Artificial Neural Networks
A large number of terror activities during the last five decades led to the
development of highly sensitive detection methods. The most used methods in antiterror activity are the ion mobility spectrometry (IMS) that measures the flight time
of ionic molecular fragments after the molecular decomposition due to its ionization.
In most cases, upon ionization, the molecule breaks into an anion and a cation.
Modern IMS systems are designed to detect simultaneously both types of ions,
however, the identification of explosive is based only on the time of flight of the
anions.
A family of homemade explosives frequently used by terrorists is molecules that
contain Nitrate anions. Typical members of this family are Ammonium Nitrate (AN),
Urea nitrate (UN) and composition of AN with fuel termed as ANFO. In some
situations, it is beneficial for the law enforcement units to know which member of
the Nitrate containing family was detected.
To achieve this detection, we shall employ a relatively small database, containing
about 20 samples of each one of the Nitrate based explosives listed above as well as
results of 40 experiments with no explosive present at all that will serve as control
measurements, and use it to train an artificial neural network (ANN).
Artificial neural networks are a subcategory of machine learning and are used
primarily to classify data and find patterns within databases. The ANN basic
approaches are often very efficient to create a good model that allows for obtaining
accurate results.

In this plot we can see the results of the first step in choosing our model architecture. We compared
our result files and chose the optimal file to use for our algorithm.
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שלדי פורמיניפרים ככלי ניטור הסביבה הימית

התוכנית היוותה לי מסגרת משפחתית בעזרת חברי התוכנית והצוות
שליווה אותי .במהלך השנה וחצי בהן הייתי חלק מהתכנית הכרתי צוות
מדהים הן מהבחינות האקדמיות והן מהבחינות החברתיות ,מהם למדתי
והשכלתי רבות .בתוכנית פגשתי חברים וביצעתי מחקר מדעי שחשף אותי
לעולם תוכן שלא כל אחד מבני הנוער זוכה לו.

Benthic Foraminifera Sensitivity to Heavy Metal
Pollution: Evidence from Laboratory Experiments
In recent years growing industry is affecting marine
environments as coastal infrastructures release pollutants into
the sea. Among these are heavy metals that above certain
concentrations are harmful for the local ecosystems. Thus, with
the predicted development of coastal industry it is imperative
to find efficient tools to monitor their activity and their
potential influence on ecosystems.
An ideal opportunity to develop this kind of tool is presented by
benthic foraminifera. These are microorganisms living in all
marine environments. They build their shell sequentially over
time (chamber after chamber) and document the metal
concentrations in the seawater at the time of calcification. This
can be useful to conduct constant spatial and temporal
monitoring of emitted metals even when they are in low
concentration and before they become harmful to aquatic
ecosystems.
In this study we investigated the locally common species to
determine which are the ideal candidates for monitoring of
industrial pollution using their shell geochemistry by examining
their response to elevated metal concentrations.

Amphistigina lobifera grew very well in all treatment
In all treatments 79%-100% of specimens grew indicating its resilience to the three metals

מתמטיקה

ד"ר דניס גולקו
המחלקה למתמטיקה

דלית רדיאן
Dalit Radyan
אורט אפרידר ,אשקלון
מספר חזרות של ספרה בסדרה בתחום קבוע מראש

הייתה לי ההזדמנות המיוחדת להשתתף ב"פרויקט אלפא" באוניברסיטת
בן גוריון בנגב .פרויקט זה נתן לי אפשרות לעשות מחקר מדעי ולעבוד
בסביבה אקדמית .ברצוני לנצל הזדמנות זו כדי להודות לכל האנשים
שעזרו והדריכו אותי :ראשית ,אני רוצה להביע את תודתי הכנה לד"ר דניס
גולקו על התמיכה הרציפה במחקר שלי ,על סבלנותו ,עזרתו וידעו העצום.
ההדרכה שלו עזרה לי מאוד בעבודתי .מלבד היועץ שלי ,ברצוני להודות
לצוות פרויקט אלפא ולחברים החדשים בצוות זה ,לחברים החדשים
שיצרתי בזמן שהשתתפתי בפרויקט הזה ,וכמובן למשפחה שלי ,על
עמידתם לצידי ועל הבעת עניין בעבודתי.

