
2012, כ"ג בסיון תשע"ב וני  י



דוקטורים צעירים ומשפחות יקרות

    היום אתם מסיימים באופן רשמי את לימודיכם הפורמאליים.  

אחרי שנים רבות של לימודים החל מגן הילדים, בתי הספר 

למיניהם, התארים השונים באוניברסיטה, אתם עומדים סוף 

סוף ברשות עצמכם, על רגליכם שלכם.

רגע  בחייכם,  המאושרים  הרגעים  אחד  ספק,  ללא  זהו,      

אוניברסיטת  לנו.  מאושר  רגע  גם  זהו  אולם,  לעד.  שתזכרו 

בן גוריון גאה ומאושרת על כך שמחזור נוסף של דוקטורים 

המדינה.  ולשרות  לתעשייה  לאקדמיה,  משורותיה  יוצאים 

האוניברסיטה גאה בכל הבוגרים שלה, אבל בעיקר במקבלי 

עליהם  העיקריים  הנדבכים  אחד  שכן  הדוקטור  תואר 

הם  והדוקטורנטים  המחקר  הוא  האוניברסיטה  מושתתת 

אחד הפירות המובהקים והמתוקים של המחקר.

    מחקרים כלכליים אין סוף הוכיחו את הקשר בין השכלה 

אשר  במדינה.  כלכלית  הצלחה  לבין  משובחת  אקדמית 

בעשורים  הגדילו  ומתפתחות  מתקדמות  מדינות  כן,  על 

בישראל,  הגבוהה.  בהשכלה  ההשקעות  את  האחרונים 

שנה  מידי  האחרון  בעשור  ההשקעות  קוצצו  זאת,  לעומת 

בשנה, ע”פ הסיפור הידוע על אותו איכר שניסה ללמד את 

סוסו לעבוד בלי לאכול. כמו אותו סוס, האקדמיה הישראלית 

הייתה על סף קריסה. אבא אבן, אמר פעם כי פוליטיקאים 

עושים את הדבר הנכון לאחר שניסו כל דבר אחר. אכן, סוף 

סוף החליטה ממשלת ישראל להגדיל את תקציבי ההשכלה 

הגבוהה.

ואישה  איש   185 לפילוסופיה  ד"ר  תואר  מקבלים  היום      

מטעם  זה  בתואר  שזכו   1878 של  למשפחה  המצטרפים 

רק  והשישים,  החמישים  בשנות  גוריון.  בן  אוניברסיטת 

השבעים  בשנות  תיכוניים.  ללימודים  המשיכו  הטובים 

והיום  והשמונים כבר הבינו את הצורך בלימודים אקדמיים 

רבים משקיעים בלימודי דוקטורט.

  

  משנת 1900 ועד היום,  מתוך מאה ממשלות ומשטרים שונים 

שרדו רק שניים.  לעומת זאת,  מתוך מאה אוניברסיטאות 

זה אומר לא  היום.  שהיו קיימות בשנת 1500, שרדו 75 עד 

מעט על חשיבות האקדמיה לעם ולמדינה, בתקופות שונות 

והאוניברסיטאות  מתחלפים  המשטרים  שונים.  ובמשטרים 

שורדות.

בידע שהספיק  היה מצויד  דוקטור      אם פעם בעל תואר 

והתפשטות  התחדשות  קצב  היום  המקצועיים,  חייו  לכל  לו 

וותיקים  צעירים  דוקטורים  שגם  כך  כל  מהיר  הוא  המידע 

אחרי  לפגר  לא  כדי  הזמן  כל  וללמוד  להמשיך  חייבים 

שרכשתם  הכלים  זאת,  לעומת  האחרונות.  ההתפתחויות 

והמוטיבציה,  ואותם דברים שהביאו אתכם עד הנה, הרצון 

יישארו אתכם לאורך כל הקריירה שלכם.

בחו”ל.  דוקטורט  בתר  בהשתלמות  ימשיכו  מכם  רבים      

בן  אוניברסיטת  פתוחות.  בזרועות  תתקבלו  תלכו,  באשר 

גוריון ידועה כיום בכל העולם כמוסד מחקר מעולה המכשיר 

חוקרים צעירים מן השורה הראשונה. 

    אני מאחל לכם המשך הצלחה בחו”ל אך אנא, אל תתפתו 

לפיתויי השכר ונוחות החיים בחו”ל. מניסיוני אוכל לומר לכם 

כי פיתויים אלה אכן קוסמים ואחרי שנים רבות של לימודים 

ומחקר בתנאים קשים, מתחשק ליהנות  גם קצת מן החיים. 

אולם בסופו של דבר, המקום היחידי בו תוכלו להרגיש באמת 

בבית, המקום שהוא שלכם ובו אתם הבעלים ולא האורחים, 

הוא כאן בישראל.

   ולכל אחד מכם, הרבה הצלחה ואושר בכל אשר תפנו. אנו 

גאים בכם ומקווים לשמוע על הצלחותיכם. שמרו על קשר. 

אוניברסיטת בן גוריון תמיד תהיה ביתכם השני.   

פרופ’ צבי הכהן

דבר הרקטור 
בטקס הענקת תארי דוקטורט לפילוסופיה



דבר דיקנית בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים 
ע"ש קרייטמן לבוגרי דוקטורט תשע"א

בן-גוריון  אוניברסיטת  של  לפילוסופיה  דוקטור  התואר  קבלת  על  היום  אתכם  מברכת  אני 

בנגב. היום אנו חוגגים את ההישג שלכם, ששאב מאתכם השקעה מירבית בשנים האחרונות. 

רכשתם  מכך,  יותר  שלכם.  המחקר  בתחום  מומחים  להיות  והפכתם  לעומק  נושא  למדתם 

מקצועיים  וכלים  אנליטים  כלים  מחשבתיים,  ניתוח  כלי   - כלים  שלכם  הלימודים  בתקופת 

שישרתו איתכם בכל תחום בו תעסקו בעתיד.  היום הוא גם יום חגם של המנחים שלכם, שנתנו 

מזמנם  ומומחיותם להדריך, ללמד ולאתגר  אתכם, כדי לשאול את השאלה הנכונה ולהניח את 

הנחת העבודה ששמשה כבסיס למחקר אותו בצעתם. כל זאת תוך שימוש בכלים הייחודיים 

ופיתוח כלים חדשים. השותפות הזאת של מנחה ומונחה היא מיוחדת לאקדמיה  לכל תחום, 

ומהווה את אבן הבסיס ללמידה לתארים מתקדמים. אני מקווה שאתם יכולים להביט לאחור על 

התקופה ולראות את הקשיים ואת האתגרים יחד עם ההצלחות וההישגים.  

ביום זה נשגר כולנו תודות גם לסביבה הקרובה לכל אחד מאתכם, הורים, בני זוג, ילדים, בני 

משפחה וחברים, שכולם ליוו אתכם בביצוע המחקר. טבעו של כל מחקר שהוא מלווה בעליות 

ומורדות, תסכולים כאשר המחקר אינו מתקדם, ושמחה אין קץ משמגיעים להישג מדעי, שמחה 

אותה קשה לתאר במילים. אין זה קל ללוות תלמיד לתואר שלישי, דרושה לכך הרבה סבלנות. 

אתם  בו  זה  למעמד  להגיע  לכם  שעזרה  תמיכה  לכם  שהעניק  מי  לכל  היום  מודים  אנו  לכן 

יום זה צריכה להיות מלווה גם במבט  מקבלים את התואר דוקטור לפילוסופיה. השמחה של 

מלא תקווה אל העתיד, בו תוכלו לממש את ההשכלה וכלי המחקר שרכשתם במוסד שלנו. אנו 

תולים בכם תקווה שתעצבו את דור העתיד העוסק במחקר, הוראה, יזמות ומנהיגות בחברה 

שלנו. אני גאה על הזדמנות שניתנה לי לברך אתכם היום ומקווה שתקחו אתכם מאוניברסיטת 

בן-גוריון את מסורת הלמידה והמחקר כדי שישרתו אתכם בעתיד.  אנו רואים בכם שגרירים של 

האוניברסיטה שלנו בכל מקום אליו תגיעו, ומקווים שנוכל לראות אתכם מתקדמים ותופשים 

בעתיד מקום בהנהגה המדעית, החברתית והתרבותית בחברה בישראל.

 

עלו והצליחו !

 פרופ’ מיכל שפירא 

דיקנית בי"ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים



בית הספר 
ללימודי  מדבר

הפקולטה 
למדעי  הרוח  והחברה

הפקולטה 
למדעי  הטבע

הפקולטה 
למדעי  ההנדסה

הפקולטה 
למדעי הבריאות

הפקולטה לניהול

 
לימודים בינתחומיים תואר  דוקטור

ה י פ ו ס ו ל י פ ל



בית הספר 
ללימודי  מדבר

גב’ טלי אילני
גב’ מוד- סלין בוניו

מר אלון דדון
מר ברוך הירש

מר מיכאל טרביס
גב’ מיה נגב

מר אורי נחשון
מר גונן שגיא



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

טלי  אילני
לאחר שאושר חיבורה

Talli Ilani

יחסי-גומלין בין עצים לצומח חד שנתי  במערכת חקלאות 
יערנית המושקית על ידי נגר: שמירה על מערכת בת קיימא 

על ידי גיזום העצים ויישום קומפוסט עלי השיטה

Tree-Annual Crop Interactions in Runoff Agroforestry 
System: Maintaining Long-Term System Sustainability by 
Tree Pruning and Acacia Leaf Compost Application

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מוד-סלין  בוניו
לאחר שאושר חיבורה

Maud Celine Bounioux

לקראת תא סולארי בעל צומת מעורבת המבוסס על 
ננו-צינורות פחמן כמרכיב פעיל: נושא הממשק היעיל

Towards Organic Heterojunction Solar Cell Based on 
Carbon Nanotubes as Active Component: An Interfacial 
Issue

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלון  דדון
לאחר שאושר חיבורו

Alon Dadon

שימוש בחיישן הלווייני ההיפרספקטרלי- היפריון למיפוי 
ומחקר גיאולוגי ומינרלוגי מקרה מחקר: הערבה- ישראל/ירדן

Imaging Spectroscopy from Space Applied for 
Geological Mapping and Research Case Study: Hyperion 
EO-1 Data over the Arava Valley, Israel/Jordan

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ברוך  הירש
לאחר שאושר חיבורו

Baruch Hirsch

אפיון חשמלי ואופטי של תאים פוטו- וולטאים זעירים, 
בשטפים אולטרה גבוהים

Electrical and Optical Characterization of Miniaturized 
Photovoltaic Cells at Ultra-High Irradiance

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מיכאל  טרביס
לאחר שאושר חיבורו

Micheal Travis

מרכיבים שומניים בשפכים מושבים וההשפעות שלהם על 
תכונות קרקע

Oil and Grease in Recycled Wastewater and Its Effect on 
Soil Properties

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מיה  נגב
לאחר שאושר חיבורה

Maya Negev

גישה רב תרבותית למדיניות הסביבה: מקרי חקר בחינוך 
סביבתי ובריאות וסביבה

A Multicultural Approach to Environmental Policy: Case 
Studies in Environmental Education and Environmental 
Health

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אורי  נחשון
לאחר שאושר חיבורו

Uri Nachshon

השפעה משולבת של הטרוגניות והשקעת מלחים על קצבי 
אידוי בתווך נקבובי

Combined Effect of Heterogeneity and Salt Precipitation 
on Evaporation Rates from Porous Media

Summa cum laude בציון “מעולה”

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גונן  שגיא
לאחר שאושר חיבורו

Gonen Sagy

גורמים המשפיעים על רמת האוריינות הסביבתית של 
תלמידים במערכת החינוך בישראל

Factors that Contribute to Students’ Environmental 
Literacy in Israel’s Education System

למר



הפקולטה 
למדעי  הרוח  והחברה

מר שי גבאי
גב’ שירלי הרישנו-גילוץ

מר אבישי זאבי
גב’ יעל זילברמן-חיון

גב’ שירה לרמן
גב’ טל נרקיס-גז

גב’ יעל ענב-ציחור
גב’ דנה צור-ביתן

גב’ שלומית גיא
גב’ גלית ינאי- ונטורה
גב’ לימור מעודד- דנון

מר יהושע שמידט
גב’ יעל עבאדי-רייס

גב’ רונית גז
גב’ יעל זילברמן

גב’ סבטלנה נטקוביץ’ 
גב’ אסתר אדמית

מר מוחמד אלעתאמין
מר אבי האופט

גב’ זהבה ויסהוז
מר פנחס זיו

גב’ מורן גאם-הכהן
גב’ נורית פיינשטיין

מר שלום צדיק
גב’ קשת שובל
מר שובל שפט 

גב’ ראיסה דנישבסקי
מר גיא רופא

מר אריאל מריות
מר יואל רסקין

גב’ מירב אייזנברג
מר אחמד אלעטאונה

גב’ ימית אלפסי
גב’ אורלי גוטליב

מר דאוד דאוד
גב’ סיגל חן

מר ניר מדג’ר
גב’ סילויה סאבא-סעדי

מר דוד קמיר
גב’ ניצה רסקין 
מר נועם ויסמן 

גב’ ילנה אבן-סימקין
גב’ אלכסנדרה בייטנברט

מר שלומי דלויה
גב’ מישל הורוביץ

גב’ אינה סמירנוב-אוקנין
גב’ ליסה רוכמן

גב’ רעות מגידיש
מר אריה שרמן

גב’ נועה לויאן-אלול
גב’ מירב רבינוביץ

מר אילן שדמה
מר יצחק ברון
גב’ אירמה ג’ן

גב’ דורית נריה



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שי  גבאי
לאחר שאושר חיבורו

Shai Gabay

 ,The Interactions between Orienting of Attentionהאינטראקציה בין הפניית קשב, עוררות ויכולת מוטורית
Alertness and Motor Ability

Summa cum laude בציון “מעולה”

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שירלי  הרישנו-גילוץ
לאחר שאושר חיבורה

Shirley Herishanu-Gilutz

השפעת ניתוח קיסרי דחוף על תפקודה הנפשי, קוגניטיבי, 
והבין-אישי של היולדת

Affective, Cognitive and Interpersonal Effects of 
Emergency Caesarean Section

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אבישי  זאבי
לאחר שאושר חיבורו

Avishay Ze’evi

A Matter of Confession - Sexuality, AIDS and Identityלגופו של וידוי - מיניות, איידס וזהות

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יעל  זילברמן-חיון
לאחר שאושר חיבורה

Yael Zilberman-Hayun

נתיבי התפתחות מוקדמים להפרעת קשב והיפראקטיביות 
)ADHD(

Early Developmental Pathways for Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder )ADHD(

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שירה  לרמן
לאחר שאושר חיבורה

Sheera F. Lerman

פגיעות למצוקה רגשית הנובעת מכאב כרוני: תפקידה של 
ביקורת עצמית

Vulnerability to Pain Related Distress: The Key Role of 
Self-Criticism

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

טל  נרקיס-גז
לאחר שאושר חיבורה

Tal Narkiss-Guez

מעבר מכעס לא פתור לרגשות פגיעים: תהליך שינוי 
בפסיכותרפיה

Transforming Unresolved Anger into Vulnerable 
Emotions: A Change Process in Psychotherapy

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יעל  ענב-ציחור
לאחר שאושר חיבורה

Yael Enav Zichor

תפקידן של התערבויות אמפתיה, הבנייה התייחסותית 
והכסא הריק בפתרון של כעס כלפי דמות התקשרות

The Role of Empathy, Relational Reframes, and Empty 
Chair Tasks in Resolving Attachment Related Anger

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

דנה  צור-ביתן
לאחר שאושר חיבורה

Dana Tzur-Bitan

האם סגנון קוגניטיבי של לומינג מהווה מנגנון מרכזי בקו 
מורבידיות של הפרעת חרדה מוכללת והפרעת דיכאון 

מג’ורי: מחקר סדרות זמן

Is the Looming Maladaptive Cognitive Style a Central 
Mechanism in the )Generalized( Anxiety- )Major( 
Depression Comorbidity: An Intra-Individual, Time Series 
Study

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שלומית  גיא
לאחר שאושר חיבורה

Shlomit Guy

מערב הוא מערב: על תהליך ציוויליזציה והתאמת משחק 
הכדורגל האנגלי לטעם אריסטוקראטי החל מסוף המאה 

העשרים

West is West: On the Civilization Process and the 
Aristocratic Taste in English Football Since the End of the 
20th Century

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גלית  ינאי-ונטורה
לאחר שאושר חיבורה

Galit Yanay-Ventura

בין שני עולמות אל עולם חדש: פמיניזם אורתודוקסי 
בישראל

Between Two Worlds to a New World: Orthodox 
Feminism in Israel

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

לימור  מעודד-דנון
לאחר שאושר חיבורה

Limor Meoded Danon

“אינטרסקסואליות” ותהליך “המינגוף”: הפרדוקס של “מין” 
בגוף

Intersexuality and TransforSexation: The Paradox of “Sex 
Development” in the Body

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יהושע  שמידט
לאחר שאושר חיבורו

Joshua Schmidt

מחובר בפרדוקס: מחקר השוואתי של מסיבות טראנס לנוער 
חילוני ודתי בישראל

Fused by Paradox:   A Contrastive Analysis of Secular and 
Religious Trance-Dance Parties in Israel

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יעל  עבאדי-רייס
לאחר שאושר חיבורה

Yael Abadi-Reiss

האתר קטיף )Y3( והמעבר בין התקופה הניאוליתית לתקופה 
הכלקוליתית בדרום הלבנט

The Site Qatif Y3 and the Transition Neolithic-Chalcolithic 
in the Southern Levant

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

רונית  גז
לאחר שאושר חיבורה

Ronit Guez

ספרות נשים וספרות גברים: משא ומתן על הנראטיב 
הלאומי

Women’s and Men’s Fiction: Negotiations over the 
National Narrative

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יעל  זילברמן
לאחר שאושר חיבורה

Yael Zilberman

פולקלור פמיניסטי אורבני: סיפורת ושיח אישיים על הגירה, 
התיישבות, התמקצעות וייסוד מפי ותיקות באר-שבע

Feminist Urban Folklore: Personal Narratives 
and Discourse about Immigration, Settlement, 
Professionalization and Foundation by Old- Timer 
Women from Beer-Sheva

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

סבטלנה  נטקוביץ’
לאחר שאושר חיבורה

Svetlana Natkovich

Myth and History in the Literature of Vladimir Jabotinskyמיתוס והיסטוריה ביצירתו הספרותית של ולדימיר ז’בוטינסקי

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אסתר  אדמית
לאחר שאושר חיבורה

Esther Adamit

הטופונימיה האירופית בעברית מראשית הדפוס העברי 
ועד ימינו: אספקטים אורתוגרפיים, פונולוגיים, מורפולוגיים 

ומילוניים

The History of European Hebrew Toponymy Aspects of 
Orthography, Phonology, Morphology and Lexicon

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מוחמד  אלעתאמין
לאחר שאושר חיבורו

Mohammad Alatamin

היבטים לקסיקליים ואתנוגראפיים מבוססים על הניב של 
הבדווים בנגב

Ethnographic and Linguistic Aspects of the Negev 
Bedouin Arabic Lexicon

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אבי  האופט
לאחר שאושר חיבורו

Avi Haupt

Rabbi Hiyya the Great According to the Sourcesרבי חייא הגדול לאור מקורות חז”ל

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

זהבה  ויסהוז
לאחר שאושר חיבורה

Zahava Weishouse

לאופיין של הקהילות האשכנזיות בצפון איטליה 
בימי-הביניים ובראשית העת החדשה” במאות החמש עשרה 

והשש-עשרה

The Character of the Ashkenazi Communities in 
Northern Italy in the Middle Ages and the Early Modern 
Era, the Fifteenth and Sixteenth Centuries

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

פנחס  זיו
לאחר שאושר חיבורו

Pinchas Ziv

ר’ משה בן יעקב מסטאנוב: דיוקנו של “החסיד מן הטיפוס 
הישן”

Rabbi Moshe Ben Jacob of Satanov  - Portrait of a “Hassid 
of the Old Type”

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מורן  גאם-הכהן
לאחר שאושר חיבורה

Moran Gam-Hacohen

Trends in Kabbalah Research in Israel, 1929-2010מגמות בשדה המחקר הקבלי בישראל בשנים -1929 2010

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

נורית  פיינשטיין
לאחר שאושר חיבורה

Nurit Feinstein

הספרות העברית במאה ה-20, עד מלחמת השחרור, 
כמבטאת הגות יהודית וכמעצבת זהות. עיון בכתביהם של 

אנשי העליה השלישית: הסופרים יהודה יערי, דוד מלץ ואחרים

The Third Aliya Writers Yehudah Ya’ari, David Maletz and 
Others, as Thinkers and Identity-Molders in Pre-State 
Hebrew Literature

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שלום  צדיק
לאחר שאושר חיבורו