Identifying a Formula or a Series of Formulas
for the Number of Apparitions of a Digit N
Based on the Divisibility Sign
The goal of the research was identifying a formula or a series of formulas in order to
find the number of apparitions of a digit n based on the divisibility sign.
It was challenging, as there was no previous research in this exact type of problems,
as it is a problem that has been Improvised based on other mathematical problems,
alike but not similar.
The original plan in the research proposal, was using combinatoric methods to solve
the problem, by focusing on each position of each digit separately, but after
attempts, this method proved not to be as promising as it first seemed. This posed a
challenge, because the revelation came quite late in the process. After attempting to
find new ways to solve the problem it was revealed that the location of digit n in the
number can be in one of three places: at the first digit of the number (called ), at
any position in the number (called
), or at the last digit (or digits) of the number
(called
..)
After finding the formulas and obtaining the results, I could see new challenges and
opening new paths for other questions to be answered. For example: if instead of
searching for a single digit’s apparitions in a number, we would search for a
combination of digits in said number, or search for a specific digit in the
multiplications of another digit by
.
Following the method explained above, we got the formulas for each digit, and for
better clarity divided them into a few categories based on their structure.
· The formulas for the digits 1, 3 and 9:
Although the process of developing the formulas was very different for each
one, the final formula for the digits mentioned above are the same.
· The formulas for the digits 2, 5, 6:
The common characteristic for the formulas contained in this category is the
similar structure.

· The formulas for the digits 4 and 8:
Same as in the category above, the common characteristic for the formulas
could be found in the similarity of the structures.

פיזיקה

ד"ר עומר מרוז
המחלקה להנדסת חומרים

נדב אלקבץ
Nadav Elkabets
תיכון כצנלסון ,כפר סבא
שיפור תכונות הטרנספורט של Bi2Te2.4Se0.6 N-Type
באמצעות Melt Spinning

תכנית אלפא פתחה בפני צוהר ייחודי לעולם המדע וחשפה אותי למחקר
האקדמאי .המחקר אותו ביצעתי בתחום הנדסת החומרים העניק לי ידע
וכלים רבים ,אשר העשירו אותי רבות והכינו אותי לשנים הבאות בפני.
מעבר לכך ,הכרתי חברים מדהימים ,אנשים יוצאי דופן ,וצברתי חוויות
מיוחדות ובלתי נשכחות.

Enhancing the Thermoelectric Properties of NType Bi2Te2.4Se0.6 via Melt Spinning
The world we live in is driven by energy. We all rely on it for industrial,
power production, transportation and residential needs. The main energy
sources are fossil fuels like oil, coal and natural gas, all of which are nonrenewable, emit pollutants when burned and cause the global warming.
Thermoelectric materials, capable of performing the direct conversion of
a temperature gradient to electricity, show great promise as a source for
renewable energy. The most efficient thermoelectric materials at
temperatures lower than 300°C are p-type BixSb2-xTe3 and n-type
Bi2TexSe3-x. Yet, the efficiency of n-type alloys is low relative to similar
p-type, resulting in unfulfilled potential of n-type materials.
In this research, the thermoelectric efficiency of a bismuth telluride alloy
was improved by maintaining the preferred orientation properties. Highly
efficient n-type was synthesized by melt spinning and hot pressing. At a
wheel frequency of 300 rpm and parallel to the pressing direction, high
preferred orientation of ∼50% was maintained, and a maximal figure of
merit, ZT, of ∼1.07 was measured at ∼65°C. To our best of knowledge,
the results achieved are among the highest ever reported at this
temperature range.

ZT, the figure of merit, is a dimensionless measure for the maximum projected thermoelectric
performance of a given material. Melt spinning is a technique that forms thin flakes of material by
jetting it in liquid form on a rotating copper wheel. These flakes are then hot-pressed to create a solid
sample. As shown in the graph, the highest ZT was achieved at a wheel speed of 300 rpm and parallel
to the hot pressing direction. A maximal ZT of ~1.07 was measured at a temperature of ~65°C.

פיזיקה

ד"ר הנרי רילפה
המחלקה לפיזיקה

דניאל סגרה
Daniel Segre
קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט ,רחובות
משטח גדוליניום ממוגנט ,מסווג באמצעות מיקרוסקופ
מנהור אלקטרונים )(STM
כשבאתי ליום החשיפה של התכנית באוניברסיטת בן גוריון בתחילת הקיץ של  ,2018לא
היה לי שמץ של מושג מה מצפה לי בשנים הבאות ,מה אלמד וכמה חוויות אני אצור יחד
עם חברים טובים שאכיר בדרך .עם זאת ,מהרגע שפגשתי את שאר האנשים בתכנית
והתחלתי לדבר איתם ,הבנתי כי אלפא מתאימה בדיוק למי שאני ולשאיפות שלי .מבחינה
חברתית ,הכרתי הרבה אנשים מרקעים שונים אבל תחומי עניין דומים לשלי ,שבמהירות
הפכו להיות חברים מיוחדים ומגוונים ,כל אחד ואחת בדרך שלו\ה .יחד איתם למדתי,
צחקתי עבדתי ועברתי חוויות מיוחדות שאני בטוח שאזכור לזמן רב .מבחינה אקדמית,
נחשפתי לפיזיקה "אמיתית" ,מקצועית ורצינית ,מעניינת לאין שיעור משיעור ממוצע
בנושא זה בתיכון ,שיפרתי את היכולות שלי במגוון תחומים ופיתחתי מיומנויות שכלל לא
הכרתי לפני ההצטרפות שלי לתכנית.
במיוחד זכורה לי ההשתתפות בכנס של האגודה הישראלית לפיזיקה באמצע פברואר של
השנה )שלמרבה המזל הספיק להתקיים רגע לפני הסגר!( :שם נחשפתי למגוון ההיבטים
של התחום הענק שקוראים לו פיזיקה ,הכרתי עוד אנשים בגילי שמתעניינים גם הם
בתחום ,והבנתי שככל הנראה ארצה לקחת חלק במחקר בנושא הזה גם בעתיד.
זו תמונה שלי על רקע הפוסטר שלי שזכיתי להציג בכנס של האגודה הישראלית
לפיזיקה .כמו שאמרתי ,זה היה כנס מאוד מיוחד ,ויום שלא אשכח.

A Magnetized Gadolinium Surface Characterized
by Scanning Tunnelling Microscopy
Over the last decades, nanotechnology has been utilizing a powerful tool, called Scanning Tunneling
Microscopy (STM), for analyzing materials to an atomic resolution level. Thanks to it, it has been
possible to research, scan and map the material surfaces to a nanometric scale. For this research
work Gadolinium (Gd) was chosen because first it is one of the only two ferromagnetic materials for
which TCs (surface Curie temperature) has been observed to be greater than TCb (body Curie
temperature), making this material to be of particular interest, and second due to the fact that its
Curie temperature (TC) is very close to room temperature.
In this research, thin films of ferromagnetic Gadolinium (Gd) were deposited, at room temperature and
under ultra-high vacuum conditions, on a nonmagnetic transition metal and single crystal Tungsten
(W) substrate. Afterwards, using a heating stage, the Gd/W sample was annealed obtaining a
smoothed Gd surface. Subsequently, the sample was translated from the heating stage to an especial
constructed port in the STM with two permanent strongneodymium magnets in both sides where the
sample Gd surface was scanned.
Several STM topography images with different sizes and resolutions were collected. After analysis of
these images, the formed superstructure of the Gd surface was identified as also the surface
corrugation, and atom line features were revealed.
The identified Gd surface features and structures were related to the effect of the permanent
magnetic field on the tunneling current while scanning the Gd surface: On the basis of this analysis it
was suggested that this magnetic field induces changes and redistributions in the surface density of
states of Gd.
The aim of this study was to acquire a quantitative knowledge of the surface structure-magnetism
relationships for this ferromagnetic material. This knowledge is crucial for the development of various
industrial, scientific and medical fields that exploit the properties of Gadolinium.