Shalom Sadik

 Trinity and Determinism in the Thought of Abner ofהשילוש והדטרמיניזם בהגותו של אבנר מבורגוס
Burgos

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

קשת  שובל
לאחר שאושר חיבורה

Keshet Shoval

טקס ברכת המזון כפי שהוא עולה מספרות חז”ל ומן 
הסידורים הקדומים

The Ritual of the Grace after Meals According to the 
Talmudic Literature and Ancient Prayer Books

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שובל  שפט
לאחר שאושר חיבורו

Shoval Shafat

היחס בין ענישה בידי אדם לבין ענישה בידי שמים במחשבת 
חז”ל

The Interface of Divine and Human Punishment in 
Rabbinic Thought

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ראיסה  דנישבסקי
לאחר שאושר חיבורה

Raisa Danishevsky

יהודי רוסיה והסחר בנשים בעשור הראשון של המאה 
העשרים

Russian Jews and White Slavery in the First Decade of the 
Twentieth Century

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גיא  רופא
לאחר שאושר חיבורו

Gai Roufe

הגירה קבוצתית והגירת יחידים ממוצא פורטוגלי לעמק 
הזמבזי והאינטגרציה שלהם על ידי קבוצות השארות 

המקומיות 1505 - 1629

Group and Individual Portuguese Migration and their 
Integration by the Local Descent Systems in the Zambesi 
Valley 1505-1629

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אריאל  מריות
לאחר שאושר חיבורו

Ariel Meraiot

אימוץ והטמעה בדווים של שרידים קדומים מהסביבה 
הארכיאולוגית של עבדת הביזנטית בתהליך ההתקבעות 

המסורתי והעכשווי בהר הנגב

Bedouin Adoption and Adaptations of Ancient Relics 
of the Archaeological Environs of Byzantine Avdat in 
Traditional and Contemporary Sedentarization Processes 
in the Negev Highlands

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יואל  רסקין
לאחר שאושר חיבורו

Joel Roskin

העיתויים והמשמעויות הסביבתיות והפליאו-אקלימיות של 
פלישות הדיונות לצפון-מערב הנגב בסוף הרביעון

The Timing and the Environmental and Palaeoclimatic 
Significance of the Late Quaternary Dune 
Encroachments into the Northwestern Negev Desert

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מירב  אייזנברג
לאחר שאושר חיבורה

Merav Aizenberg

הבדידות המקצועית של הגננת: מרכיבי התופעה, גורמיה 
ותוצאותיה לאורך שלושה שלבי קריירה

The Kindergarten Teacher’s Professional Isolation: 
Elements, Factors and Outcomes During Their Career 
Stages

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אחמד  אלעטאונה
לאחר שאושר חיבורו

Ahmad Alatawnah

הזיקות בין הידע הרעיוני הדידקטי ובין מערכת החינוך, סוג 
ההכשרה להוראה והוותק בהוראה של מורות לשפת אם 

בבית הספר היסודי

The Relations Between Didactic Ideational Knowledge of 
Female Teachers of Language in Elementary School and 
the Education System, Specialization and Seniority

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ימית  אלפסי
לאחר שאושר חיבורה

Yamit Alfassi

הקשר בין תפיסת המאפיינים הקהילתיים על ידי מתבגרים, 
לבין התפתחות תחושת הקוהרנטיות שלהם והימנעותם 

ממעורבות בהתנהגויות סיכון

Youth Perceptions of their Community Characteristics 
as Related to Development of their Sense of Coherence, 
and their Tendency to Avoid Risk Behaviors

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אורלי  גוטליב
לאחר שאושר חיבורה

Orly Gottlib

התיחסות של מורים להתבטאויות של תלמידים בהקשר 
מתמטי

Teachers’ Responsiveness to Students’ Utterance in 
Mathematical Context

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

דאוד  דאוד
לאחר שאושר חיבורו

Daud Daud

ייצוגי אקולטורציה של סטודנטים ערבים בישראל והתהליכים 
הפסיכולוגים הקשורים בהם

Acculturation Representations of Arab Students and the 
Psychological Processes Related to Them

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

סיגל  חן
לאחר שאושר חיבורה

Sigal Chen

הקשר בין תפישות אפיסטמולוגיות של מנהלי בתי ספר 
יסודיים לבין תפישתם את הערכה ויישומה

The Relationship Between Epistemological Perceptions 
of Elementary School Principals and Their Perception of 
Evaluation and its Implementation

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ניר  מדג’ר
לאחר שאושר חיבורו

Nir Madjar

הקשר בין תפיסות אפיסטמיות ואוריינטציות מטרות הישג 
אצל תלמידים

Associations Between Epistemological Beliefs and 
Achievement Goal Orientations Among Students

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

סילויה  סאבא-סעדי
לאחר שאושר חיבורה

Sylvia Saba-Sa’di

להיות מורה ערבייה בישראל: מניעים, אתגרים, דילמות 
וסוכנות אישית ומקצועית

To be an Arab Woman Teacher in Israel: Motivations, 
Challenges, Dilemmas and Agency

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

דוד  קמיר
לאחר שאושר חיבורו

David Kamir

A Community High School: An Ethnographic Case Studyבית ספר קהילתי על יסודי: חקר מקרה אתנוגרפי

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ניצה  רסקין
לאחר שאושר חיבורה

Nitza Roskin

זהות ארגונית - בין פרקטיקה למשמעות: המקרה של ארגון 
חינוך

Organizational Identity - Between Practice and Meaning: 
The Case of an Educational Organization

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

נועם  ויסמן
לאחר שאושר חיבורו

Noam Weissman

The Problem of the Self: Nietzsche, Sartre, and Buberבעיית הסובייקט: ניטשה, סרטר ובובר

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ילנה  אבן-סימקין
לאחר שאושר חיבורה

Elena Even-Simkin

“צורות חריגות של פעלים ושמות עצם באנגלית על פי תורת 
הסימן והתאוריה: פונולוגיה כהתנהגות האדם”

Internal Vowel Alternations in Nominal and Verbal Forms 
According to the Sign-Oriented Theory and the Theory 
of Phonology as Human Behavior

Summa cum laude בציון “מעולה”

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלכסנדרה  בייטנברט
לאחר שאושר חיבורה

Alexandra Beytenbrat

The Russian Case System: A Sign-Oriented Approachניתוח מערכת היחסות בשפה הרוסית ע”פ תאורית הסימן

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שלומי  דלויה
לאחר שאושר חיבורו

Shlomi Deloia

גזע, אתניות, ורעיון ה”לובן היהודי” ברומן המהגרים היהודי 
אמריקאי של שנות העשרים

Race, Ethnicity, and the Construction of Jewish 
Whiteness in the Jewish American Immigration Novel of 
the 1920s

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מישל  הורוביץ
לאחר שאושר חיבורה

Michele Horowitz

הבניית העולם: שירי ילדים של ח.נ. ביאליק, קדיה 
מולודובסקי ושל סילברשטיין

Envisioning the World in the Children’s Poetry of Chaim 
Nachman Bialik, Kadya Molodowsky, and Shel Silverstein

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אינה  סמירנוב-אוקנין
לאחר שאושר חיבורה

Inna Smirnov-Oknin

נשים ויחסיהן עם גברים ביצירות נבחרות של דוסטויבסקי: 
גישה סמיוטית ופונולוגית

Women and Their Relationship with Men in Selected 
Works of Dostoyevsky: A Semiotic and Phonological 
Approach

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ליסה  רוכמן
לאחר שאושר חיבורה

Lisa Rochman

חלקם של מבנה המידע ואינטונציה בתופעת הכמתים 
הצפים

The Role of Focus Structure and Intonation in Quantifier 
Float

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

רעות  מגידיש
לאחר שאושר חיבורה

Reut Megidish

 Allocation of Prizes in Contests with Participationהקצאה של פרסים בתחרויות עם מגבלות השתתפות
Constraints

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אריה  שרמן
לאחר שאושר חיבורו

Arie Sherman

Work Motivation and its Relationship to Welfare Caseloadמוטיבציה לעבודה והקשר בינה למקבלי קצבאות

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

נועה  לויאן-אלול
לאחר שאושר חיבורה

Noa Lavyan-Elul

איכות הנישואין והתפקוד המשפחתי של משפחות מורכבות 
בנישואין שניים ובקוהביטציה התרומה של משאבי התמודדות: 

חוסן אישי, תושיה נלמדת, תמיכה זוגית ותמיכה חברתית

Marital Quality and Family Function of Blended Family in 
Remarriage and Cohabitation: The Contribution of the 
Coping Resources: Hardiness, Learned Resourcefulness, 
Spouse Support and Social Support

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מירב  רבינוביץ
לאחר שאושר חיבורה

Merav Rabinovich

אינטגרציה תיאורטית כפלטפורמה לפרקטיקה 
אינטגרטיבית בטיפול: המקרה של ההעברה, התניה קלאסית 

והכללת יתר

Theoretical Integration as a Platform for Integration 
in Psychotherapy Practice: The Case of Transference, 
Classical Conditioning and Overgeneralization

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אילן  שדמה
לאחר שאושר חיבורו

Ilan Shdema

תמורות ביחסי ערבים מוסלמים ונוצרים במדינת ישראל: 
המקרה של אזור הצפון  בין השנים 2010-1967

Transitions and Changes in Muslim-Christian Arab 
Interrelations in the State of Israel: The Case of the 
Northern Region, 1967-2010

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יצחק  ברון
לאחר שאושר חיבורו

Yitschak Baron

פתרון משימות מתמטיות בעזרת רדוקציה-המקרה של 
מיומנויות אלגבריות

Solving Mathematical Tasks by Reduction- The Case of 
Algebraic Skills

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אירמה  ג’ן
לאחר שאושר חיבורה

Irma Jan

בניית הבנה וחשיבה הסתברותית בסביבת למידה התנסותית 
ואינטראקטיבית - המקרה של תלמידים מוכשרים

Building Probabilistic Thinking and Reasoning in an 
Experimental Interactive Learning Environment- The 
Case of Gifted Students

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

דורית  נריה
לאחר שאושר חיבורה

Dorit Neria

תלמידים מוכשרים בתכנית העשרה מתמטית “קידומטיקה 
לנוער”- השלכות קוגנטיביות בפתרון בעיות מתמטיות לא 

שגרתיות והשלכות אפקטיביות

Mathematical Talented Students in the “Kidumatica” 
Enrichment Program - Cognitive Implications Regarding 
the Solution of Non-routine Mathematical Problems and 
Affective Implications

לגב’



הפקולטה 
למדעי  הטבע

מר חיים אטיה
מר איליה גולדשטיין

מר אסף אביהו
מר יואב גולדברג

גב’ נורית גלעוז
מר גיא וינר
מר שי זקוב

מר נתנאל חג’בי
מר עמי לוי-מונשיין

גב’ גילה מורגנשטרן
מר ראיד סעאבנה

מר אלכסנדר צ’ורקין
מר בוריס רוזנברג

מר עידו בן-דיין
מר גדעון כרמון
מר עופר משה
מר יואב עציוני

מר אלדד פרץ
מר אמיר צביאלי
מר שמעון רובין

מר עידן שילון
גב’ אולגה איליאשבסקי

גב’ שני אליהו
מר צ’רלס-אליעזר דיזנדרוק

מר גיא ירדני
גב’ לובוב כץ
גב’ אנה קוגן

גב’ יבגניה קרצנוס-בנצ’יק
מר גיא אדלר

מר מורן גרשוני
גב’ דקלה דובין בר

מר תומר ונטורה
מר גנאדי וסרמן

גב’ מתת זהר

גב’ אלכסנדרה זינובייב
גב’ סופיה יוריסט

מר אלחנן מגידוביץ’
גב’ הילה מגידוביץ’

גב’ איילת סלמן-מינקוב
גב’ מריה ספוז’ניק

מר סטניסלב פופוב
גב’ יערית פרידמן
גב’ גבריאלה פרץ

מר דורון קאלו
מר עמית שדה 

מר חגי שמש
מר דורון שקולניק-ענבר

גב’ קרן עמרם
גב’ שרית אשכנזי-פוליבודה



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

חיים  אטיה
לאחר שאושר חיבורו

Haim Attia

 Characterization of a Class of Gaussian Processes withinאפיון של משפחה של תהליכים גאוסיאנים במרחב רעש לבן
the White Noise Setting

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

איליה  גולדשטיין
לאחר שאושר חיבורו

Ilya Goldstein

Group Substitutionsהצבות חבורתיות

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אסף  אביהו
לאחר שאושר חיבורו

Assaf  Avihoo

תכנון ממוחשב של מיתגי RNA קטנים וקטעי RNA הדומים 
ל RNA טבעי

In Silico Design of Small RNA Switches and RNA 
Segments Resembling Natural RNAs

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יואב  גולדברג
לאחר שאושר חיבורו

Yoav Goldberg

Automatic Syntactic Processing of Modern Hebrewניתוח תחבירי אוטומטי של טקסט בעברית מודרנית

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

נורית  גלעוז
לאחר שאושר חיבורה

Nurit Galoz

 Models for Trust-based Reputation In and Across Virtualמודלים לאמון ומוניטין בקהילות מקוונות וביניהן
Communities

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גיא  וינר
לאחר שאושר חיבורו

Guy Wiener

שמירת  מידע סמנטי - פיתוח תוכנה מעגלי בשיטת 
אורובורוס

Persistent Semantic Information Round-Trip Software 
Development Using the Ouroboros Methodology

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שי  זקוב
לאחר שאושר חיבורו

Shay Zakov

RNA אלגוריתמים לחיזוי והשוואת מבנים שיניוניים שלAlgorithms for Prediction and Comparison of RNA 
Secondary Structures

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

נתנאל  חג’בי
לאחר שאושר חיבורו

Nate Hagbi

In-Place Augmented Realityמציאות מורחבת במקום

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

עמי  לוי-מונשיין
לאחר שאושר חיבורו

Ami Levy-Moonshine

חדשנות בניבוי מבנה חלבונים: פונקצית אנרגיה 
קואופרטיבית לקשרי מימן ואוסף מבני-דמה

Novel Energy Functions and Decoy Set for Protein 
Structure Prediction

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גילה  מורגנשטרן
לאחר שאושר חיבורה

Gila Morgenstern

Covering Geometric Domainsכיסוי גיאומטרי

Summa cum laude בציון “מעולה”

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ראיד  סעאבנה
לאחר שאושר חיבורו

Raid Saabni

 Historical Document Image Analysis and Arabic Scriptניתוח מסמכים היסטוריים וזיהוי כתב יד בשפה הערבית
Recognition

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלכסנדר  צ’ורקין
לאחר שאושר חיבורו

Alexander Churkin

פרדיקציות ממוחשבות של מוטציות המשנות את המבנה 
השניוני של מולקלות רנ”א

Computational Predictions of Structurally Rearranging 
Mutations in RNAs

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

בוריס  רוזנברג
לאחר שאושר חיבורו

Boris Rozenberg

 DFNEDDFNED-Distributed Framework for New eThreats - מערכת מבוזרת לגילוי איומים אלקטרוניים חדשים
Detection

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

עידו  בן-דיין
לאחר שאושר חיבורו

Ido Ben-Dayan

Theoretical and Phenomenological Aspects of Inflationהיבטים תיאורטיים ופנומנולוגיים של תפיחה קוסמית

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גדעון  כרמון
לאחר שאושר חיבורו

Gideon Carmon

Towards Optical Tomography of Single Bacterial Cellsלקראת טומוגרפיה אופטית של תא בקטריה בודד

Summa cum laude בציון “מעולה”

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

עופר  משה
לאחר שאושר חיבורו

Ofer Moshe

השפעת הפרעות מאמצים מישורים חד כיוונים על התכונות 
 GaN/AlN האופטיות של נקודות קוונטיות מתרכבות עצמית

Si)111( אשר גודלו על מצע

Effects of In-Plane Uniaxial Stress Perturbations on the 
Optical Properties of GaN/AlN Self-Assembled Quantum 
Dots Grown on Si)111(

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יואב  עציוני
לאחר שאושר חיבורו

Yoav Etzioni

 Dissipation and Diffusion of Particles in Randomדיסיפציה ודיפוזיה של חלקיקים בסביבה אקראית
Environments

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלדד  פרץ
לאחר שאושר חיבורו

Eldad Peretz

Elasticity in the Mesoscopic Scaleאלסטיות בסקאלה המזוסקופית

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אמיר  צביאלי
לאחר שאושר חיבורו

Amir Zwielly

חקר תאים ורקמות סרטניים תוך שימוש בספקטרוסקופית 
ויברציה ומודלים מתמטיים וסטטיסטיים מתקדמים

Study of Tumor Cells and Tumor Tissues Using Advanced 
Vibrational Spectroscopy and Statistical Techniques

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שמעון  רובין
לאחר שאושר חיבורו

Shimon Rubin

 Brane Gravitational Extension of “Dirac’s Extensibleבועות דיראק בשדה כבידה
Model of the Electron”

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

עידן  שילון
לאחר שאושר חיבורו

Idan Shilon

 Dark Energy in Child Universes and Cold Dark Matterאנרגיה אפלה בגורי יקומים וגילוי חומר אפל קר
Detection

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אולגה  איליאשבסקי
לאחר שאושר חיבורה

Olga Iliashevsky

סינתזה ורב ערכיות של מקרומולקולות דנדריטיות ויישומים 
במטתזה של אולפינים

Synthesis and Multivalency of Dendritic Macromolecules 
and Applications in Olefin Metathesis

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שני  אליהו
לאחר שאושר חיבורה

Shani Eliyahu

Polymer Mediated Self-Assembly of Nanoparticlesהתארגנות עצמית של ננו חלקיקים בהשראת פולימרים

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

צ’רלס-אליעזר  דיזנדרוק
לאחר שאושר חיבורו

Charles E. Diesendruck

קשר בין ליגנד וראקטיביות בקומפלקסים קטליתיים עם 
קרבנים N - הטראוציקלים

Ligand-reactivity Relationship in NHC Catalytic 
Complexes

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גיא  ירדני
לאחר שאושר חיבורו

Guy Yardeni

כימיה של קומפלקסי לנתנידים לעומת קומפלקסים 
אנלוגיים של מתכות המעבר מהשורה הראשונה

Chemistry of Lanthanide Complexes vs. Analogous 
Complexes of First Row Transition Metals

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

לובוב  כץ
לאחר שאושר חיבורה

Lioubuv Kats

חיזור של קומפלקסים של )Co)III ותלישת אטום מימן 
מהידרידים של )Rh)III  ע”י רדיקלים בתמיסה מימית

Reduction of Co)III( Complexes and H-atom Abstraction 
from Hydrides of Rh)III( by Radicals in Aqueous Solution

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אנה  קוגן
לאחר שאושר חיבורה

Anna Kogan

 E.coli-מבנה ופעילות באנזים טריפטופנאז המבודד מStructure- Function Study of E.coli Tryptophanase

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יבגניה  קרצנוס-בנצ’יק
לאחר שאושר חיבורה

Evgenia Kertsnus-Banchik

קומפלקסים היפרקואורדינטיביים של סיליקון וגרמניום: 
הכנה, מבנה ותגובות

Hypercoordinated Silicon and Germanium Complexes: 
Synthesis, Structure and Reactivity

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גיא  אדלר
לאחר שאושר חיבורו

Guy Adler

 BvNHX1 תגובת צמחים לעקות סביבתיות: בקרת ביטוי הגן
 AtPUB ותפקיד חלבוני

Plant Response to Environmental Stresses: Expression 
Regulation of BvNHX1 and the Role of AtPUB Proteins

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מורן  גרשוני
לאחר שאושר חיבורו

Moran Gershoni

 I פתרון האינטראקציות המיטו-נוקלאריות של קומפלקס
המיטוכונדרי והבנת תפקידם במצב נורמאלי ובמחלה

Deciphering the Mito- Nuclear Interactions of 
Mitochondrial Complex I and their Functional Role in 
Health and Disease

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

דקלה  דובין  בר
לאחר שאושר חיבורה

Dikla Dubin Bar

חשיבות מערכת המיקרוטובולי בקביעת הפולריות של 
הביצית במהלך התפתחות הביצה בזבוב הפירות

The Importance of Microtubules Network in 
Determining Oocyte Cell Polarity during Drosophila 
Oogenesis

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

תומר  ונטורה
לאחר שאושר חיבורו

Tomer Ventura

 Macrobrachium התמיינות זוויגית בסרטן הנהרות
rosenbergii - אפיון חלבון המתבטא ייחודית בבלוטה 

האנדרוגנית ומניפולציות תוך שימוש בסמן ייחודי לזוויג

Sex Differentiation in the Freshwater Prawn 
Macrobrachium rosenbergii- Characterization of an 
Androgenic Gland Peptide and Manipulations Using 
Sex-Specific Markers

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גנאדי  וסרמן
לאחר שאושר חיבורו