a) Z-image

b) I-image

c) CrossCorrelation

Fig. 1: STM images of the Gd surface
scanned without external magnetic field

a) Z-image

b) I-image

c) CrossCorrelation

Fig. 2: STM images of the Gd surface
scanned with external magnetic field

The images, attained with high lateral resolution, reveal topological features and may also reflect changes in the
electronic configuration of the surface due to the external magnetic field because of the tunneling current
dependence on the local density of states. The STM images showed below have dimensions 6.0x6.0 nm, and
were scanned with parameters: Bias Voltage 1.5 V, Current Set Point 0.8 nA.
Fig. 1 shows the images of the Gd surface scanned without the presence of the magnetic field.
Fig. 2 shows the images of the Gd surface scanned with the presence of the magnetic field.
The Z and I images were cross-correlated (Figs. 1c, 2c). The correlation in Fig. 1c reflects a very organized
structure (crystallinity) of the scanned Gd surface with not external magnetization in contrast with a low
organized one scanned into a magnetic field and showed in the correlation in Fig. 1c

פיזיקה

ד"ר עדי ציטרין
המחלקה לפיזיקה

תמיר שושן
Tamir Shushan
מקיף א' ,באר שבע
מדידת קצב התפשטות היקום בעזרת עידוש כבידתי
תכנית אלפא סיפקה לי מסגרת חמה ועוטפת לאורך כל תקופת המחקר.
כניסה לעולם האקדמי בגיל צעיר היא לא דבר פשוט ,אך צוות התכנית
ידע לתמוך ולהסביר בכל מקום שצריך .בפאן האקדמי ,כל תלמיד
בתכנית מקבל את המחקר שהכי מעניין אותו והכי מתאים לו -והצוות
מלווה אותו לאורך כל המחקר .אך מלבד החלק האקדמי ,יש דגש גדול
על החלק החברתי בתכנית :בתחילת המחנה הראשון כל התלמידים
מגיעים כשהם לא מכירים אחד את השני ,ובסופו כולם יוצאים עם חברים
לחיים .תכנית אלפא פתחה לי פתח לעולם האקדמי ,נתנה לי כלים רבים
לחיים ,ועיצבה אותי להיות האדם שאני היום.
התמונה היא ממחנה הקיץ השני ,כשכבר היינו קבוצה מגובשת וממש
בעיצומו של המחקר .כל המחנה הוקדש למחקר ,כשכל יום עבדנו כ8-
שעות על ביצוע הניסויים או על כתיבת העבודה .בתמונה הזו הלכנו
לבריכה לאחר שבוע אינטנסיבי של מחקר -זכינו להכיר יותר לעומק אחד
את השני ולהירגע לפני עוד שבוע של מחקר.

Measurement of the Expansion Rate of the
Universe using Gravitational Lensing
The Hubble constant, measuring the expansion rate of the
Universe, has been long known to be around 70 km/s/Mpc.
Recently, however, a new disagreement resurfaced between
up-to-date, more accurate measurements- and although the
discrepancy is quite small, it is statistically significant. A precise
expansion rate is very important, as it is one of the few
fundamental parameters describing our universe in the current
standard cosmological model.
In this work, we independently measure the expansion rate of
the universe using gravitational lensing time delays of the
lensed quasar HE0435. This measurement allows us to check
for consistency with the published result from lensing and
highlight possible underlying systematic discrepancies from
the original derivation papers.
Maim Result: The Hubble constant we measure is 80.23 ± 4.2
(statistical) ± 12.0 (systematic) km/s/Mpc, where the
systematic uncertainty reflects the range of values obtained
from different pairs of images. To assess the accuracy of the
model we take the minimal chi-square, and divide it by the
number of the degrees of freedom in the model. This gives us a
value of ≈1.6. A value of unity means the model is very accurate,
hence our model is indeed reliable. Finally, the value we find is
in agreement with that of H0LiCOW.