Genadiy Vasserman

 Retinal Mechanisms of Color Encoding and Colorמנגנונים עצביים של קידוד צבע ואדפטציה לצבע ברשתית
Adaptation

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מתת  זהר
לאחר שאושר חיבורה

Matat Zohar

זיהוי ואפיון גנים המעורבים בביטוי מין הפרח ובהתפתחות 
אברי הרבייה במלפפון

Identification and Characterization of Genes Involved 
in Floral Sex Expression and Reproductive Organs 
Development in Cucumber (Cucumis sativus)

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלכסנדרה  זינובייב
לאחר שאושר חיבורה

Alexandra Zinoviev

קומפלקס אתחול התרגום של לישמניה והתאמתו לשלבי 
החיים השונים של הטפיל

The Translation Initiation Complex of Leishmania and its 
Adaptation to the Different Life Stages of the Parasite

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

סופיה  יוריסט
לאחר שאושר חיבורה

Sophie Yurist-Doutsch

Protein Biogenesis in Archaeaביוגנזה של חלבונים בארכאה

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלחנן  מגידוביץ’
לאחר שאושר חיבורו

Elhanan Magidovich

תפקידיהם של מקטעי חלבונים לא מקופלים בתהליך יצירת 
צברי תעלות אשלגן תלויות-מתח

The Roles of Intrinsically-Disordered Protein Segments 
in Mediating Voltage-Dependent Potassium Channel 
Clustering

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

הילה  מגידוביץ’
לאחר שאושר חיבורה

Hilla Magidovich

N-גליקוזילציה בארכיאה: חקר ברמת הגנום, הפרוטאום 
ומסלול היצירה

N-Glycosylation in Archaea: Studies at the Genome, 
Proteome and Pathway Levels

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

איילת  סלמן-מינקוב
לאחר שאושר חיבורה

Ayelet Salman-Minkov

מנגנונים מולקולריים לקביעת המין והתפתחות הפרח 
(Citrullus lanatus) באבטיח

Molecular Mechanisms for Sex Determination and 
Flower Development in Watermelon (Citrullus lanatus)

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מריה  ספוז’ניק
לאחר שאושר חיבורה

Marsha Sapojnik

 Molecular Mechanism of the Nucleoid- Membraneמנגנון מולקולארי של קישור בין דנ”א לממבראנה בחיידקים
Interaction in Bacteria

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

סטניסלב  פופוב
לאחר שאושר חיבורו

Stanislav Popov

Escherichia coli-ויזואליזציה של דומיינים ממברנליים בVisualization of Membrane Domains in Escherichia coli

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יערית  פרידמן
לאחר שאושר חיבורה

Yearit Fridman

הנדסת חלבונים לחקר החלבון PCNA המתווך תהליכי 
שכפול ותיקון הדנ”א

Directed Evolution for the Study of PCNA-Mediated DNA 
Replication and Repair

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

גבריאלה  פרץ
לאחר שאושר חיבורה

Gabriella Peretz

 ,Analysis of the Meiotic Checkpoint in the Fruit Flyאנליזה של נקודת הבקרה המיוטית בזבוב הפירות
Drosophila melanogaster

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

דורון  קאלו
לאחר שאושר חיבורו

Doron Calo

הנדסת סוכרים בארכיאה: שינויים ב-N גליקוזילציה של 
Haloferax volcanii חלבון המעטפת בארכיאה ההלופילית

Glyco-Engineering in Archaea: Differential 
N-Glycosylation of the S-Layer Glycoprotein in a 
Transformed Haloferax volcanii Strain

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

עמית  שדה
לאחר שאושר חיבורו

Amit Sadeh

 MSN2/4 חקר התגובה התאית לעקות המתווכת על ידי
Saccharomyces cerevisiae בשמר

Study of the MSN2/4 Mediated Trancriptional Stress 
Response of the Yeast Saccharomyces cerevisiae

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

חגי  שמש
לאחר שאושר חיבורו

Hagai Shemesh

Future Perception in Plantsחיזוי תנאים עתידיים בצמחים

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

דורון  שקולניק-ענבר
לאחר שאושר חיבורו

Doron Shkolnik – Inbar

אפיון תפקידם הביולוגי של הגנים ABI4 ו-ASR1 בתגובת 
צמחים לעקות מים ומלח ובקביעת ארכיטקטורת מערכת 

השורשים

Characterization of the Biological Role of the 
Transcription Factors- ASR1 and ABI4 in Plants’ Response 
to Salt Stress and in Root Architecture Determination

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

קרן  עמרם
לאחר שאושר חיבורה

Keren Amram

Interaction Between Smectite and Oxalateאינטראקציות בין סמקטיט  ואוקסלט

לגב’



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שרית  אשכנזי-פוליבודה
לאחר שאושר חיבורה

Sarit Ashckenazi-Polivoda

מערכת זרמי המעלה שהתקיימה בדרום הטתיס בקרטיקון 
העליון: בחינת רצף סלעי היצרנות הגבוהה בנגב, ישראל

The Late Cretaceous Southern Tethyan Upwelling 
System: A Case Study from the High Productivity 
Sequence, Negev, Israel

לגב’



הפקולטה 
למדעי  ההנדסה

מר מרדכי אלבו
מר זוהר חלבי

מר קובי טודרוס
מר איתן פישר

מר ניר טרבלסי
מר ודים פבורסקי
מר אלעד פריאל

מר מוחמד קראעין
מר אילון שמשי
מר שחר שריד

גב’ ענבל פרקר
גב’ אינסה איינבינדר

מר אבינועם בורובסקי
גב’ אולגה גרצ’קו

גב’ רויטל דנוך
מר ישראל טירקל

מר איתי נגרין
גב’ שגית קדם-ימיני

גב’ אנה אושרוב
גב’ רויטל בן-נח פלדמן

מר עדי אברהם
מר ליאור בוצר

מר אודי זליג
גב’ אילנה ניסקי

גב’ אינה סיגל-בטיקוף
גב’ מרב פישר

מר אמיל רובינוב
מר אסף שבתאי
מר רועי אורלנד

גב’ עדי בן דוד
גב’ מריה בס

גב’ שרית בסון
מר רועי ברנשטיין

גב’ מרינה קריבורוט
מר אופיר אהרון



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מרדכי  אלבו
לאחר שאושר חיבורו

Mordechay Albo

ניתוב מבוסס חיזוי בחוג סגור למתגים ונתבים ברשתות 
מהירות

Closed Loop Prediction Based Scheduling in High Speed 
Switches and Routers

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

זוהר  חלבי
לאחר שאושר חיבורו

Zohar Halabi

Mixture Models for Pattern Recognitionמודלים מעורבים לזיהוי תבניות

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

קובי  טודרוס
לאחר שאושר חיבורו

Koby Todros

קבוצות חדשות של חסמים בייסיאניים ולא-בייסיאניים 
לשערוך פרמטרים

New Classes of Performance Lower Bounds for 
Parameter Estimation

Summa cum laude בציון “מעולה”

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

איתן  פישר
לאחר שאושר חיבורו

Etan Fisher

Near-Field Spherical Microphone Array Processingעיבוד במערך מיקרופונים כדורי בשדה הקרוב

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ניר  טרבלסי
לאחר שאושר חיבורו

Nir Trabelsi

התגובה המכאנית של עצם ירך באדם: אנליזות אלמנט-
סופי ואימותן באמצעות ניסויים

The Mechanical Response of Proximal Femurs: 
Finite Element Analyses Validated by Experimental 
Observations

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ודים  פבורסקי
לאחר שאושר חיבורו

Vadim Favorsky

Dynamic Response of Potassium Bromide Single Crystalsתגובה דינאמית של אשלגן ברומי חד גבישי

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלעד  פריאל
לאחר שאושר חיבורו

Elad Priel

חקר התגובה המכאנית הפסיבית והאקטיבית של דופן 
העורק האנושי בשימוש בשיטות אלמנט סופי מסדר גבוה

Investigating Passive and Active Mechanical Response of 
Human Artery Walls by p-Finite Element Methods

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מוחמד  קראעין
לאחר שאושר חיבורו

Mohammad Karaeen

ההשפעה על העשרת סולר בגזי פליטה וגם פחמן דו חמצני 
מומסים על ביצועיו של מנוע דיזל

The Effect of Enriching Diesel Fuel with Dissolved 
Exhaust-Gases and CO2 on the Engine Performance

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אילון  שמשי
לאחר שאושר חיבורו

Eilon Shimshi

 A Study of Shock Reflection Hystresis in Supersonicחקירת חשל בהחזרות גלי הלם בסילון על קולי
Nozzles

למר



תקציר

שחר  שריד
לאחר שאושר חיבורו

Shahar Sarid

Heterogeneous Multi-Robot Search Algorithmsאלגוריתמי חיפוש לקבוצת רובוטים הטרוגנית

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ענבל  פרקר
לאחר שאושר חיבורה

Inbal Preker

בלוק קופולימרים כחומרים פעילי שטח באינטרפאזה 
שמן-מים

Block Copolymers as Surface Active Agents at the Oil-
Water Interface

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אינסה  איינבינדר
לאחר שאושר חיבורה

Inessa Ainbinder

מודלים סטאטיים ודינאמיים לזימון פעולות והקצאת 
משאבים

Static and Dynamic Models for Operations Scheduling 
and Resources Allocation

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אבינועם  בורובסקי
לאחר שאושר חיבורו

Avinoam Borowsky

 Toward Developing a Model of Hazard Awareness andפיתוח מודל בתפיסת סכנות ותפיסת סיכון בנהיגה
Risk Perception in Driving

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אולגה  גרצ’קו
לאחר שאושר חיבורה

Olga Grechco

מערכת ביופידבק מבוססת על דינאמיקה כאוטית 
דיסקרטית של תגובות ביוכימיות

Biofeedback System Based on Biochemical Reactions 
Discrete Chaotic Dynamics

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רויטל  דנוך
לאחר שאושר חיבורה

Revital Danoch

יישום “מתודולוגיית מידול משתנה תגובה” לניטור תהליכים 
דינאמיים

Implementing “Response Modeling Methodology” to 
Monitor Dynamic Processes

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ישראל  טירקל
לאחר שאושר חיבורו

Israel Tirkel

אינטגרציה של שיקולי זמן מחזור ותנובה בזימון בדיקות בקו 
ייצור

Integrative Considerations of Cycle Time and Yield for 
In-Line Inspection Scheduling

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

איתי  נגרין
לאחר שאושר חיבורו

Itay Negrin

Developing Sampling Plans Based on Cpkפיתוח תוכניות דגימה מבוססות כושר תהליך

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שגית  קדם-ימיני
לאחר שאושר חיבורה

Sagit Kedem-Yemini

Definition of Project Modularity Conceptהגדרת מושג המודולאריות בפרויקטים

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אנה  אושרוב
לאחר שאושר חיבורה

Anna Osherov

אבולוציה מורפולוגית ותכונות פיסיקליות של שכבות עופרת 
סולפיד דקות

Morphology Evolution and Physical Properties of 
Chemically Deposited Lead Sulfide Thin Films

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רויטל  בן-נח  פלדמן
לאחר שאושר חיבורה

Revital Ben-Noach Feldman

 Strengthening of Nd:YAG Laser Rods for High-Powerחיזוק מוטות לייזר Nd:YAG ליישומים עתירי הספק
Applications

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עדי  אברהם
לאחר שאושר חיבורו

Adi Abraham

TL שיפור שיטות בתחום דוזימטריהImprovements of TL Dosimetry Methods

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ליאור  בוצר
לאחר שאושר חיבורו

Lior Botzer

מודל ללימוד מוטורי והכללה בתנועות עם משוב ראיתי 
מושהה

Motor Learning and Generalization during Discrete 
Movements with Delayed Visuomotor Feedback

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אודי  זליג
לאחר שאושר חיבורו

Udi Zelig

שימוש במיקרוספקטרוסקופיית FTIR למעקב אחר שינויים 
ביוכימיים בדם תוך כדי טיפול כימותרפי בחולי לויקמיה

Monitoring Biochemical Changes in Blood using FTIR-
Microscopy during Chemotherapy of Leukemia Patients

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אילנה  ניסקי
לאחר שאושר חיבורה

Nisky Ilana

 :Perceptuomotor Transparency in Bilateral Teleoperationשקיפות תפישתית-מוטורית בהפעלה מרחוק דו-צדדית
The Effect of Delay on Perception and Action

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אינה  סיגל-בטיקוף
לאחר שאושר חיבורה

Ina Sigal-Batikoff

הכרות מולקולרית בין חד-שכבות ליפידיות דיאצטילניות 
בעלות קבוצות ראש נוקלאוטידיות לבין מונו- 

ואוליגונוקלאוטידים משלימים בממשק אוויר-מים

Molecular Recognition of Diacetylene Lipid Monolayers 
with Nucleotide Head-Group to Complementary Mono- 
and Olygonucleotides at the Air-Water Interface

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מרב  פישר
לאחר שאושר חיבורה

Merav Fisher

חשיפת מסלול ה-N גליקוזילציה של חלבונים באצה 
Porphyridium sp. האדומית החד תאית

Elucidation of the N-Glycosylation Pathway in the Red 
Microalgae Porphyridium sp.

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אמיל  רובינוב
לאחר שאושר חיבורו

Emil Ruvinov

שיקום של שריר לב לאחר אוטם על ידי מתן מבוקר של 
גורמי גידול

Myocardial Reconstruction after Infarction by Controlled 
Delivery of Cardio- Protective Factors

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אסף  שבתאי
לאחר שאושר חיבורו

Asaf Shabtai

הפעלה של אלגוריתמי מכונות לומדות וחישוב מבוסס ידע 
של הפשטות מנתונים תלויי-זמן לצורך אבטחת רשתות 

תקשורת ומחשבים

Applying Machine Learning Techniques and a 
Distributed Knowledge-Based Temporal-Abstraction 
Method in Computer Network Security

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רועי  אורלנד
לאחר שאושר חיבורו

Ro’ee Orland

Dynamics of Aerosols in Flows near Solid Boundariesדינמיקה של אירוסולים בזרימות בסמוך לגופים מוצקים

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עדי  בן  דוד
לאחר שאושר חיבורה

Adi Ben David

סילוק מזהמים אורגנים בעלי משקל מולקולרי נמוך על ידי 
תהליך ממברנלי

Removal of Low MW Organic Pollutants by a Membrane 
Process

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מריה  בס
לאחר שאושר חיבורה

Maria Bass

חקר ניסויי של הידרציה ומבנה פני השטח של אלקטרוליטים 
פולימריים מוצקים באדי מים ובנוזל

An Experimental Study of Hydration and Surface 
Structure of Solid Polymer Electrolytes in Water Vapor 
and Liquid

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שרית  בסון
לאחר שאושר חיבורה

Sarit Bason

מעבר אלקטרוליטים דרך ממברנות מרוכבות לאוסמוזה 
הפוכה וננופילטרציה

Characterization and Modeling of Electrolyte Transport 
in Composite RO and NF Membranes

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רועי  ברנשטיין
לאחר שאושר חיבורו

Roy Bernstein

שיפור ביצועי ממברנות של אוסמוזה הפוכה באמצעות 
מודיפיקציית פני שטח על-ידי פלמור גרפט רדיקלי תוך 

שימוש בתופעת קיטוב ריכוזים

Membrane Surface Modification by Concentration-
Polarization Enhanced Radical Graft Polymerization for 
Improved Membrane Performance

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מרינה  קריבורוט
לאחר שאושר חיבורה

Marina Krivorot

אפיון של קרומי אילוח מיקרוביאלי המתפתחים על גבי 
הממברנות בהתפלת מי ים באמצעות זיקוק ממברני

Biofilm Formation and Microbial Diversity on the 
Membranes in Membrane Distillation )MD( Desalination 
Systems

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אופיר  אהרון
לאחר שאושר חיבורו

Ofir Aharon

התקני גבישים נוזליים ובקרי קיטוב ושילובם במערכות 
הדמאה אופטיות לשימושים רפואיים

Liquid Crystal Devices Integrated in Optical Imaging 
Systems for Biomedical Applications

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



הפקולטה 
למדעי הבריאות

גב’ לילך אברמסקי-ארזי
גב’ אורלי אגמי

מר מיכאל אוליאמפרל
מר רפאל איטח

גב’ שירה אמזלג
מר מטויי בוייקו

גב’ יהודית ברקת
גב’ אליס גבעוני

גב’ מורן גולן
מר אריאל ורמן

גב’ דנה זילברמן-קרביץ
מר אודי חורין

מר סער טל
מר יונתן-אליעזר כהן

מר ירון כרמי
גב’ תמר לבב-רבקין

מר מרק לוגסי
מר ערן לוטם

גב’ אנה לוריא
מר אריאל סוברסו

גב’ הילה עובדיה
גב’ דריה פרילוצקי

גב’ מיטל קופרווסר-כהן
מר מרדכי רבינוביץ’
גב’ הדס רווה-עמית

גב’ שרית רוחקין
גב’ שרית רחמני



תקציר

לילך  אברמסקי-ארזי
לאחר שאושר חיבורה

Lilac Abramsky-Arazi

הדחקת מחשבות מאיימות כאסטרטגיית הימנעות בחולי 
התסמונת הפוסט-טראומתית

Suppression of Non-Trauma-Related Threatening 
Thought Content as an Avoidance Strategy in 
Posttraumatic Stress Disorder Patients

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אורלי  אגמי
לאחר שאושר חיבורה

Orly Agamy

איתור ואפיון הפגם המולקולארי הגורם לתסמונת נוירולוגית 
שאובחנה במשפחות יהודיות ממוצא ספרדי

Identification and Characterization of the Molecular 
Basis of Progressive Cerebellocerebral Atrophy )PCCA(, 
an Autosomal Recessive Syndrome Identified in Non-
Consanguineous Jewish Sephardic Families

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מיכאל  אוליאמפרל
לאחר שאושר חיבורו

Michael Uliamperl

ניתוח שונות הביטוי הגני בין זויגיים במערכת הלימבית של 
החולדה

Analysis of Gender-Specific Differences in Gene 
Expression in the Rat Limbic System

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רפאל  איטח
לאחר שאושר חיבורו

Refael Itah

 Minute Virus of זיהוי תאי מאכסן ואפיונם של וירוס הפרו
Mice לאחר הדבקת עוברי עכבר מתפתחים

The Host Range Determinants of the Parvovirus Minute 
Virus of Mice: An Embryo Model System

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שירה  אמזלג
לאחר שאושר חיבורה

Shira Amzalleg

 MHC Class 1-H-2Kb מעורבותם האפשרית של מולקולות ה
בתהליכי העברת אותות המתווכים באמצעות מתחמי הרפט

The Possible Involvement of the MHC Class 1- H-2Kb 
Glycoproteins in Membrane Raft Association Signaling

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מטויי  בוייקו
לאחר שאושר חיבורו

Mattew Boyko

ניתוח תוצאות מורפולוגיות והתנהגותיות בשבץ מוחי: 
תפקידם של דנא חופשי בדם וגלוטמט

Morphological and Behavioral Analysis of Ischemic Brain 
Damage: Roles of Blood Cell Free DNA and Glutamate

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יהודית  ברקת
לאחר שאושר חיבורה

Yudit Bareket

התפתחות השירותים הסוציאליים במערכת הבריאות 
בישראל בין השנים 2007-1975  לפני ולאחר החלתו של חוק 

ביטוח בריאות ממלכתי- 1994 מחקר היסטורי חברתי

The Development of the Social Work Services in Israel 
Health Care System in the Years 1975-2007 Before and 
After the Enactment of the National Compulsory Health 
Insurance Law-1994: A Social-History Research

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אליס  גבעוני
לאחר שאושר חיבורה

Alice Givoni

ARAP1 בדגש על החלבון Crkll חקר החלבוןStudies of Crkll Adaptor Proteins with an emphasis on 
ARAP1

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מורן  גולן
לאחר שאושר חיבורה

Moran Golan

אפיון מסלולי הסיגנל של קולטני GPCR: השפעות של 
תרופות אנטי דפרסנטיות

Characterization of GPCRs Signaling Pathways: Alteration 
by Antidepressant Drugs

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אריאל  ורמן
לאחר שאושר חיבורו

Ariel Werman

α 1 הפעילות התוך תאית של אינטרלאוקיןThe Intracrine Role of Interleukin-1 α

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דנה  זילברמן-קרביץ
לאחר שאושר חיבורה

Dana Zilberman-Kravits

איתור גורמי סיכון לסוכרת מטיפוס 2 ומניעתה ע”י שינוי 
אורח חיים בנשים עם סוכרת הריונית בעבר

Identification of Risk Factors for DM Type 2 and its 
Prevention by Changing Life Style in Women Post GDM 
Diagnosis

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אהוד  חורין
לאחר שאושר חיבורו

Ehud Chorin

זיהוי רצפטור לאבץ בהיפוקמפוס העכבר ואפיון תפקודו 
הפיזיולוגי

Identification of a Novel Zinc Sensing Receptor in the 
Mouse Hippocampus and its Physiologic Role