פיזיקה

ד"ר אורי ארגמן
המחלקה
להנדסת חומרים

עידו בקר
Iddo Beker
תיכון אחד העם ,פתח תקווה
חקר המקור למבנה של שרשראות חד מימדיות של פחמן
מעקרונות ראשוניים קוונטיים
תוכנית אלפא היתה הפריוילגיה האקדמית הכי גדולה בחיי .כל מה
שלמדתי ,לגבי הנושא בו עשיתי את עבודת הגמר שלי ולגבי העולם המדעי
בכללי ,היה מידע חשוב ומשמעותי לעתיד שלי ויותר מכל דבר אחר ,זה
היה מידע מעניין .גם אם מתעלמים מהחשיבות של ניסיון באוניברסיטה
וכמה שזה מקל על החוויה של תואר ראשון ,ומחקר ראשון ,אלפא זאת
חוויה בסקרנות אד אבסורדום .כל דבר שעניין וסקרן אותי ,כל תעלומה
שהרגישה מחוץ לידי הפכה לבעיה פשוטה ,שכל מי שפגשתי שמח לעזור
לי איתה .אלפא נתנה לי את המקום ואת הכוח ואת הידע ואת העזרה
לגלות משהו חדש ,וזאת חוויה ששום דבר לא משתווה לה .למרות זאת,
למרות כל מה שאמרתי ,התמונה שבחרתי למזכרת היא סתם תמונה שלי
עם חברים שפגשתי בתוכנית .מעבר לחווית המחקר ,המתנה הכי גדולה
שתוכנית אלפא נתנה לי ,היא האנשים שפגשתי .אני לעולם אהיה אסיר
תודה עבור הלקחים והחוויות שנתנה לי תוכנית אלפא.

A Study of the Origin of Carbon Atom Chain
Structure from First Quantum Principles
In nanotechnology, structures with reduced dimensions have shown many useful
qualities and are in turn a field of interest. An example of these structures is onedimensional monoatomic chains, which have been theorized to show
semiconductivity and metallic properties. These chains are crystals in the shape of
wires, built of a single atomic substance. According to Peierls theorem1, such chains
are not stable when evenly spaced, and distort to achieve a more stable formation. In
such an evenly spaced (infinite) chain, with unit length α, according to Peierls
theorem, one in every several atoms in the chain will move distance 𝛕 and the
distance between every 2 atoms will be either α + 𝛕, α, or α - 𝛕. This movement has
been named Peierls distortion (or dimerization)
This study mainly simulates carbon monoatomic chains because of the many
allotropic forms carbon can adopt. Carbon allotropes can be divided into linear,
planar, and spatial, also known as one dimensional two dimensional and three
dimensional. Of these the most elusive and hardest to produce has been carbyne,
the one-dimensional carbon atom chain. Cumulene carbyne has been proven
impossible under the Peierls theorem, but polyyne carbyne has been proven to be
stable and has been recreated in laboratory conditions.
Another reason carbon was chosen for this study was because of previous
experiments showing carbon atom wires dimerizing, cross bonding, and showing
different levels of flexibility under different conditions.

This simulation was the first to suggest that a new carbon allotrope had been found. It was defined
with a six-atom unit cell and a single distortion variable, as shown in Figure 17. The results (as seen in
Figure 16) showed a local minimum at (±0.017412; 0), a minimal distance of 1.27Å, and a maximal
distance of 1.2885Å (the other unchanged distances were 1.2792Å), which suggests the crystal is
stable in real-world conditions.