Summa cum laude בציון “מעולה”

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

סער  טל
לאחר שאושר חיבורו

Saar Tal

 Minute Virus of -תפקיד הגנים הלא-מבניים של וירוס ה
Mice  בהדבקה הויראלית ברקמות שונות

The Role of the Minute Virus of Mice Non-Structural 
Genes in Tissue Tropism

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יונתן-אליעזר  כהן
לאחר שאושר חיבורו

Jonathan Eliezer Cohen

מאפיינים ביוכימיים, נוירואנטומיים ונוירופיזיולוגיים של תגובת 
הדחק

Biochemical, Neuroanatomical and Neurophysiological 
Characteristic of the Stress Response

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ירון  כרמי
לאחר שאושר חיבורו

Yaron Carmi

תפקידן של מולקולות  IL-1 באנגיוגנזה מתווכת דלקת 
ובהתארגנות התגובה החיסונית בסביבה הסרטנית

The Role of IL-1 Molecules in Macrophage-Derived 
Angiogenesis and Tumor Immunity

Summa cum laude בציון “מעולה”

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

תמר  לבב-רבקין
לאחר שאושר חיבורה

Tamar Levav-Rabkin

מנגנון הפגיעה בהתפתחות מערכת העצבים המרכזית 
בעקבות הגברה נאונטלית של גאבא

Mechanism of Neurodevelopmental Damage Following 
Neonatal GABA Potentiation

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מרק  לוגסי
לאחר שאושר חיבורו

Marc Lougassi

טראומטיזציה ראשונית ומשנית בקרב כבאים 
בישראל- גורמי פגיעות וחוסן

Primary and Secondary Traumatization among Israeli 
Firefighters- Vulnerability and Resilience Factors

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ערן  לוטם
לאחר שאושר חיבורו

Eran Lottem

 Processing of Sensory Information in the Ratעיבוד מידע חושי במערכת השפמות של החולדה
Somatosensory System

Summa cum laude בציון “מעולה”

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אנה  לוריא
לאחר שאושר חיבורה

Anna Luria

מטרות מולקולאריות לטקסול בסרטן שחלה: חשיבות 
לפעילות של קספאזות ואפופטוזיס

Molecular Targets in Taxol-based Therapy of Ovarian 
Carcinomas: Role of Apoptosis and Caspase Activation

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אריאל  סוברסו
לאחר שאושר חיבורו

Ariel Sobarzo

זיהוי הפרופיל החיסוני של התגובה ההומראלית בחולי אבולה 
זן סודאן

The Profile of Humoral Immune Reactivity in Patients of 
Sudan Ebolavirus )Gulu(

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

הילה  עובדיה
לאחר שאושר חיבורה

Hilla Ovadia

תרומת S- ניטרוזילציה של חלבונים בתאי שומן לליקויים 
תפקודיים ברקמת השומן בהשמנה

The Role of Increased S-Nitrosylation in Fat Tissue 
Dysfunction in Obesity

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דריה  פרילוצקי
לאחר שאושר חיבורה

Daria Prilutsky

 Development of a Diagnostic Tool Based on theפיתוח כלי דיאגנוסטי על פעילות פגוציטים
Functional Signature of Phagocytes

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מיטל  קופרווסר-כהן
לאחר שאושר חיבורה

Meital Kupervaser-Cohen

ביומרקרים פפטידיים בסרום לזיהוי מחלות סרטן הקיבה 
והלבלב ומעקב אחריהן

MALDI-Based Serum Peptide Signature Discriminating 
Stomach and Pancreas Adenocarcinoma Patients from 
Cancer-Free Controls: Adjustment to Diagnosis with 
Immuno-Based Assays

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מרדכי  רבינוביץ’
לאחר שאושר חיבורו

Mordechai Rabinovich

בחינת הרפורמה והמדיניות בתחום התרופות ללא מרשם 
בישראל

Analysis of the Reform and Policy in the Field of Non-
Prescription Drugs in Israel

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

הדס  רווה-עמית
לאחר שאושר חיבורה

Hadas Raveh-Amit

בקרת תרגום של פרוטאין קינאז C על ידי מסגרות קריאה 
הממוקמות בקדמת מסגרת הקריאה

Translational Regulation of Protein Kinase C by Upstream 
Open Reading Frames

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שרית  רוחקין
לאחר שאושר חיבורה

Sarit Rohkin

חקר יחסי הגומלין בין נוגדן לאנטיגן בתגובה האוטואימונית 
הספציפית לסרטן גניקולוגי

Investigation of the Antibody-Antigen Interplay within 
the Gynecological Cancer-Specific Autoimmune 
Response

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שרית  רחמני
לאחר שאושר חיבורה

Sarit Rahmani

הערכה של תוכנית התערבות להפחתת שיעורי אנמיה בקרב 
פעוטות בעיר בני ברק

Evaluation of an Intervention Program to Reduce Infants 
Anemia Rate in Bnei-Brak

לגב’

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



מר  ליאור גל
מר אבי זילביגר

מר אייל טבת
גב’ אושרית כספי-ברוך

מר מיכאל פלד 
גב’ מיכל רביבו- שטיינר

גב’ יעל רם
מר עומרי שמיר

גב’ זיוה שרפ

הפקולטה  לניהול



תקציר

ליאור  גל
לאחר שאושר חיבורו

Lior Gal

היבטים בניהול השקעות בשוק ההון: אפקט חילוף החודש 
וניהול קרנות חדשות

Aspects of Portfolio Management in the Capital Market: 
Turn of the Month and Mutual Fund Management

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ג בסיון תשע”ב

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 13th day of June, 2012

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אבי  זילביגר
לאחר שאושר חיבורו

Avi Silbiger

הסתגלות עובדים בעיתוק )Relocation( מפרספקטיבות 
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למר
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שינוי מוסדי ועיצוב מדיניות ציבורית בתחום התשתיות 
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בחירת קריירה בניהול וההשפעה של לימודי מנהל עסקים, 
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Career Choice in Management and the Influence of MBA 
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Michael Peled

מעורבות נציגי לקוח בפרוייקטים בתעשיה הבטחונית: 
התאמת אופן המעורבות לאופי הפרוייקט

Towards a Contingent Approach of Customer 
Involvement in Defense R&D Projects

למר

תקציר
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Michal Revivo- Steiner

יזמות והעסקה עצמית ותוכניות תמיכה ביזמות עבור אנשים 
המתמודדים עם מוגבלות נפשית

Entrepreneurship and Self-Employment and 
Entrepreneurship Support Programs for Persons with 
Psychiatric Disabilities
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מ”חופשה משפחתית” ל”חופשות עבור משפחות”: מאפיינים 
של חופשות משפחתיות בהתאם לטיפולוגיות פסיכולוגיות 
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צרכנות פוליטית, יזמים חברתיים-פוליטיים ומדיניות ציבורית 
בעידן הגלובלי: מסגרת מושגית ומקרי בוחן בישראל
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Public Policy in the Global Era: Conceptual Framework 
and Case Studies in Israel
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העבודהנוש מקו: א  לאור  חייא הגדול    .ל"רות חזרבי 

המגיש   .אבי האופט: שם 

המנחה בן זאב: שם  מרים    .פרופסור 



  תקציר
  :מחדש בשלושה נושאים) רבי חייא: להלן(המחקר הנוכחי העוסק ברבי חייא הגדול 

) ביר: להלן( שהיה מהבולטים בחוג מקורבי רבי יהודה הנשיא חכםהארת דמותו ומשפחתו של . א

הוא פעל מהרבע האחרון של המאה השנייה לספירה ועד שלהי השליש הראשון של . בארץ ישראל

  .המאה השלישית לספירה

  . הכרת בתי המדרש והחכמים בגליל בדורו. ב

  .הבנת תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל בדורו. ג

  :כעת אפרט את תרומת הביוגרפיה של רבי חייא בשלושת הנושאים

מהרבע האחרון של המאה השנייה ועד שלהי השליש הראשון של המאה , רבי חייאדורו של 

רבי . מייצג את סיום תקופת התנאים ואת תחילתה של תקופת האמוראים, השלישית לספירה

בארץ ישראל היה . מאחרוני התנאים,  עלה מבבל עם משפחתו והתיישב בגליל על יד רביחייא

רבי שמעון בר : כגון,  מדור התפר שבין התנאים לימי התלמודתלמידו של רבי ובן דורם של חכמים

 הוא היה גם המורה של האמוראים מהדור הראשון, כמו כן. בר קפרא ורבי שמעון ברבי, חלפתא

  .רבי ינאי ורבי יוחנן, רבי אושעיא, רבה בר חנה, רב: שני כגוןוה

ארץ ישראל התגבר על קשיי ב. רבי חייא עלה מבבל לארץ ישראל בתקופה שלא רבו העולים ממנה

בכך הפך . בעיקר מבחינה כלכלית ומנטלית, שבעולם העתיק היו מורכבים יותר, העלייה והקליטה

  . המדינית- לאחד מראשי החכמים בארץ ישראל ולדמות מרכזית בהנהגתה החברתית

ם מרבית מאמריו הינ. הן בהלכה והן באגדה, הוא למד והתמחה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה

בכך יש שילוב בין שני התחומים העיקריים . מאמרי הלכה אך גם מספר מאמרי האגדה אינו מועט

ידועים . ל"על כך מעיד מספר מאמריו שנשתמר בספרות חז.  המשפט והמחשבה-בלימוד התורה 

שמונים וחמישה אחוזים עוסקים בהלכה וחמישה עשר אחוזים עוסקים , לנו כשש מאות מאמרים

שירת , רבי חייא למד ולימד בבית המדרש.  לפיכך הוא נחשב כבעל הלכה,ח החייםבאגדה ובאור

אף סביר להניח שתחת שרביטו של רבי סייע . כדיין ושימש כדמות מרכזית בבית דינו של רבי

בכך הוא תרם לביסוס מעמד הנשיאות ולחיזוק אחדותו של היישוב תחת הנהגת . בעריכת המשנה

 בעיקר סביב ביניהם חיכוכיםבין השניים הייתה אמביוולנטית ונוצרו  מערכת היחסים ,ברם. רבי

  . של מוסד הנשיאותמעמדושאלת 

כך הוא ספג את תורת הגליל ומיזג . בעיקר בגליל, בארץ ישראל הוא למד אף אצל תנאים נוספים

. עובדה זו השפיעה גם על יחסו לציבור ולחכמי הגליל, ככל הנראה. עמה את יסודותיו הבבליים

  .צרכי הציבור ובעיותיו, היא אף תרמה להשקפותיו על החכמים

חשיבותה ההיסטורית רבה , כמו כן. שתמרה היא מגוונתנפעילותו הספרותית של רבי חייא ש

ממאמריו עולה כי בדרך . חידש רבות בהלכהאף הוא שימר מסורות מהדורות הקודמים ומשום ש

ק מהחוקרים הוא נחשב כמסדר התוספתא ואף בעיני פרשנים ובקרב חל. בפסיקותיוכלל הקל 

  .לעריכת הספראגם הייתה לו כנראה זיקה 

גילוי המשקוף ברמת הגולן והכיתוב שבו על אודות בית המדרש של רבי אלעזר הקפר מאוששים את המידע 

בתי המדרש הפכו למרכיב חשוב בהוויה היהודית של אותה תקופה ועל כך מעיד גם . ל"המצוי בספרות חז

. הוא מצביע על אסכולה רבנית שפעלה בחייו של רבי חייא ואף לאחר מותו. 'תנא דבי רבי חייא'ביטוי ה

בעיקר בזכות אישיותו וסמכותו של רבי שעמד בראש החכמים , בגליל לפריחה בתקופתו הגיעו בתי המדרש

 והליכותיו וכן קשריודמותו . אין להתעלם מהתנגדותם של חכמים לרבי, ברם. וביניהם רבי חייא, שעזרו לו



 עם החכמים מאירים את דיוקנם של החכמים המובהקים בגליל ובמרכזים השונים בפרק זמן של רבי חייא

מסייעת להבנת מערכת הקשרים  זו  עובדה.היו לו גם קשרים עם חכמי הדרום. שנמשך קרוב ליובל שנים

קשרים עם קהילת יהודי בבל שתרמו יו ה לרבי חייא ,כןכמו . שלהם עם חכמי הגליל ופעילות חכמי הדרום

  . בין שני המרכזים הללוש הזיקה להעצמת

וכנראה שהיישוב היהודי היווה , בזמנו של רבי חייא ישבו בארץ ישראל יהודים ונוכרים מעמים שונים

 יושבי ערים ותושבי, חכמים ועמי הארצות, הציבור היהודי היה הטרוגני ונחלק לעשירים ועניים. עדיין רוב

 זאת בטרם החלו הזעזועים. יחסית שקטה ויציבה ליישוב היהודי בארץ ישראלתקופה זו הייתה . כפרים

סייע לו לקדם את מעמדו של רבי חייא מצבו הכלכלי השפיר ).  לספירה235( באימפריה הרומית הקשים

 הוא התייחס בשלילה. הכלכלי עד שהגיע לצמרת ההנהגה היהודית בארץ ישראל-הדתי-החברתי

דגל בצעדים מעשיים כדי להקל על הציבור היהודי במגע עם , עם זאת. אידיאולוגית לממשל הרומי

  . חכמים קיצוניים ששללו כל קשר עם הרומיםעםהוא לא נמנה . השלטונות

. משפחתו המורחבת ופטירתו, ייחוסו,  זיהויו-כפי שהראיתי בתחילה אעסוק בתיאור דיוקנו של רבי חייא 

דה מסוימת יהחברה הגלילית ובמ, חבריו ותלמידיו,  רבותיו-ק בתיאור מגעיו עם סביבתו לאחר מכן אעסו

יידון יחסו , לבסוף. זיקתו לתוספתא ולספרא, עיסוקיו והאתרים שבהם שהה, גם החברה בדרום ובבבל

  . ים יחסו לשלטונות הרומיים בארץ ישראל ויחסו האידיאולוגי והפרגמטי לאלו שאינם יהוד-לעולם הנכרי 
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ABSTRACT  

The biography of R. Hiyya haGadol (The Great, henceforth:  R. Hiyya) presents 
three novel aspects: 

1. It illuminates the character and family of a prominent Tanna within the circle 
of R. Yehudah haNasi’s (R. Judah the Patriarch, henceforth: Rabbi) in the 
Land of Israel.  R. Hiyya flourished in the last quarter of the second century 
until the first third of the third century of the Common Era. 

2. It adds knowledge of the academies and of the sages in the Galilee in his 
generation.  

3. It aids in comprehending the history of the Jewish settlement in the Land of 
Israel in his generation. 

I will now present a detailed account of the contribution of R. Hiyya’s 
biography to these three areas: 

R. Hiyya flourished in the last quarter of the second century until the first third 
of the third century of the Common Era.  His generation represents the end of the 
Tannaitic and the beginning of the Ammoraic period.  He emigrated from Babylonia 
with his family and settled in the Galilee near Rabbi, who was one of the last 
Tannaim.  In the Land of Israel he was a disciple of Rabbi and other Sages such as R. 
Shimon bar Chalafta, Bar Kapara, and R. Shimon son of Rabbi.  Furthermore, he was 
the mentor of some first generation Ammora’im, including Rav, Raba bar Chanah, R. 
Oshiya, R. Yannai, and R. Yochanan. 

R. Hiyya emigrated to the Land of Israel from Babylonia during a period when 
many Jews did not make such a move.  In the Holy Land he overcame the hardships 
of emigration and absorption, which were more complex in the ancient world, 
especially from an economic and mentality viewpoint.  Thus, he became one of the 
leading sages in the Land of Israel, and a central figure in its socio-political 
leadership. 



R. Hiyya specialized and mastered his major areas of interest:  the Written Law 
and Oral Law including Jewish Law and homiletics.  Most of his statements are 
halakhic, nevertheless, there are quite a number of homiletic comments. Thus, there is 
a combination of two essential areas of Torah study – Jewish Law and Thought, as 
can be seen from a number of his statements preserved in the writings of the Sages. 
We know about 600 of his statements and 85% deal with legal issues and 15% with 
homiletics and daily life, and, hence, he is considered a master of Halakhah.  R. Hiyya 
studied and later taught in the beit-midrash (study hall), served as a judge, and was a 
central figure in Rabbi’s court.  It would appear feasible to assume that under Rabbi’s 
authority, R. Hiyya aided in the redaction of the Mishnah, thereby, further 
strengthening the status of the Patriarchate and the unity of the Jewish settlement 
under Rabbi’s leadership.  However, the relationship between the two was 
ambivalent, especially concerning the institution of the Patriarchate. 

In the Land of Israel he studied under additional Tannaim, and hence, absorbed 
the teachings of the Galilee, combining them with the foundations he received in 
Babylonia.  Apparently, this influenced his relationship to the public and to Galilean 
Sages.  Likewise, he contributed to the views of the Sages, as well as the community 
and its problems. 

R. Hiyya’s preserved literary activities are quite diverse and have historical 
significance for he transmitted traditions from earlier generations, while presenting 
novel insights in Jewish Law.  From his statements he can be considered lenient in his 
legal decisions.  Commentators and some scholars view him as the redactor of the 
Tosefta, and, apparently, he was also involved in redacting the Sifra. 

The discovery of a doorpost in the Golan Heights and the inscription concerning 
the study hall confirm information found in the writings of the Sages.  The study halls 
became a significant component in Jewish life during this period, and so too testifies 
the expression “it was taught in the study hall of R. Hiyya” (tanna debei Rabbi 
Hiyya).  This points to an rabbinic academy that flourished during his lifetime and 
even after his death. 

During his time, the study halls of the Galilee blossomed, for the most part due 
to the personality and authority of Rabbi who was the leader, as well as the Sages who 
assisted him, among them R. Hiyya.  Nonetheless, one should not ignore the 
opposition of some Sages to Rabbi.  R. Hiyya’s personality and behavior, as well as 
his connections with other Sages, illuminate the personalities of the typical Galilean 
Sages and of other centers for almost fifty years. He had ties with Sages from the 
southern part of the Land of Israel as well as Jewish communities in Babylonia which 
helped strengthen the ties between the two centers. 

During R. Hiyya’s lifetime, Jews and Gentiles from various nations lived in the 
Land of Israel, and it would appear that the Jewish population continued to be the 
majority.  The Jewish population was heterogeneous, divided into rich and poor, sages 



and ignoramuses, urban dwellers and country folk.  R. Hiyya was active in a relatively 
quiet and stable period for the Jewish settlement in the Land of Israel, before the 
beginning of shocking events that rocked the Roman Empire (235 C.E.).  His good 
economic situation helped him promote his socio-religious-financial position until he 
reached the highest echelons of the Jewish leadership in the Land of Israel.  He was 
ideologically contemptuous of the Roman Government. However, he espoused 
practical steps to facilitate Jewish contact with Roman authorities.  He was not among 
the extreme Sages who negated any and all contact with the Romans.  

As I noted above, I will first describe R. Hiyya’s personality, pedigree, his 
extended family, and his demise.  Then I will describe his ties with the surrounding 
world – his mentors, colleagues, and his disciples.  Finally, I will review his 
relationship to the Gentile world – his relationship with the Romans in the Land of 
Israel and his ideological and pragmatic connections with non-Jews. 

 



 מפרספקטיבות של תיאוריות היקשרות ומוקד )Relocation(ק יתּוהסתגלות עובדים בעִ : העבודהנושא 

  ויסות

  אבי זילביגר: המגיש

  פיינס- איילה מלאך' פרופ: המנחה

  תקציר

- יותר ויותר חברות רב. אין עוררין כי גלובליזציה בעסקים מתרחשת לנגד עינינו בעולם כולו

- חברות רב. רצות ניכר מסיבות עסקיות טקטיות או אסטרטגיות שונותלאומיות שולחות עובדים לא

למרות תהליכי . ל כאתגר הגדול ביותר"לאומיות הצביעו על בחירת מועמדים מתאימים לשליחות בחו

 20%-7%עדיין , בחירה קפדניים יותר או פחות ולמרות השקעה בתוכניות הכשרה כאלה ואחרות

עלויות שליחות כושלת נאמדות .  אינם עומדים בציפיות33% -  ול חוזרים בטרם עת"מהשליחים לחו

זאת בלי לקחת בחשבון עלויות עקיפות כגון מציאת מחליפים או את המחיר האישי , $250,000 -ביותר מ

קיים ,  הגבוה יחסיתתולאור אחוז הכישלונו, ל"לאור שכיחות וחשיבות נושא השליחות לחו. הכרוך בכך

, הדרכה טרם השליחות, וסק בנושא עם דגש על בחירת מועמדים מתאימיםגידול מתמיד במחקר הע

  .ואמצעים אחרים היכולים להבטיח השלמת השליחות והצלחתה

, ל היוותה נושא בולט בספרות המדעית במשך שנים רבות"אף כי הסתגלות והצלחת שליחים לחו

ות אישיות קבועות לא נחקרו באופן תכונ, Big Five - למעט ה. עדיין קיימים חוסרים תיאורטיים מסוימים

ותיאורית היקשרות ) regulatory focus(מוקד ויסות , ספציפית. ל"יסודי בהקשר של שליחויות לחו

(attachment theory) ,מספר מחקרים בדקו . לא נבחנו מעולם כמנבאי הסתגלות והצלחה בקרב שליחים

אך המכניזם המקשר בין הסתגלות , לותל ואת הקשר שלהם להסתג"את גורמי הלחץ של שליחים לחו

כמעט תמיד הושאר נושא השחיקה מחוץ למודל המתאר את הקשרים בין , יתרה מזו. להצלחה לא נחקר

  .ההסתגלות לתוצאותיה

: המחקר הנוכחי טען שללחץ בעבודה ולשחיקה יש תפקיד מרכזי בקשר בין הסתגלות לתוצאותיה

המחקר הציע מודל סיבתי חדש ). מדדי הצלחה(וביצועים , השביעות רצון בעבוד, העדר מחשבות עזיבה

, בנוסף. שבו לחץ בעבודה ושחיקה מהווים מתווכים בין הסתגלות השליחים לבין מדדי הצלחת השליחות

 יש יכולת ניבוי של הסתגלות מעבר למשתני (attachment style)טען המחקר כי לסגנון ההיקשרות 

משתנים מקדימים :  יש תפקיד משמעותי בשרשרת הסיבתית(regulatory focus)רקע וכי למוקד ויסות 

  . מדדי הצלחה– לחץ ושחיקה – הסתגלות –

ל הראה כי שחיקה הייתה מתווך " שליחים ישראלים בחו233 - ניתוח נתיבים על נתונים שהתקבלו מ

ם שלילי כפי הקשר בין הסתגלות ללחץ בעבודה היה חיובי במקו, אולם. בין הסתגלות לבין תוצאותיה

. בניגוד למצופה, ואילו הקשר בין לחץ בעבודה לבין שביעות רצון בעבודה היה חיובי גם הוא, ששוער

ניתוח נתיבים בין קבוצות . נעשה שימוש בתיאורית מוקד ויסות על מנת להסביר תוצאות מפתיעות אלה

)multiple group path analysis (שליחים בעלי מוקד תמך בהסבר והראה הבדלים מובהקים בין 

התוצאות תמכו חלקית בהשערות כי סגנון היקשרות יהווה מנבא של . קידום לכאלה בעלי מוקד מניעה

  . הסתגלות



, שמשו כאחד ממדדי ההצלחה) מדד אובייקטיבי(י מנהליהם "ציוני ביצועי השליחים כפי שנמסרו ע

  .צועים לבין הסתגלותלא נמצא מתאם בין בי, אך בדומה לממצאים במספר מחקרים אחרים

 World Zionist(ההסתדרות הציונית העולמית : המשתתפים במחקר באו משני סוגי ארגונים

Organization – WZO (אחד ההבדלים העיקריים בין שני סוגי הארגונים הללו הוא . וארגונים עסקיים

ינם קיימים כלל  אך בדרך כלל אWZO - וסוציאליזציה המתקיימים ב, הדרכה, תהליך סינון קפדני

יותר מאשר שליחי ,  תפסו את תפקידם כבעל חשיבות גבוההWZO -שליחי ה. בארגונים עסקיים

 intrinsically) הונעו יותר ממוטיבציה פנימית WZO -נראה כי שליחי ה. הארגונים העסקיים השונים

motivated) חיצונית  בניגוד לשליחי הארגונים העסקיים שנמצאו כמונעים יותר ממוטיבציה

(extrinsically motivated).  

בכך שהוא מציע מודל חדש המבהיר את , ל"המחקר תורם לספרות המדעית בנושא שליחויות לחו

סגנון היקשרות ומוקד ויסות נמצאו , בנוסף. תפקיד התיווך של לחץ ושחיקה בין הסתגלות לתוצאותיה

המחקר מוסיף . פקיד בתוך המדינהיתכן כי המודל המוצע תקף גם במעברי ת. כמנבאים הסתגלות

  .למחקרים קודמים בכך שעשה שימוש במספר מקורות אובייקטיביים לביצועי השליחים

  

  

  



Abstract 

That rapid globalization is taking place in businesses around the world is beyond 

dispute. Multinational companies (MNCs) have an increasing tendency to send 

employees on foreign assignments for various pusposes. MNCs identified selecting 

and finding the right assignee as the biggest challenge. Yet, in spite of more or less 

rigorous selection processes and investment in training programs, 7%–20% of 

expatriates return early and 33% more underperform ("brownouts"). Direct costs of a 

failed assignment alone are estimated at more than $250,000, which does not include 

downtime costs and other indirect costs, not to mention the personal tolls involved. As 

the importance and abundance of expatriation increases, with a relatively high failure 

rate there is continuous growth in research with much emphasis on selection, pre-

departure training, and other measures to ensure successful completion and best 

performance of assignments. 

Though expatriate adjustment and success have been a prominent theme in the 

scientific literature for many years, some theoretical gaps still exist. Apart from the 

Big Five, general personal traits have not been thoroughly examined. Specifically, 

regulatory focus theory and attachment style theory have never been used to predict 

adjustment and the success factors that are its outcomes. Several studies investigated 

expatriation stressors and their relationships with adjustment, but the mechanisms 

linking adjustment to success have rarely been investigated. Moreover, burnout was 

almost always left out of the model that describes the relationships between 

adjustment and its outcomes. 

The current study contended that work strain and burnout play a major role in the 

relationships between adjustment and its outcomes: lack of withdrawal cognitions, job 

satisfaction, and performance (expatriation success). A novel causal model was 

proposed, in which work strain and burnout were mediators between expatriate 

adjustment and expatriation success factors. In addition, the study contended that 

attachment style has incremental prediction power of adjustment over and above 

environmental variables and that regulatory focus plays a major moderating role in the 

chain: antecedents – adjustment – strain/burnout – success factors. 

Path analysis on data obtained from 233 Israeli expatriates demonstrated burnout 

as a mediator between adjustment and its perceived outcomes. Yet, the relationships 

between adjustment and work strain were positive instead of negative as predicted, 

and the relationships between work strain and job satisfaction were positive as well. 



Regulatory focus theory was used in order to explain these surprising results. Multiple 

group path analysis supported the predictions and revealed significant differences 

between expatriates with a promotion focus versus those with a prevention focus. 

Results partially supported the prediction on attachment style as a predictor.  

Objective performance measure was used as one of adjustment outcome variables 

but, like several studies that used objective performance, there was no correlation with 

adjustment. 

Participants in this study came from two different organization types: the World 

Zionist Organization (WZO) and multinational companies (MNCs). One of the main 

differences between these organization types is the thorough selection, training, and 

socialization processes exercised in WZO, versus practically nil at the participating 

MNCs. The WZO envoys (shlichim) perceived their job as more important and 

seemed to be more intrinsically motivated than MNC expatriates, who seemed to be 

motivated by extrinsic rewards. 

The current study is believed to contribute to expatriation literature by proposing 

a novel model, which clarifies the mediating role of strain and burnout between 

adjustment and its consequences. In addition, attachment style and regulatory focus 

were found to be predictors of adjustment. It is possible that the proposed model is 

valid for domestic transfers as well. The current study adds to previous literature by 

using an integration of several independent and objective appraisal sources. 
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Abstract
The dissertation deals with the topic of RNA design and consists 
of two works within this topic. In the first work, in silico design of 
small RNA switches is addressed. In the second work, a procedure for 
computationally designing RNA segments resembling natural RNAs is 
devised.
Conformational switching in the secondary structure of RNAs has 
recently attracted considerable attention, fostered by the discovery 
of “riboswitches” in living organisms. These are genetic control elements 
that were found in bacteria and offer a unique regulation mechanism 
based on switching between two highly stable states, separated by an 
energy barrier between them. In riboswitches, the energy barrier is 
crossed by direct metabolite binding, which facilitates regulation by 
allosteric means. However, other event triggers can cause switching to 
occur, such as single-point mutations and slight variations in temperature. 
Examples of switches with these event triggers have already been 
reported experimentally in the past. Here, the goal is to computationally 
design small RNA switches that rely on these triggers. Towards this end, 
our computer simulations utilize a variety of different similarity measures 
to assess the distances between an initial state and triggered states, based 
on the topology of the secondary structure itself. We describe these 
combined similarity measures that rely on both coarse-grained and fine-
grained graph representations of the RNA secondary structure. As a 
result of our simulations, we provide some candidate sequences of 
approximately 30-50 nt, along with the exact triggers that drive the 
switching. The event triggers under consideration can be modeled by 
Zuker’s mfold or the Vienna package. Furthermore, we utilize the 
similarity measures to design more sophisticated RNA switches in silico 
that are based on the G-box, which is an RNA structural motif. The 
switching capabilities of the G-box were proved in vitro . In order to 
construct these switches we merge a computationally designed small 
RNA switch with the pre-defined G-box. These switches were filtered 
according to several constraints that were experimentally ratified in order 
to artificially manufacture aggregated RNA sequences that include both 
the computationally designed RNA switch and the G-box. In addition, we 
introduce a new method to computationally determine whether a certain 
RNA sequence is prone to RNA conformational rearrangements due to a 
temperature change. We split the sequence into small segments (less than 
100nt) to enable reliable results from the folding prediction algorithms, 
and then we assess each segment for its switching capabilities. Each of 
the segments that manifested a switching attribute is recorded on an X-Y 
axis, and all of these segments are plotted on a scatter-plot graph. If a 
cluster is formed on the graph, then the corresponding RNA segments 



forming the cluster may be part of an RNA switching zone. The proposed 
methodology relies on shape measures and can also be used to 
computationally generate more switching candidates by simulating 
various event triggers and calculating their effects on the shapes.
The second work deals with the extended RNA inverse problem that 
was introduced in [3]. The extended RNA inverse problem is to generate 
an RNA sequence that not only folds into a desired structure, but that 
also exhibits favorable physical attributes. Previous work focused on 
acquiring a sequence that folded exclusively into a particular structure, 
thus ignoring all the other properties by which natural RNA sequences 
differ from random ones. We propose a novel approach that considers not 
only the secondary structure, but also the mutational robustness and the 
minimum free energy (dG). Our approach comprises two phases: the first 
phase is to utilize the Vienna RNAinverse results as a favorite starting 
point (the Vienna package is used due to its random result property). 
The second phase is a local search that starts from the output of phase 
one and finds a local minima that minimizes all the attributes (secondary 
structure, mutational robustness, and dG). To avoid shallow local 
minima, a simulated annealing with a look ahead strategy is executed. 
Streamlined and computationally efficient, this approach enables one to 
obtain timely and rapid results. Therefore, multiple runs can be made to 
better sample the energy landscape. 



 

 

 נושא: פיתוח מודל בתפיסת סכנות ותפיסת סיכון בנהיגה

 מגיש: אבינועם בורובסקי

 גלעד-מנחים: פרופסור דוד שנער ודוקטור טל אורון

 

המחקר הנוכחי התמקד בבחינת כישורי המודעות לסכנה ותפיסת הסיכון בקרב נהגים בעלי רמות ניסיון שונות. 

קרים אחרים, המחקר הנוכחי מציג גישה חדשה בה כישורי המודעות למרות שכל אחד מנושאים אלו בנפרד נחקר במח

לסכנה ותפיסת הסיכון נבחנו במקביל על מנת לבצע אבחנה ברורה יותר בין שני התהליכים הפסיכולוגים החשובים 

)סטודנטים( ונהגים מנוסים  חדשים, נהגים מנוסים-הללו ולבחון את האינטראקציה ביניהם. בחירת נהגים צעירים

לחקור כיצד כישורי נהיגה אלו נרכשים  האפשר (סוג נהג שעדיין לא נבדק במחקרים דומים –נהגי מונית ) מאוד

צבירת ניסיון בנהיגה החל מנהגים ללא ניסיון כלל וכלה בנהגים מנוסים מאוד )נהגי מונית(. תוצאות המחקר  בתהליך

דעות לסכנה ותפיסת הסיכון פועלים יחד בנהיגה בזמן היוו בסיס לבניית מודל סכמתי שיכול לתאר כיצד כישורי המו

 אמת. לבסוף, השלכות המחקר נידונות בהרחבה.

מתמקד בבחינת מודעות נהגים לאירועים מסוכנים במשימת זיהוי סכנות בזמן אמת. נבדקים צפו  2פרק 

בקשו ללחוץ על לחצן בסרטוני ווידאו קצרים המתארים מצבי נהיגה שונים אשר צולמו מנקודת מבטו של נהג והת

תגובה בכל פעם שהם זיהו אירוע מסוכן. במהלך ביצוע המשימה, הנבדקים חוברו למערכת עקיבה אחר תנועות 

עיניים. התוצאות המשמעותיות ביותר הראו כי נהגי מונית ונהגים מנוסים יותר מודעים לסכנות חבויות )למשל, 

מאשר נהגים  –ר על ידי הסביבה או על ידי משתמשי דרך אחרים אירועים מסוכנים בהם גורם הסכנה מוסת –צמתים( 

חדשים היו לא יציבים בתגובות שלהם לסכנות חבויות והסתמכו במידה -חדשים. בנוסף, בעוד שנהגים צעירים-צעירים

 , הנהגים המנוסים יותר היו יציבים יותר בתגובותיהם ונטו לזהות את אותן סכנות חבויותהצהרתיניכרת על ידע 

חדשים. נתוני תנועות העיניים של הנבדקים תמכו בממצאים אלו -)במיוחד צמתים( שלא זוהו על ידי נהגים צעירים

חדשים מאשר בקרב נהגי המונית -והדגימו כי פיזור הפיקסציות על הציר האנכי היה גדול יותר בקרב הנהגים הצעירים

מציע כי תהליך התפיסה איננו מנותק  2המונית, פרק והנהגים המנוסים. בנוסף, בהסתמך בעיקר על ביצועי נהגי 

במהלך משימת  משולבמהתגובה האפשרית אותה מתכנן הנהג ולכן תהליך התפיסה וכן תהליך תכנון התגובה באים ב

זיהוי סכנות בזמן אמת. כלומר, בזמן שנהגים תופסים אירועים מסוכנים הם שוקלים אפשרויות תמרון. אפשרויות 

מציע כי  2סכנות אחרות אשר יכולות להופיע בעתיד הקרוב ולהן הנהג נדרש להתייחס. לבסוף, פרק  ותתמרון אלו מעל

במהלך משימת זיהוי סכנות בזמן אמת נהגים תופסים את הסיכון במצב מסוים תוך הסתמכות על הסיכוי לתאונה 

 מבלי להתייחס לחומרת התוצאה האפשרית.

נת בסיס הידע שיש לנהגים בנוגע לאירועים מסוכנים ולסיכונים , מתמקד בבחי2, המשלים את פרק 3פרק 

כלומר, בדיעבד. הנבדקים צפו בחלק מסרטוני  ,הערכת הנהגים נעשתה במבט לאחור ןכא .הכרוכים באירועים אלו

( לסווג את הסרטונים בהתאם לדמיון במצבים המסוכנים 1והתבקשו לבצע שתי משימות: ) קודם בהם צפוהנהיגה ש

% 0( לאחר צפייה באותם סרטונים בפעם השלישית, להעריך את רמת הסכנה בכל אחד מהסרטונים מ 2) -ו שבהם,

( 1מת הסכנה הגבוהה ביותר. התוצאות המשמעותיות ביותר חשפו מספר דפוסים: )% זו ר100כאשר  ,100%ועד 

בהתבסס על תוצאות משימת הסיווג, נהגים העדיפו לסווג את המצבים המסוכנים בהתאם לדמיון בגורם הסכנה 

אונה קריטריון אשר יכול לציין התייחסות לחומרת התוצאה במקרה שת –)למשל, הולכי רגל, רכבים ואין סכנה( 

( בדומה 2מתרחשת. כדאי לשים לב כי ממד זה לא היה קיים כאשר הנהגים התבקשו לזהות סכנות בזמן אמת. )

, רק הנהגים המנוסים יותר ובפרט נהגי המוניות היו מודעים לסכנות חבויות ולקחו אותן בחשבון 2לממצאים בפרק 

צבים בעלי סכנות חבויות דומות )למשל, צמתים, בקריטריון הסיווג שבחרו. כלומר, כאשר חלק מהסרטונים כללו מ

מהירות נסיעה, מספר נתיבים( נהגים מנוסים ובפרט נהגי המוניות נטו לסווג את הסרטונים בהתאם לדמיון במאפייני 

מסווגים את  יש מודעות למצב גבוהה יותר שכן הם מנוסיםנהגים להסביבה שלהם. קריטריון סיווג זה מציע ש

לדמיון בסכנות החבויות ולדמיון באפשרויות התמרון שסביבות נהיגה דומות מכתיבות. נהגים הסרטונים בהתאם 

בין האופן בו נהגים סיווגו את הסרטונים  קשר הפוך ם( הודג3חדשים לעולם לא סיווגו על פי קריטריון זה. )-צעירים

יווג נהגים העדיפו בדרך כלל לסווג את בשלב הסיווג לבין האופן בו דרגו את הסרטונים בשלב הדירוג. בעוד שבשלב הס



 

 

, הנהגים העדיפו בדרך כלל לדרג על הדרוגהסרטונים על סמך קריטריון אחד, למשל, הדמיון בגורם הסכנה, בשלב 

סמך שילוב של מספר קריטריונים ובעיקר על סמך שילוב בין הסבירות לתאונה לבין חומרת התוצאה במקרה שתאונה 

-( התוצאות מספקות מידע משלים לעובדה שנהגים צעירים1חשובות מפני ש ) 3פרק מתרחשת. לבסוף, תוצאות 

( התוצאות מדגימות את השוני בין תהליך תפיסת הסיכון במשימת זיהוי 2חדשים לא רגישים לסכנות חבויות ו )

 סכנות בזמן אמת לבין הערכת סכנות בדיעבד.

על ממצאים ממחקרים אחרים. מטרת ו 3-ו 2מתאר מודל סכמתי המבוסס על הממצאים מפרקים  4פרק 

במשימת זיהוי סכנות בנהיגה  להשתלבהמודל המוצע היא לתאר כיצד כישורי מודעות לסכנה ותפיסת סיכון יכולים 

אקטיבי של -כי התהליך הפרו הואבזמן אמת ואלו מנגנונים קוגניטיביים מעורבים בתהליך. הרעיון העיקרי של המודל 

( 2( הנהג מעריך את הסבירות שגורם סכנה יופיע בעתיד הקרוב, )1מת מורכב מהשלבים הבאים: )זיהוי סכנות בזמן א

( 3להתרחש, ) העלולהבהינתן שסבירות זו עוברת סף מסוים, הנהג שוקל את אפשרויות התמרון שלו לאור הסכנה 

( הנהג מעריך את הסבירות 4) -הנהג יכול לזהות סכנות אחרות שנובעות מאפשרויות התמרון אותן הוא שוקל לבצע, ו

תאונה אלא אם כן  עורבשתאונה תתרחש. כאשר סבירות זו עוברת סף מסוים, ומשמעות הדבר שהנהג ככל הנראה י

 ינקוט בפעולת מנע, הנהג יבחר תגובה רצויה )מתוך מגוון האפשרויות אותן בחן קודם( וילחץ על הכפתור.

בפרט, תוך הגבלת הדיון לסביבות נהיגה שכונתיות ובין  דן בהשלכות ובמגבלות המחקר. 5לבסוף, פרק 

הפרק מציע מספר הנחיות לאופן בו ניתן לשפר תוכניות אימון השואפות להגביר את המודעות של נהגים  .שכונתיות

חדשים לסכנות חבויות. אולי ההנחיה החשובה ביותר היא שתוכניות אימון עתידיות צריכות לשמר את הקשר -צעירים

חדשים לתפוס ולחפש סכנות בסביבה איננו מספיק. נהגים -בין תפיסה לפעולה. כלומר, לימוד נהגים צעירים ההדוק

חדשים צריכים גם להיות מעורבים אקטיבית בתגובה למצבים מסוכנים על מנת שילמדו את ההשלכות -צעירים

 המידיות של פעולותיהם לאור מצב הנהיגה הנתון.

 

 

ה, תפיסת סיכון, תנועות עיניים, ניסיון בנהיגה, זיהוי סכנות בזמן אמת, סיווג והערכת מודעות לסכנ מילות מפתח:

 מצבי סכנה.
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The present work focused on exploring hazard awareness and risk perception skills among drivers 

with varied levels of driving experience. Although these topics were investigated separately in 

previous studies, the current work presents a novel approach in which hazard awareness and risk 

perception skills were investigated concurrently in order to make a clearer distinction between 

these two important psychological processes and to examine how they interact. Choosing young – 

newly qualified – drivers, experienced drivers (students), as well as very skilled taxi drivers – a 

type of driver that was never examined in related experiments – enabled exploring how such skills 

develop with accumulated driving experience ranging from no driving experience (i.e., novice 

drivers) to a very skilled performance (i.e., taxi drivers). The evidence accumulated in this work 

served as a platform for proposing a schematic model that might describe how hazard awareness 

and risk perception interact in real-time driving. Finally, the implications of the present work are 

discussed. 

Chapter 2 focuses on examining drivers’ awareness of hazardous events in a real-time hazard 

identification task. Participants observed short video clips of traffic situations taken from a driver’s 

perspective and were asked to press a response button each time they identified a hazardous event. 

While performing their task, participants were connected to an eye tracking system. The most 

important results showed that taxi drivers, as well as experienced drivers, are more aware of hidden 

hazards (e.g., intersections) – hazardous events where the hazard instigator is obscured by either 

the environment or other road users – than young-inexperienced drivers. Furthermore, while 

young-inexperienced drivers were erratic in their responses to hidden hazards and relied heavily on 

declarative knowledge, more experienced drivers were consistent and identified similar hidden 

hazards (especially intersections) that were not identified by young-inexperienced drivers. Eye 

movement data provided further support by demonstrating that young-inexperienced drivers had a 

wider vertical spread of visual search than both taxi and experienced drivers. Finally, based mostly 

on taxi drivers’ performance, Chapter 2 suggests that perception is not detached from action 

planning and that both perception and action interact in the real-time hazard identification task. 

That is, while drivers perceive hazardous events they consider maneuver options that in turn elicit 

other possible hazards that might appear in the upcoming situation. Ultimately, Chapter 2 suggests 

that during real-time hazard identification tasks drivers perceive the risk in a situation based on the 

likelihood of a crash rather than the severity of the outcome. 

Chapter 3, complementary to Chapter 2, has focused on exploring drivers’ knowledge base 

regarding hazardous events and associated risks when evaluations were made retrospectively, that 

is hindsight. Participants observed subsets of the movies described earlier, for the second time, and 

were asked to perform two tasks: (1) categorize the movies according to the similarity in their 

hazardous events, and (2) after seeing the movies for the third time participants were asked to rate 

the level of hazardousness for each movie on a 0 to 100 scale. The results revealed several patterns: 

(1) in the categorization task, drivers preferred to categorize driving situations according to the 

similarity in the hazard instigator (e.g., pedestrians, vehicles, and no hazard), which may be 

regarded as the severity of the outcome. Note that this dimension was absent when drivers were 

asked to identify hazardous situations in real-time. (2) Consistent with the findings in Chapter 2, 

only experienced drivers, and especially taxi drivers, were aware of hidden hazards and took them 



into account in their categorization criteria. That is, when a specific subset of movies included 

situations with similar hidden hazards (e.g., intersections, driving speed, number of lanes) only 

experienced and especially taxi drivers tended to categorize the movies according to the similarity 

in their Environmental Characteristics (EC). The EC criterion suggest that drivers categorize the 

movies according to the similarity in the hidden hazards and the maneuvering possibilities that 

similar environment dictate. Young-inexperienced drivers never preferred this criterion. (3) There 

was dissociation between drivers’ categorization criteria in the categorization task and in the rating 

task. While in the categorization task drivers usually preferred to categorize the movies according 

to a single criterion, for example, the similarity in the Hazard Instigator (HI), in the rating task, 

they usually applied a multidimensional criterion that was based on some kind of weighted mean 

of both the likelihood of a crash and the severity of the outcome. Finally, the evidence in Chapter 3 

is important. First because it provides complementary evidence to young-inexperienced drivers’ 

insensitivity to hidden hazards based on their knowledge base. Second, it exemplifies how risk 

perception is dissociated between real-time driving and hindsight assessment of hazardous events. 

Chapter 4 describes a schematic model that is based on the findings from Chapters 2 and 3 as 

well as other studies. The purpose of the suggested model is to describe how hazard awareness and 

risk perception skills might interact in real-time identification of hazardous events and the possible 

cognitive mechanisms involved. The model’s central theme is that the proactive process of real-

time hazard identification is composed of the following phases: (1) a driver evaluates the 

likelihood that a hazard instigator will appear in the upcoming event, (2) if this likelihood exceeds 

a certain threshold the driver evaluates his or her maneuver options in light of the upcoming 

hazard, (3) other hazards may be perceived in light of the planned maneuvers, and (4) the driver 

evaluates the likelihood of crash based on his or her previous estimations. When this likelihood 

reaches a certain threshold, indicating that the driver will be involved in a crash unless he or she 

takes an evasive action, she will select a response (based on his or her previous evaluations) and 

press the response button. 

Finally, Chapter 5 discusses the implications and limitations of the present work. Most 

importantly, limiting the discussion to urban and residential environments, the chapter suggests 

several guidelines for how hazard awareness training programs can be improved. Perhaps the most 

significant implication of the present work is that future training programs should preserve the tight 

link between perception and action. That is, not only should young-inexperienced drivers be taught 

to perceive and search for hazards but they should also be actively engaged in responding to 

hazardous situations in order to learn the consequences of their own actions. 



 איידס וזהות, מיניות  –לגופו של וידוי                                          

 אבישי זאבי

 בהדרכת הפרופסור ינאי ניצה והפרופסור פילק דני

 

מייצגת למעשה ( י מידע על איידסושיחות בקו)רבליזציה על איידס ובו הושעוסק באופן  זהמחקר 

הנחת (. 6791)מציע פוקו כפי ש, ידוי החילוניושמכוננת באמצעות פרקטיקת הו ,ות מינית מוסריתיסובייקטיב

המפתח לשינוי עמדות והתנהגויות הוא "שהיא  איידסבתחום ה( Hot Line)העבודה הבסיסית של קווי הסיוע 

" בהםאפשר לבטוח שאיידס על ידי אנשים וארגונים על ו HIV עלעקבי ומובן , באמצעות מתן מידע עובדתי

(UNAIDS, 2002, 9 'ע) . ולטעון כי בשל ההבניה החברתית שלמן שאלה יבסמבקש להעמיד תפיסה זו  זהמחקר 

 ,וידוי מיני חילוני בו מתקייםששיחת הייעוץ מהווה למעשה אתר , כסמן לנורמטיביות מינית ומוסרית איידס

פרשנית זו מסתמכת על  חלופה .של הפונה ינית והמוסריתמידת הנורמטיביות המ עלבמהלכו נערך למעשה בירור ו

לו שיש , בפני הכומר( המיניים בעיקר)לפיה נוצרים מאמינים נצטוו להתוודות על חטאיהם ו ,(6791)עבודתו של פוקו 

. על המאמיניםכך הושגה שליטת המוסד הכנסייתי . מעניקה לו הכנסייהשהיכולת להעניק מחילה מכוח הסמכות 

כמו , ולכן התאפשר גם להעתיקה להקשרים חילוניים ,כטבעית הציווי להתוודות הפך לפרקטיקה אשר התקבלה

 . ידוי הרפואיוהו

ופירוש  ,המיניות תהליך של מדיקליזציהעברה הרפואה המערבית המודרנית של התמסדות הבמסגרת 

ידויים רפואיים הקשורים בפרקטיקה ולו ניתנה הצדקה וכך ,ניות נתפסה כגורם סיבתי למחלות שונותישהמהדבר 

פיקוח חברתיים בדמות הרפואה אשר הגדירה את בהשליטה הדתית על המאמינים הוחלפה בשליטה ו. המינית

-ב איידספת העם פרוץ מג  . נורמטיבים בהתאם למאפיינים המיניים שלהם-האינדיבידואלים כנורמטיבים או לא

בו שהבניה זו יצרה מצב . שנדבקו בה מיחוסר נורמטיביות של של , חוסר מוסריות שלהיא הפכה למסמנת  6796

. מוסרי-נורמטיבי ולא-י סימון חברתי כאדם לאמפנ ממחלה אלא גם לחשש לא רק הפך HIV-החשש מפני הדבקה ב

מזמינה , ביצוע הערכת סיכוןלהמהווה נציג קהילתי של הממסד הרפואי לקבלת מידע ו, ה אל היועץ הטלפונייהפני

לראות את שיחות הייעוץ  אפשרהאם : השאלה הנשאלת היא. את הפונה להתייחס לנושאים מיניים טעונים

מכוננת מחדש האם הסובייקטיביות המינית והמוסרית של הפונה לקו הסיוע , ם כןוא? כפרקטיקה של וידוי מיני

  ?וכיצד ידויודרך הו

העניקו הפונים לאיום שהמשמעויות נחקרו  (Ricoeur, 1981)פנומנולוגית  קההרמנויטיבאמצעות 

אשר ( של גברים ותשע של נשיםחמישים ואחת )שישים פניות אנונימיות בוצע לניתוח פרשני . HIV-בהדבקה ב

מות ת  ל ןחלוקתושיחות הניתוח כלל זיהוי מבנה כללי משותף ל. קו המידע של הוועד למלחמה באיידסבהתקבלו 

עשו הפונים שימוש ועל  בהםש םיהאמצעים הרטורי סמךהשיחות על  כניוהוצעו פרשנויות לת ,בהמשך .משותפות

 .אחרות תאוריותעל זרות ו כמו המשגות פסיכואנליטיות ותאוריות ,ידויולו "חיצוניים"שדות שיח  סמך



רק  .כי אכן לשיחות יש מבנה כללי אשר מאופיין בפתיחה הנראית לכאורה טכנית עליםמ םמצאימה

נמסר מידע , כאשר המידע שנמסר על ידי היועץ בתחילתה אינו מספק את הפונים, באופן הדרגתי, בהמשך השיחה

ידוי המיני אשר במרכזו עומד הצורך של ומעבר זה מבטא את מבנה הו. היהמאפשר הבנה רחבה יותר של הפני נוסף

ניתוח שיחות אשר התקבלו  ,בנוסף. נציג החברה, בפני היועץ (עצמהשל או )הפונה להבנות זהות מוסרית של עצמו 

בו הפיקוח החברתי שאת האופן  מדגים ,(סדרתיים פונים)להתייעץ כדי הם פונים שפונים שאין זו הפעם הראשונה מ

השיחות . שחרור מהחרדהעל פרקטיקות מיניות מופנם ומעורר חרדה הדורשת הרגעה חוזרת ונשנית של היועץ ללא 

עולה כי זה מניתוח . אופי השונה של השיחותההגברים בשל הדגשים השונים ו שיחותנשים נותחו בנפרד ממ שהגיעו

במסגרתו נשים אשר מבטאות ש ,מיניותכלפי בהתאם לשיח החברתי של המוסר הכפול , נשים מדברות בשני קולות

התאפיינו ברמת הן אך  ,שיחות לא היה עיסוק ישיר במיניותב .גם בעיני עצמן, תשוקה מינית נתפסות כמופקרות

את  יםאלו מבטא קולותי נש. מרומזביתי בפרטים שוליים כאמצעי לעיסוק במיניות עיסוק כפיבחרדה גבוהה מאוד ו

 . השליטה החברתית במיניות של נשים

נותחו בנפרד שיחות אשר התקבלו מגברים וכללו התייחסות לפרקטיקות מיניות אשר התקיימו , לבסוף

. ל במזרח הרחוק או בהודו"ארוכה בחושהייה , מסע, שיחות שהעלו התנהגויות מיניות בזמן טיול, מחוץ לישראל

אך המלוכלך והמסוכן , הרווי בתשוקה, הפרוע, בשיחות אלו בא לידי ביטוי שיח אוריינטליסטי על המזרח האקזוטי

" הבטחה" טומן בחובומה שנראה תחילה כ. נשלטתהמסודרת וה, הינקיה, בניגוד למיניות המערבית המאופקת

אשר , לידי ביטוי באיום ההדבקה ותהבא ותופך למושא אשמה וחרדה כבדה, למיניות נטולת מעצורים ואשמה

 . ממומשת והמצריכה וידוי -את הפונים להתוודות על הפנטזיה הלא" דוחף"

בהתאם לקיומם של שלושת , לראות בשיחות וידוי מיני אפשראכן ש העובדההממצאים מצביעים על 

נציגו של הממסד , כוח בין הפונה החרד לבין היועץיחסי  מבטאותשיחות ה(. 6791)ע מצי שפוקוידוי ומרכיבי הו

כינון של נראה כי השיחה עם היועץ תורמת לתהליך , לבסוף. שיחהמבטאים חרדה במהלך ההפונים , שנית. הרפואי

 .ידוי הנוצריוהמקבילה למחילה בו, ורמטיבית של הפונהעצמיות נ

נראה כי היועץ שואב את כוחו מיכולתו להגדיר עבור חלק מן הפונים את מצבם המוסרי והחברתי , לבסוף

הייעוץ מתמקד  לכאורהגם אם , מסוכנים לחברה-לא/מסוכנים לחברה, נורמטיבים-לא/כסובייקטים נורמטיבים

גם אם כבר קיבל , ונימי לפנות שוב ושובהפונה האנהיכולת של כוחו של היועץ מוקנה לו מ. לרוב בהערכות סיכון

הן ברמה הפרקטית , זהתרומותיו של מחקר  מצוינותבסיומו של הדיון  .לדבר עליו אפשרו ,סודו עד שנחשף, תשובה

  .ומסומן כיוון עיקרי למחקר המשך ,והן ברמה התאורטית
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This study deals with the way in which verbalization on the issue of AIDS (AIDS hot-line 

phone calls) in effect represents moral sexual subjectivity, constructed by secular confession practice, 

as suggested by Foucault (1976). The premise of hot-lines in the field of AIDS is that “a key to 

changing attitudes and behaviours is the provision of factual, consistent and understandable 

information about HIV and AIDS by persons and organizations in whom the recipient has confidence" 

(UNAIDS, 2002, p. 7). The current study seeks to question this perception and to argue that because 

of the social construction of AIDS as an indication of moral and sexual normativity, the consultancy 

hot-line is in fact a site where secular sexual confession takes place, and during the conversation, an 

inquiry is held regarding the extent of the caller’s sexual and moral normativity. 

This alternative interpretation is based on Foucault's (1976) claim that Christians are obliged 

to confess their sins (especially sexual sins) before a priest, who has the ability to provide forgiveness 

by the power granted him by the church. In this manner, the church gained control over its believers. 

The obligation to confess became an accepted practice and has subsequently been adopted in a secular 

context, for example, the medical confession. 

With the establishment of modern western medicine, sexuality went through medicalization, 

which means that sexuality was perceived as a casual factor in various diseases. This perception 

justified medical confessions relating to sexual practices. Medical power replaced religious control 

over believers by defining individuals as normative or not normative, based on their sexual attributes. 

Since its eruption in 1981, AIDS has become a mark of immorality as well as of lack of 

normativity in those who contracted it. This social construction generated a situation where the fear of 

contracting HIV became not only the fear of an illness but also of the social stigma of being immoral. 

Turning to the telephone counselor (who is the community representative of the medical institution) 

for the purpose of receiving information and risk assessment encourages the caller to talk about sexual 

sensitive issues. Here the question arises: can the consultary phone call be regarded as a sexual 

confession? If so, is the sexual and moral subjectivity of the caller reconstructed by this sexual phone 

confession? How does this reconstruction occur? 

Phenomenological Hermeneutics methodology (Ricoeur, 1981) was used to deeply 

understand the meanings given by callers to the threat of contracting HIV. Sixty anonymous calls 

(from 51 males and 9 females) were received by the Israeli AIDS Task Force and were analyzed using 

interpretive analysis. The aim of the analysis was to identify a common general structure reflected in 

the calls and to classify calls according to shared themes. The next step in the analysis was to interpret 



the content of calls based on rhetorical choices and discourses "external" to confession, like 

psychoanalytic conceptualizations and theories regarding strangeness and otherness.  

The research findings reveal that calls have a basic general structure characterized by an 

opening that seems to be technical. When the information given by the counselor at the early stage of 

the call failed to satisfy the caller, the callers provided additional information, which enabled deeper 

understanding. This reflects the structure of the sexual confession organized around the caller's need 

to construct moral subjectivity in the presence of the counselor, the representative of the society. 

Analysis of repeat calls revealed the internalization of social discipline regarding sexual practices. 

This internalization provokes anxiety which requires recurrent alleviation by the counselor, which 

fails.  

Calls received from women were analyzed separately since they have a unique emphasis and 

character. The analysis reveals that women speak with two different voices. In accordance with 

double standard discourse regarding women's sexuality, women who express sexual desire are 

perceived as promiscuous by others as well as by themselves. Women callers who were not explicitly 

concerned with sexuality exhibited heightened levels of anxiety and preoccupation with insignificant 

details as a means of discussing their sexuality, implicitly. These two attributes reflect social control 

over women's sexuality. 

Finally, calls from men who discussed sexual practices preformed outside of Israel, during a 

trip or a prolonged stay in the Far East or India, were analyzed separately. These calls articulate 

Orientalist discourse regarding the exotic, wild, full of desire East, but also dirty and dangerous. This 

contrasted with restrained, clean, neat and controlled Western sexuality. What seems to be the 

"promise" of uninhibited and guilt-free sexuality becomes a heavy burden of guilt and anxiety that 

motivates the callers to verbalize their unrealized fantasy, which requires confession.  

Findings reveal that indeed it is possible to relate to calls as sexual confessions, based on 

three confessional components, as suggested by Foucault (1976). First, the calls include the 

expression of power relations between the anxious caller and the counselor, the representative of the 

medical institution. Second, callers who confess their non-normative sexual behaviors express anxiety 

while doing so. Finally, it seems that the consultation contributes to the construction of normative 

subjectivity, as in the case of the Christian confession. 

Finally, the counselor gains power from the ability to define the callers’ moral and social state 

as normative or not normative, posing or not posing danger to society, even though the telephonic 

consultation mainly focuses on risk assessment. This power is afforded them by the anonymous 

callers’ ability to call repeatedly, even if they have already received a concrete answer, until they 

reveal their secret and are able to verbalize it and discuss it.    

Practical and theoretical contributions of the current research are raised and future research is 

suggested.   

 



  זיהוי רצפטור לאבץ בהיפוקמפוס העכבר ואפיון תפקודו הפיזיולוגי
    

  ישראל סקלר' פרופו מיכל הרשפינקל' פרופ העבודה נעשתה בהדרכת

  תקציר

אבץ מצוי ה. קידים ביולוגיים רביםתפהוא ממלא חשוב להפעלתם של אנזימים רבים ו הוא מינרל אבץ

שני היום כבר ידוע על . שנים 25חוקרים מזה הל את תשומת לבם ש לפיכך מושךובוה במוח בריכוז ג

ומשתחרר , הקשור לחלבונים , +Zn2של  הינו מצבור תוך תאיהאחד . במח +Zn2 עיקריים של מצבורים

של  חופשימצבור השני הינו  מצבורה. אוקסידטיביים בתוך התא-איתות אוקסידטיביים או ניטרו בתהליכי

Zn2+ ,ביל קשחרור במעת ב בשל תאי עצ פוסט סינפטיעירור ראי על סינפטיות ואח שלפוחיותהנאגר ב

 בעקבותמסייע לאיתות תוך תאי , Zn2+  ,ZnRחוץ תאי ל ה קולטןשה, שערהאנו העלינו ה. לגלוטמט

 סמן, Fura-2-מוח עמוסות ב רקמותל  +Zn2של הוספה לאחר.  +Zn2חוץ תאיים של שינויים בריכוזים 

העלייה  בפלורוסנטיות . בהיפוקומפוס CA3 - ה  באזורלורסנטיות עלייה בפנצפתה , תוך תאי לסידן

של  חלחולסידן חוץ תאי ולא נגרמה כתוצאה מבלתי תלויה ב נמצאהאבץ ל חשיפהשנגרמה כתוצאה מ

 .G Proteinמסוג  קולטניםסימן היכר ל, הוגברה על ידי דסנסיטזציה ZnR קולטן הפעילות של ה. אבץ

הוכחה , PLC U73122אינהיביטור מסוג עיכוב על ידי ויה באבץ עברה התגובה של סידן התל, בנוסף

הושרתה על ידי  ZnRהפעילות של הרצפטור . ZnR קולטןמשפיע על הפעילות של ה IP3כך שנתיב ה ל

כך שהרצפטור מגיב לא רק מה שמעיד על , מעשרות עד מאות מיקרומולים, מגוון רחב של ריכוזים

אנו מדגימים ששחרור , ואכן. אקסיטוטקסי של אבץ, א גם לשחרור מאסיבילשחרור פיזיולוגי של אבץ אל

   .של ההיפוקמפוס CA3ה  באזור ZnR קולטןשל ה יגורם לשפעול פוסט סינפטסינפטי של אבץ 

 רקמת מוחמשמעותית בשימוש ב הופחת, ZnR, של אבץ קולטןבאמצעות ה סידןשחרור סינפטי של 

מה שמצביע על כך שאבץ  סינפטי מאתחל , החסרים אבץ וסיקולרי, ZnT3ל  Knockoutמעכברים מסוג 

הפחיתה את , G ,GPR 39המוצמד לחלבון  קולטןהאינהיביציה לביטוי של , בנוסף. פעילות מטבוטרופית

באיזור הסומה  GPR39ביטוי גבוה של חשוב לציין כי הדגמנו . י עצבבתא  ZNRהפעילות של הרצפטור 

מסייע לאיתות של  GPCRמסוג  ,זה קולטןמה שמצביע על כך ש, CA3סוג והדנדריטים של תאי עצב מ

מגביר את הפעילות של  ZnRאנו מדגימים שאיתות של ה, בנוסף. באיזור ההיפוקמפוס ZnRה

מה שמוביל לתנודה , של החלבון חעל ידי הגברת הביטוי על פני השט, K+/Cl-  ,KCC2הקוטרנספורטר 

של  לאחר גירוי KCC2הפעילות של  הגברת. GABAAאל ההיפוך של מסוג היפרפולריזציה של פוטנצי

מודולציה של פעילות . החסרות אבץ סינפטי, ZnT3חסרות  לא הודגמה ברקמות מוח mossy ש"ע םסיבי

KCC2 מעכברים החסרים את הרצפטור מסוג  אף לא הודגמה ברקמת מוח, על ידי אבץ סינפטיGPR 

  GPR39ש נעלמה בחתכים הללו באופן שמדגים  ZnRמסוג  ןקולטשאיתות של ה ראוי להדגיש. 39

העבודה שלנו חושפת תפקיד מרכזי וחשוב של האבץ המשוחרר בתוך  .למעשה אותו הקולטןהינם  ZnRו

בכדי להגביר את  ZnR/GPR39באמצעות רצפטור מסוג  כנוירוטרנסמיטרמשמש האבץ . הסינפסה

  .ס האינהיביטורינויר את הטוגבהול םפוסט סינפטייההעברה של כלור בתאים 

 



Identification of a novel zinc sensing receptor in the mouse 
hippocampus and its physiologic role 
 
This work was carried out under the supervision of Prof. Michal Hershfinkel and Prof. 

Israel Sekler 

Abstract 

Zinc is found in the brain in high concentrations and has attracted the attention of 

researchers for more than 25 years. It is now well established that two distinct pools 

of Zn2+ are found in the brain. One is the intracellular pool of Zn2+ that is bound to 

proteins, and may be released by oxidative or nitrosative signaling within the cell. The 

second is the "free-Zn2+", which is accumulated in synaptic vesicles and regulates 

post-synaptic neuronal excitability upon its co-release with glutamate. We 

hypothesized that an extracellular Zn2+-sensing receptor, ZnR, mediates intracellular 

signaling following changes in extracellular Zn2+ concentrations. Following the 

application of Zn2+ in acute brain slices loaded with Fura-2, an intracellular Ca2+ 

indicator, a fluorescence rise was observed in the CA3 region of the hippocampus. 

The increase in fluorescence triggered by application of Zn2+ was independent of 

extracellular Ca2+ and was not induced by Zn2+ permeation. The ZnR activity was 

attenuated by desensitization, a hallmark of G protein coupled receptors. The Zn2+-

dependent Ca2+ response was also inhibited by the PLC inhibitor U73122, indicating 

that the IP3 pathway is mediating brain–ZnR activity. ZnR activity was induced along 

a wide range of Zn2+ concentrations, from tens to hundreds of micromoles, indicating 

that the ZnR may be responding to a physiological release of synaptic Zn2+ as well as 

to massive, excitotoxic, released Zn2+. Indeed, we demonstrate that synaptically 

released Zn2+ activates the selective post-synaptic ZnR in the CA3 region of the 

hippocampus. 

ZnR-mediated Ca2+ increases were dramatically attenuated in slices from ZnT3 

knockout mice deficient in vesicular Zn2+, suggesting that synaptic Zn2+ triggers the 

metabotropic activity. In addition, knockdown of the expression of the orphan G-

protein coupled receptor GPR39 attenuated ZnR activity in a neuronal cell line. 

Importantly, we observed widespread GPR39 labeling in the soma and dendrites of 

CA3 neurons, suggesting that this GPCR is mediating ZnR signaling in the 

hippocampus. We further demonstrate that ZnR signaling enhances K+/Cl- co-



transporter 2 (KCC2) activity by promoting an increase in its surface expression, 

resulting in a pronounced hyperpolarizing shift of the GABAA reversal potential. 

Upregulation of KCC2 activity following stimulation of mossy fibers was eliminated 

in slices obtained from ZnT3-deficient animals, which lack synaptic Zn2+. Modulation 

of KCC2 activity by synaptic Zn2+ was also absent in slices from mice lacking the G 

protein-coupled receptor GPR39. Importantly, ZnR signaling was abolished in this 

preparation, indicating that GPR39 and ZnR are one and the same receptor. Our work 

elucidates a fundamentally important role for synaptically released Zn2+ acting as a 

neurotransmitter via ZnR/GPR39 to increase Cl- transport in postsynaptic cells, 

thereby enhancing inhibitory tone. 

 



  :נושא העבודה

 כימותרפי טיפול כדי תוך בדם שינויים ביוכימיים אחר למעקב FTIR במיקרוספקטרוסקופיית  שימוש
  לויקמיה בחולי

  

  : שם המגיש

  אודי זליג

  

  :שמות המנחים

 מרדכי  שאול'פרופ

 קפלושניק יוסף' פרופ

  נתן  אילנה'ופרופ

  

 :תקציר העבודה

ת ביותר בילדים ומתבגרים והיא אחת מגורמי התמותה המובילים מחלת הלויקמיה הינה מהממאירויות הנפוצו

לאחרונה חלה התקדמות ניכרת באופן הטיפול בלויקמיה חריפה דבר שהביא לכדי עלייה בשיעור . מסרטן

יחד עם התפתחות תרופות שונות ופרוטוקולים חדשים המיועדים לכל .  בקרב ילדים80%הרמיסיה עד כדי 

. נוצרה הדרישה לבדיקת מצבו ותגובתו של החולה באופן יום יומי לאורך ימי הטיפול, סוג ספציפי של לויקמיה

 Fourier Transformספקטרוסקופיה באינפרא אדום באמצעות  Infrared  (FTIR)הינה שיטה אופטית מהירה  ,

ת מטר. פשוטה שאיננה דורשת מגיבים שונים המאפשרת מדידת שינויים ביוכימיים בדוגמאות ביולוגיות

 כשיטה חדשנית לאבחון חולי לויקמיה ומעקב תוך כדי FTIRהמחקר הנוכחי הינה להשתמש בספקטרוסקופית 

תאים מונונוקלארים של חולי לויקמיה ואנשים בריאים הופרדו מדם היקפי לפני ובמהלך . טיפול כימותרפי

 עולה כי קיימים הבדלים מתוצאות ניתוח הנתונים הספקטרליים. FTIRהטיפול ונמדדו באמצעות מיקרוסקופ 

 ולאחר DNA-אובחנה ירידה בבליעה בליפידים וב, בעקבות הטיפול. ניכרים בין חולי לויקמיה לקבוצת הבקרה

במטרה לבחון את השפעת התרופות . מכן חזרה לערכים הנורמאליים כפי שנצפו בקבוצת הבקרה

אשר טופלו , י לויקמיה בתנאי מעבדההקמנו מערכת מודל עם תא, הכימותרפיות על התאים המונונוקלאיים

מהניסויים עולה כי ניתוח ספקטראלי באור האינפרא אדום מסוגל . במחוללי מוות תאי ותרופות כימותרפיות

בנוסף .  ובמבנה השניוני של החלבוניםDNA-להבחין בין מוות אפופטוטי לנקרוטי על סמך שינויים בתצורת ה

לאור אינפרא אדום וניתן לשער כי " אטימות" ישנן תכונות DNA של ממחקר זה ניתן לאשש כי לדחיסות, לכך



חודי ודורשת  מספקת מידע ביוכימי ייFTIRמאחר וספקטרוסקופיית . הדבר נכון גם לגבי ביומולקולות נוספות

על מנת לבחון את . ניתן יהיה להשתמש בה ככלי אבחוני לקביעת סוג המוות התאי, עיבוד דוגמא מינימלי

השתמשנו בתאי , השפעת נוכחות הבלסטים בדם חולי הלויקמיה על הספקטרום של התאים המונונוקלארים

 ניתן לבחון את FTIR באמצעות ממחקר זה עולה כי. גזע המטופואטיים ומוח עצם של עכברים כמערכת מודל

הראינו כי ניתן , בנוסף. ההרכב והמבנה הביוכימי הייחודי של תאי גזע תוך השוואה לכלל התאים במוח העצם

תאי הגזע לפני או לאחר בידודם לצורך ' לכמת תאי גזע מתוך דגם המכיל גם תאי מוח עצם לצורך בדיקת מס

את המערכת ההמטופואטית בראי האינפרא אדום לצורך השתלה אולם נדרש מחקר מעמיק נוסף החוקר 

בעיקר , ל של המחקר מצביע על הרגישות הרבה להימצאות בלסטים"הפרק הנ. יישומו בביולוגיה וברפואה

חלקו הקליני .  בכימות ראשוני של בלסטים בדםFTIR- ועל שימושו האפשרי של הDNA-באזור הבליעה של ה

" טביעת אצבע" כשיטה לאבחון ומעקב על בסיס FTIR-שתמש בשל מחקר זה מאשש את האפשרות לה

למרות שאיננו יכולים לצפות מראש את תגובת החולה על בסיס . ייחודית של תאים מונונוקלארים מחולים אלו

 מספק לנו במידע נוסף על תגובת החולה לטיפול על בסיס מעקב אחר השינויים FTIR, האבחון הראשוני בלבד

ס לנקודת ההתחלה של אותו החולה עצמו ולקבוצת הבקרה ועשוי לסווג את התגובה הספקטראליים ביח

נדרש מחקר נוסף על מנת להבין לאשורן את המקור הביוכימי , עדיין. פחות טובה וגרועה,טובה : לקבוצות

ל והביולוגי לשינויים הספקטראליים המאפיינים תאים מונונוקלארים מחולי לויקמיה בעקבות המחלה והטיפו

 הינו ייחודי באופן סקירתו הביוכימית הרחבה אשר עשויה להתריע על FTIRהמידע החיוני הניתן באמצעות . בה

 FTIR-השימוש ב, על כן. שינויים במהלך הטיפול כדוגמת הופעת מחלה שיורית מינימאלית או זיהומים שונים

 ניהול מהלך הטיפול בעתיד עבור כל ככלי אבחוני רפואי עשוי לתרום לתחום אבחון לויקמיה ולשפר את אופן

  . יחד עם השיטות המקובלות כיום, מטופל באופן אישי
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Abstract 
Leukemia is the most common malignancy in children and adolescents, and is one of the 

leading causes of mortality from cancer among young adults. Recent advances in 

chemotherapy treatment of acute leukemia have improved remission rates to about 80% 

among children. With the development of novel drugs and treatment protocols adapted for 

specific types of leukemia, a simple diagnostic tool for following patient responses on a daily 

routine basis is required. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy is a rapid, reagent-

free, and simple optical method for monitoring biochemical changes in biological samples. 

The aim of the present study was to utilize FTIR spectroscopy as a novel method for 

leukemia diagnosis and follow-up during treatment. Peripheral blood mononuclear cells 

(PBMCs) from leukemia patients and healthy controls were isolated from the blood before 

and during treatment and measured using an FTIR microscope (FTIR-MSP). The results of 

the spectral analysis presented a distinct pattern of PBMCs from leukemia patients in 

comparison to those of healthy subjects (i.e., decrease in lipids absorption and increase in 

DNA absorption). Following treatment, the absorption bands corresponding to both lipids and 

DNA decrease and return to control values after a while. To further investigate the influence 

of chemotherapy on PBMCs, we applied an in vitro model of leukemic cell lines treated with 

cell death inducers and other known chemotherapeutic drugs. Our data show that IR spectral 

analysis of leukemic cell lines can distinguish apoptosis and necrosis based on changes in 

DNA conformation and protein secondary structure. Furthermore, given these results, we 

propose a solution for a fundamental issue regarding IR opaqueness of DNA, which has 

further implications for other biomolecules. Since FTIR spectroscopy provides distinctive 



biochemical information and requires minimal sample handling and no reagents, it may 

provide a promising new tool to monitor cell death in the clinic. To evaluate the effects of 

blasts presence, we used hematopoietic stem cells (HSCs) and Bone marrow (BM) cells of 

mouse. Our research shows the ability of FTIR spectroscopy to supply valuable information 

regarding the unique biochemical composition and structure of HSCs. These spectral patterns 

of lipids, nucleic acids, and carbohydrates can arise from the HSCs’ function in comparison 

to other cells in the BM. Furthermore, we show a possible practical use of FTIR for 

identifying and quantifying HSCs in the BM prior to, or following, cell isolation, thus 

verifying the purity of cell extraction. Still, further research on other cell types in the 

hematopoietic lineage is needed in order to learn more about hematopoiesis from the 

biochemical viewpoint and expand the applications of FTIR spectroscopy in biology and 

medicine. This part of the research presents the high sensitivity to the presence of blasts 

mainly in the DNA region of the spectra and thus emphasizes the FTIR utility for quantifying 

blasts in the BM and in peripheral blood. The clinical part of this study evaluated FTIR-MSP 

as an optical method for leukemia diagnosis based on the unique spectral pattern of PBMCs 

of leukemia patients. Although we cannot predict the results of the upcoming treatment, 

FTIR-MSP provides additional information on the patients' response to chemotherapy by 

following several diagnostic parameters and may identify unexpected complications as soon 

as they occur. Yet, further study is needed in order to fully understand the origin of the 

spectral differences between leukemia and controls or comprehend the effects of 

chemotherapy in an in vivo system. 

The valuable information given by FTIR spectroscopy is unique in its global biochemical 

view, which may alert for sudden drawbacks such as infections or MRD during treatment. 

Thus, the use of FTIR-MSP as a clinical diagnostic tool may benefit the field of leukemia 

diagnosis and improve treatment management by implementing daily optical follow-up 

procedures during chemotherapy for each individual patient in parallel with today's 

conventional methods. 



 

סינתזה ורב ערכיות של מקרומולקולות דנדריטיות ויישומים במטתזה של  נושא העבודה:

 אולפינים

 שם המגיש: אולגה איליאשבסקי

 שם המנחה: פרופ' גבריאל למקוף

  

      
  תקציר

  
ת מספר רב של קבוצות קצה דנדרימרים הינם מקרומולקולות מונודספרסיות בעלו

  דרימרים מביאה ליישומים פוטנציאליים רבים.הגיאומטריה הייחודית של דנ סמטריות 

  סינתזה, אפייון ויישומים של מקרומולקולות דנדריטיות. תזה זו מפרטת עיצוב, 

) על סיליקה ג'ל, כאשר BSAהחלק הראשון של התזה עוסק בקישור של אלבומין בקר ( 

הידים. כדי בעלי קבוצות קצה אלדFréchet עברו מודיפיקציה עם דנדרונים מסוג  פני שטחה

לקבוע האם חלבונים הנתמכים בפלטפורמה דנדריטית יכולים לשמש עבור יישומים שונים, ועל 

, הוערכה אימונואקטיביות של חלבון של פלטפורמה דנדריטית מנת לבדוק מה תיהיה השפעתה

אשר מבטא את   (L)ובמאריך ליניארי (Gn)הנתמך בפלטפורמה דנדריטית בדורות שונים 

  ורך של דנדרימר מדור שני.פרמטרי הא

 

הנתמך בפלטפורמה דנדיטית בדורות שונים הבקר ומין אלב קיבולת קישור נוגדן של

פלואורסצנטי, עם פלואורסצין איזוטיוציונט המצומד לנוגדן  יאימונתבחין נמדדה בעזרת 

. הכנסה של פלטפורמה אקטיביות בדור גבוהנצפתה הגברה יותר מפי שלושה באימונו השניוני.

הלא דנדריטית (מאריך ליניארי) אומנם היתה יעילה יותר ביחס לדור אפס, אך שימוש 

בפלטפורמה דנדריטית באורך זהה שיפר את קישורו של החלבון באופן משמעותי, ובכך הראה 

  אפקט דנדריטי חיובי.

תטי כלפי דנדרימר קטליטי חדשני ניעיצוב ומסלול סהחלק השני של עבודה זו עוסק ב

 אשר מסוגל לבצע קטליזה סלקטיבית של סובסטרטים המושפעת מקבוצות קצה של דנדרימר

זה החלטנו לבדוק האם התנהגות דינמית של דנדרימר קטליטי בעל קבוצות קצה  בפרויקט

ובת יכולה להשפיע על קינטיקה וסלקטיביות עבור תג NHC-Ruאלדהידיות וליבה קטליטית 

מטתזה של אולפינים. הרעין המרכזי היה לקבוע האם קישור הפיך של סובסטרט לקבוצות קצה 

יכול להשפיע על קצב התגובה המזורזת על ידי הליבה הקטליטית של הדנדרימר. מדידת קצב זה 



 

אפשר לנו לחקור את ההתנהגות הדינמית של דנדרימר ובסופו של יעם דורות שונים של דנדרונים 

  צל תנועה זו של דנדרימרים עבור יישומים של קטליזה סלקטיבית. דבר לנ

  

  

  

בה פורפרינית וקבוצות קצה יסינתזה ואפיון של דנדרימר בעל ל תהתזה מפרטכמו כן,  

 של קבוצות קצה, על ידי המרה שלהם לאימינים או אצטלים. ךהפי שינויהמאפשרות אלדהידיות 

פו של דבר לשליטה על מאפייני ואפשרות לשנות באופן הפיך את קבוצות הקצה עלול להביא בסה

  מדעי חומרים.  אוהדנדרימר בתחום כגון פוטו ואלקטרוכימיה, קטליזה 
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Title of dissertation: Synthesis and Multivalency of Dendritic Macromolecules and 

Applications in Olefin Metathesis 

Submitted by: Olga Iliashevsky 

Supervisor: Prof. Gabriel Lemcoff 

 
Abstract 

Dendrimers are highly branched monodispersed macromolecules possessing a 

large number of symmetrical terminal groups. The unique fractal-like dendritic geometry 

brings about many potential applications. This thesis details the design, synthesis, 

characterization and applications of dendritic macromolecules. The first part of this work 

deals with bovine serum albumin (BSA) immobilization on silica gel modified with 

aldehyde terminated Fréchet type dendrons. To determine whether dendronized supported 

proteins could be used for different applications and what effect the dendritic support 

may have, the immunoactivity of the immobilized protein was evaluated for different 

dendron generations (Gn) and for a linear spacer (L) that reproduced the length 

parameters of the second generation dendrons. 

 
The antibody binding capacity of the BSA bound to different generations of 

dendronized silica was measured by fluorescence immunoassay (FIA), with fluorescein 

isothiocyanate (FITC) conjugated chicken anti-BSA antibody. More than three fold 

increase in immunoactivity was observed for the higher generation dendrons. The 

introduction of a non-dendritic spacer also elicited more efficient binding when compared 

to the G0 support; however, the use of a dendritic scaffold of the same spacer length 

provided a significantly superior binding, demonstrating a positive dendritic effect. The 



 2

second part of this work we decided to investigate whether the dynamic behavior of an 

aldehyde terminated dendrimer with a NHC-Ru catalytic core could influence the kinetics 

and selectivity of an olefin metathesis reaction. The main concept here was to determine 

whether reversible binding of substrates to dendrimer termini can affect the reaction rate 

catalyzed by a core catalytic dendrimer. By measuring this rate with different dendron 

generations we may learn about the dynamic behavior of the dendrimer and ultimately 

take advantage of this dendritic motion for selective catalysis applications. 

 
  

Also, the synthesis and characterization of a porphyrin core dendrimer with 

aldehyde end groups that allow reversible permutations of the termini, by their 

conversion to either imines or acetals was carried out. The possibility to reversibly alter 

dendrimer termini may ultimately lead to control of dendrimer properties. Such 

dendrimers may find applications in areas such as photo and electro chemistry, catalysis 

or materials science.  

N

NHN

HN

O

O

O

H

O
H

O

O

O

O
H

O

H

OO

O

O

O
H

O

H

O

O

O

O

H

H
O

O

O

O

O

H
O

O

H

O

O

O

H

O

H
O

O

O

O

O

O

H

H
O

O

O

O

H
O

H

O

O O

 



 

 
 

  מערכת ביופידבק מבוססת על דינאמיקה כאוטית דיסקרטית של תגובות ביוכימיות :נושא

  קו'אולגה גרצ :גישהמ

 ולדימיר גונטר' פרופ :מנחה

 תקציר

פיזיולוגיים המתרחשים הלהתבונן בתהליכים ) מתאמן, מטופל(ביופידבק או משוב ביולוגי הוא גישה המאפשרת לנבדק 

מתייחס לאוסף של הליכים ניסיוניים בהם משתמשים " מערכת ביופידבק"המונח . השפיע עליהםבזמן אמת ולבגופו 

 ,של הנבדק באותו רגע יםאו רגשי/ו יםמנטאלי, יםגופני יםלגבי מצב מידע בחיישנים חיצוניים על מנת לספק לנבדק 

לות פיזיולוגית של גוף האדם ביופידבק כוללת שיטה למדידת פעיהמערכת . במטרה לגרום לשינוי בגדלים הנמדדים

נמדדת למשוב חזותי או הפעילות הושיטה להמרת , בעור או בכלי דם ,בשרירים, בלב, למשל במוח, המתרחשת בזמן אמת

מערכות ביופידבק מצאו שימושים רבים במגוון תחומים החל מחקר ניסיוני  ,מאה העשריםהשל  50-החל משנות ה. שמיעתי

חקר גורמי אנוש , לימודי התנהגות ותהליכי למידה, התנהגות-דרך חקר תפקודי המוח וקשרי מוח, של מערכות פיזיולוגיות

בסוג אחד של ביופידבק הנקרא התמקדנו בעבודה זו . ועד לטיפול בהפרעות תפקוד והתנהגות, במערכות הנדסיות

) EEG, וי ברשמת מוח חשמליתכפי שהם באים לידי ביט, במקרה שלנו(בו אותות המוח  EEGנוירופידבק או ביופידבק 

 .במוחשונות ניתוח וויסות תפקודים ופעילויות , למדידה יםמשמש

של בעבודה זו אנו מציעים מתודולוגיה חדשה למערכות נוירופידבק המבוססות על תיאורית דינאמיקה כאוטית דיסקרטית 

שיטות שפותחו , אנושי EEGשל המתודולוגיה המוצעת משלבת את הרישום המכוון ). BRDCD(תגובות ביוכימיות 

ל לסדרות של תמונות "עבור התמרה של האותות הנ BRDCDומודלים מתמטיים של , במיוחד להתאמה אוטומטית

 מאחר ותמונות המנדלה נבנות על ידי שימוש באותות ביולוגיים של אדם.  סימטריות צבעונית המוכרות גם בשם מנדלה

  .אדםהשי של המוח של אותו מצב הממההן אמורות לשקף את , ספציפי

המבוססת על העקרונות והחוקים הבסיסיים ביותר בפיזיקה עבור מידול מתמטי תאוריה היא טית דיסקרטית ודינאמיקה כא

ריאקטור "-ניתן לתאר תא עצב כ BRDCDבמסגרת . כימיות בזמן ומרחב בדידים- של דינאמיקה של תגובות כימיות וביו

ערוץ מתייחס ל" חילופי מידע"המונח  . מידע עם תאי עצב אחרים המחוברים אליובעל יכולת להחליף " ביוכימי

מאפשרת  BRDCD -ה תורת. מטען ואנרגיהחילופי , )דרך תגובות כימיות(אינטראקציה נוסף מעבר לחילופי מסה 

של נוירונים  במצבם) קצב התגובה יםקבוע(מודל הפרמטרים של הי התניית "בצורה רשמית ע" חילופי מידע"-להתחשב ב

רשת נוירונים מורכבת ומקושרת הדדית . י ריכוזים של מרכיבים כימיים בתוך תאי עצב"כאשר המצב מאופיין ע, אחרים

מנגנון של תגובות ביוכימיות המתרחשות בתוך נוירון בודד וכולל גם מנגנון הפועלת לפי היפותזה ראשונית מסוימת לגבי 

על החישובים של מודל מתמטי מסוג זה להתאים להתפלגויות בפועל של כימיקלים  .בין התאים ברשת" חילופי מידע"של 

אבולוציה הזו הניתן לייצג את  BRDCDבעזרת . בזמן ובמרחב הבאוכלוסיות תאי עצב ולאבולוציה של ההתפלגויות האל

באופן  DCDטיים של ניתן לקשור את תמונות המנדלה הנוצרות בעזרת מודלים מתמ, אם כך. כסדרות של תמונות מנדלה

  . כימיות המפולגות בזמן ובמרחב ומתרחשות במוח האדם- ישיר לתגובות ביו



 

 
 

כל מערכות נוירופידבק קיימות כעת משתמשות במשוב חזותי מלאכותי על מנת לכוון את המטופלים במהלך האימון 

ים שוטפים בפעילות המוח כפי מחקרים רבים הוקדשו למטרה לפתח משוב חזותי בעל רגישות גבוהה לשינוי). הטיפול(

מודלים מתמטים ואלגוריתמים המתאימים ועקרונות  פיתחנובמסגרת עבודה הזו  .מבחינה מעשית EEGשנמדדת בעזרת 

  .מעין זאתלמערכת נוירופידבק חדשה 

מידול של . EEGלסדרות עונתיות של  BRDCD-אנחנו מציגים שיטה להתאמת מודל מתמטי הנגזר מ נוכחיתבתזה ה

EEG י "עBRDCD  מאפשר לנו להפעיל שיטות של תורת הכאוס לניתוח שלEEG  בנוסף לשיטות ניתוח אותות במישורי

סימטריות ולא סימטריות (תמונות צבעוניות  – EEGמידול כזה מעניק לנו מקור חדש של מידע על , בנוסף. זמן ותדר

 היה מאז ועד היום באנצפלוגרפיה קלינית נהוג.  EEGעד כה מקור מידע כזה היה בלתי נגיש עבור אותות ). כאחד

הזדמנויות מציגה  EEGמידע חזותי לגבי של  לכן לפי דעתנו הצעת מקור חדש , EEGלהשתמש באבחון חזותי של אותות 

אחד של הגישה החדשה עבור יישום  ת דוגמא שלבמסגרת העבודה מוצע. EEGחדשות לאבחון וטיפול בעזרת אותות 

  . ת נוירופידבקטיפול בעזרת מערכ

מנגנונים האפשריים הפשוטים ביותר של תגובות העבור אחד  BRDCDמתמטי הנגזר מתורת המודל כי הבמטרה להבטיח 

ביצענו חקר איכותני וכמותי של מאפייני הפתרונות האפשריים של , ביוכימיות מהווה כלי מתאים למידול של אותות המוח

-הן עבור תא עצב בודד והן עבור ייצוג חזותי דו, BRDCDיות הופכיות של בע ניסחנו ופתרנו ראשון השלב ב. מודלה

. ל"בעיות ההופכיות הנההוצעו ונבדקו אלגוריתמים לפתרון זאת בעבודה . רשת תאי עצבבדינאמיקה המימדי של 

וירופידבק נהפרוצדורות ליצירה אוטומטית של תמונות ואותות בעלי צורות רצויות פותחו במטרה ליישם אותן במערכת 

  .החדשה

השפעה של גורמי הוויזואליזציה כמו סוג של מפת הצבעים או שיטת האינטרפולציה על התמונות השני נבחנה הבשלב 

מידע הטמון בתוך התפלגויות בזמן השיטות וויזואליזציה שונות מאפשרות לכוון כריית כי הדגמנו . BRDCDי "הנוצרות ע

 תנואת הנח מאוששות התוצאות אל. שיטות הדמיה שונות חושפות תבניות שונות. מרכיבים הכימייםהובמרחב של ריכוזי 

התפלגות המרחבית של ריכוזי התמונות הנוצרות לבין הלגבי תהליכי יצירת הדימויים במוח האנושי וקשר הדוק בין 

  . הכימיקלים

אפיון וניתוח של תכונות . BRDCDי "בשלב הבא נחקרו תכונות דינאמיות של תמונות ואותות המתאימים להן הנוצרים ע

כגון (דינאמיות של תמונות ואותות הביא הוכחה אמפירית של ההשערה שעל מנת ליצור פתרונות יצירתיים ומורכבים 

  .המערכת נדרשת להיכנס לאזור של התנהגות כאוטית ,)'תמונות מנדלה וכו

ים לשמש כמקור בלתי מוגבל של תבניות יכול BRDCDמתוך הנגזרים מתמטיים המודלים האחרון הדגמנו שהבשלב 

י פרקטלים וכתוצאה מכך בעל "פרמטרים המתאימים לתמונות סימטריות מאופיין עהנמצא כי מרחב . סימטריות שונות

תמונות מנדלה כי  פרקטלי של מרחב הפרמטרים מבטיח האופי ה. רגישות גבוהה מאוד לשינויים מזעריים בפרמטרים

לספק להם  יכולותו ותייחודיבתכונות מאופיינים הלהתאים למגוון רחב של אותות המוח  ותמסוגל BRDCDי "שנוצרו ע

  .מימדי הולם-ייצוג דו



 

 
 

ככלי מתאים  BRDCDהגענו למסקנה שניתן להתייחס למודלים מתמטים הנגזרים מתוך  ,ל"מחקר הנהבהתבסס על 

להשתמש במודלים מרמזות כי ניתן תוצאות אלו . עצברשתות תאי  תלמידול דינאמיקה של מערכות מורכבות כגון דינאמיק

עבור הדמיית תהליך היצירה המוחי בצורת תמונות מנדלה דרך מידול וויזואליזציה של אותות  BRDCDמתמטיים של 

EEG . מערכת נוירופידבק המוצעת בעבודהתוצאות ההדמיה המתוארת משמשות משוב חזותי עבור.  
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Abstract 

Biofeedback, i.e. the feedback of biological data, is a way for the individual (subject, trainee, 

patient) to observe and affect her/his ongoing physiological processes. "Biofeedback system" is a 

term that refers to a group of experimental procedures in which external sensors are used to provide 

the individual with an indication of the state of their bodily processes in an attempt to effect a 

change in the measured quantities. Biofeedback systems include a method of recording the human’ 

ongoing physiological activity in, for example, the brain, the heart, the muscles or the blood vessels 

of the skin etc., and translating this activity into visual or auditory feedback. The uses to which 

biofeedback systems have been applied range from experimental study of physiological systems, 

through investigation of brain functions and brain-behavior relationships, learning and behavioral 

studies, and study of human factors in engineering systems, to therapeutic treatment of behavioral 

and functional disorders. In the present dissertation we will concentrate on a specific type of 

biofeedback known as a neurofeedback or EEG-biofeedback, where brain signals (in our case, in the 

form of an electroencephalogram, EEG) recorded from the individual are used for measuring brain 

functions and processes, their analyses and modification. 

In this work we present novel methodology for neurofeedback systems which is based on 

biochemical reactions discrete chaotic dynamics (BRDCD) theory. The proposed methodology 

combines using of on-line monitoring and recording of the human EEG, a specially developed 

methodology for automated fitting, and BRDCD mathematical model for the transformation of the 

biological signals into the computer generated series of symmetrical colored images (known as 

mandala images or mandalas). The resulting mandala images, being 2D representation of the 

subject’s 1D EEG, directly reflect her or his actual brain states.   

BRDCD is a theory which is based on the first principles and laws of physics for 

mathematical modeling of chemical and biochemical reactions dynamics in discrete time and space. 

According to BRDCD, a brain neuron can be simulated as a "biochemical reactor" that has the 

ability to exchange information with all the other neurons connected to it. By "information 



 

 
 

exchange" we mean another channel of interaction in addition to the exchanges of mass (via 

chemical reactions), charge, and energy taking place between neurons. In BRDCD, "information 

exchange" is formally taken into consideration by establishing the dependence of the model’s 

parameters (rate constants) on the states of other neurons characterized by the concentrations of the 

various chemical constituents within the neurons. We assume that entire complex interconnected 

network operates according to some initial hypothesis about the mechanism of biochemical 

reactions in the individual neuron including "information exchange" between the neurons. The 

computations of such a mathematical model should correspond to the real distributions of the 

chemicals in neuronal masses and the evolution of these distributions in time and space. Temporal-

spatial evolution of these distributions can be presented as a series of mandala images. Therefore the 

mandala images generated with BRDCD mathematical models are directly connected to the 

temporal-spatial distributed biochemical reactions going on in human brain.  

All currently used neurofeedback systems exploit arbitrary images to guide patients during the 

training process. An objective of many studies was to elaborate visual stimuli that are highly 

sensitive to ongoing changes in an individual’s brain activity. This work intends to develop 

principles, mathematical models and algorithms for such innovative neurofeedback systems.  

In this thesis we present a method for fitting the mathematical model derived from BRDCD 

theory to EEG time series. Modeling EEG by means of BRDCD model not only allows us to use 

various methods of both chaos theory and time-frequency analysis of EEG, but also provides us with 

a new additional source of information about EEG – 2D colored images (symmetric and otherwise). 

This source of information was previously unavailable for EEG signals. In our opinion it opens 

exciting possibilities for diagnostics and treatment using EEG, since visual inspection of 1D EEG 

time series has been widely used until now in clinical encephalography. In this work we propose one 

possible application of this approach for EEG-based diagnostics and treatment: neurotherapy using 

neurofeedback training. 

In order to ensure that the mathematical model derived from BRDCD for simple mechanism 

of biochemical transformations can be applied in modeling brain signals, qualitative and quantitative 

investigation of its possible solutions was performed. 

The first step was to formulate and solve the inverse problems of BRDCD for single neuron 

oscillator and for 2D visualization of neuronal network’s dynamics. Algorithms for solution of these 

inverse problems were proposed and tested. Robust procedures for automatic generation of images 



 

 
 

and signals of the desired form were developed for further use in the proposed neurofeedback 

system.  

The second step was to analyze the impact of the visualization factors, such as types of the 

color palette and the nature of the interpolation scheme, on the resulting images. It was 

demonstrated that visualization methods allow us to regulate extraction of information “hidden” in 

space-distributed constituents' concentrations; different internal patterns can be revealed due to 

application of different imaging strategies. This provides an indirect confirmation of our hypothesis 

about imagery processes in the human brain and the interrelation between pictures and space-

distributed concentrations of chemicals. 

The next step was to study the dynamic properties of images and corresponding time series. 

Analysis of the dynamic properties of BRDCD-generated images and signals confirmed the 

hypothesis that chaotic regimes play a crucial role in the emergence of complex creative patterns 

such as mandalas, symmetrical ornaments, circles, etc.  

Finally, it was demonstrated that the BRDCD mathematical model can serve as a source for a 

practically unlimited variety of different symmetrical patterns. This was confirmed by the fractal 

character of the parameter space corresponding to the symmetrical patterns and their specific 

property – extreme sensitivity to infinitesimal changes in parameters. The fractal character of the 

parameter space ensures that BRDCD-generated mandalas fit a wide variety of real brain signals 

with unique features providing them with appropriate 2D representations. 

Based on these studies, it was concluded that mathematical models derived from BRDCD can 

be considered as a suitable mathematical tool for modeling the dynamics of complex systems such 

as neuronal networks. These results encouraged us to use BRDCD mathematical models for 

simulation of brain creativity in the form of mandalas through modeling and visualization of EEG 

signals. The results of this simulation are applied as visual stimuli in the proposed neurofeedback 

system.  
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 תקציר

שינויים בדפוסי התנהגות אצל נקבות במהלך מחזור הביוץ והבדלים בדפוסי התנהגות בין זכר ונקבה ובין זכרים 

שבין היתר , מחקרים אנטומיים ובייחוד עבודות בעשור האחרון. ידועים מזה מאות שנים, הומוסקסואלים והטרוסקסואלים

עיקר . הדגימו שינויים ספציפיים במבנה ובתפקוד אזורי מוח שונים בהשוואות בין קבוצות אלו, fMRI-וב PET-נעזרו ב

כמו כן נמצאו עדויות להבדלים . ההבדלים המבניים והתפקודיים נמצאו בהיפותלמוס ובמרכיבים שונים של המערכת הלימבית

מעט מאוד ידוע לגבי השינויים . מיניות שונות אופטי בהשוואה בין זכרים בעלי העדפות-מבניים באמיגדלה והאזור הקדם

המולקולאריים החלים באזורי המוח השונים הן במהלך מחזור הביוץ בנקבה והן בהשוואה בין זכר לנקבה ובין זכרים 

 . הומוסקסואלים להטרוסקסואלים

 

שנה מאז ברטהולד  061עברו מעל . המוח הינו כנראה האיבר הסומטי בעל השונות המינית הרבה ביותר בגוף האדם

פרנק פירסם את המחקרים . שנה מאז ביץ א 61ארנולד ניהל את הניסויים הראשונים באנדוקרינולוגיה התנהגותית ויותר מ . א

כי בבוגר הורמוני המין אחראיים בצורה , הדעה. הראשונים המתארים את השפעות ההורמונים הסטרואידלים על תפקוד המוח

כמו גם , מתעלמת מתופעות ארגוניות בולטות של הורמונים אלו על התפתחות המוח, ין המיניםמלאה על כל הבדלי המוח ב

 . מספר הולך וגובר של ראיות על מנגנונים גנטיים הגורמים להבדלים בין המינים במוח ללא מעורבות של פעילות הורמונלית

 

מיני של -האבולוציוני אנטגוניסטימעורבים בתהליך  Xבשנים האחרונות נמצא כי גנים הקשורים לכרומוזום 

המערכת הלימבית וכי גנים בכרומוזומי המין יכולים להשפיע בצורה ישירה ועצמאית על השונות המינית ללא מעורבות של 

ביטוי גנים רצסיבים והתעתיקים , נעשה ברור יותר ויותר כי כרומוזומי מין, פרוטאמי/כיום בעידן הגנומי. הורמוני המין

: בנוסף הופיעו ראיות המתארות כיצד מספר מנגנונים אפיגנטיים כגון. הם בעלי שונות מינית במוח RNAד שלאחר עיבו

שאינו RNA שינוי בסדר גבוה יותר ושל כרומטין ורגולציה של, שינוי היסטוני ושחבור חליפי לאחר שעתוק,  DNAמתילצית

משפיעים על השוני בין המינים בביטוי , ות הורמוני מיןמקודד ברשת רגולטוריות מורכבות שכוללות כרומוזום מין ופעיל

. אופטי-באזורים כגון האמיגדלה והאזור הקדם, הבדלים אלה באים לידי ביטוי ברחבי המוח. ופעילות גנים במערכת העצבים

 .רק חלק קטן של המנגנונים המולקולריים וגנים הפועלים בתהליכים אלו נמצאו, נכון לעכשיו

 

, הינה לאתר את השינויים המולקולאריים החלים במערכת הלימבית בחולדה במהלך מחזור הביוץמטרת עבודתנו 

שההבדלים המבניים והתפקודיים , הנחת היסוד בבסיס עבודה זו הינה. זוויגיים בביטוי גנים באזורים אלו-ואת ההבדלים הבין

י ניתן יהיה לזהות גנים אשר רמת התבטאותם יתבטאו גם כהבדלים ברמה המולקולארית וכ, אשר נמצאו במחקרים קודמים

 .  שונה בין המינים וגנים שמתבטאים באופן שונה בשלבי המחזור של חולדה

 

עיתוי ההקרבה של הנקבות נקבע כך . לצורך זה הופרדו ונותחו מוחות של חולדות משני המינים בגיל עשרה שבועות

באמצעות בדיקת משטחים   estrusוdiestrus ור הווסתי בחולדה שתתקבל חלוקה מייצגת של שני שלבים עיקריים של המחז

שבבי גנים  18 באמצעות. אופטי-האמיגדלה והאזור הקדם: הופקו מתוך שני אזוריים מוחיים RNAדגימות . מנרתיקי החולדות

כתלות במין , תעתיקים 00,111נעשתה השוואה בין הדגימות השונות לבחינת רמות הביטוי של מעל Affymetrix  של חברת 

נבחרו תעתיקים שעמדו ביחס סף של לפחות  , לצורך סינון בסיס המידע הרב שהתקבל. וזמן המחזור בכל אחד מן האזורים

 .  1.10וכן שרמת המובהקות הסטטיסטית של הביטוי נמוכה מ RNA  -בין רמות התבטאות ה 0.0

גנים ידועים ומספר  441מצאנו מעל . דות זכר ונקבה בוגריםביצענו ניתוח נרחב של ביטוי הגנים באזורי המוח השונים בחול



חדשים באזור האמיגדלה אשר נבדלים באופן משמעותי ברמת הביטוי שלהם בין חולדות זכר /דומה של  גנים לא ידועים

לבי  בין ש RNAגנים חדשים נמצאו באותו אזור עם שונות ברמת ביטוי ה  66ארבעים וחמישה גנים ידועים  וכן . ונקבה

diestrus  וestrus גנים חדשים נמצאו עם שונות בביטוי בין  061 -גנים ידועים וכ 061 -כ, אופטי-באזור הקדם. בנקבות

כאשר פחות ממחצית מהם הינם גנים , בנקבות estrusו  diestrusמאתיים וארבע גנים הראו ביטוי שונה . זכרים ונקבות

והגנים הפוטנציאלים החדשים יוצרים מסלולים ביולוגיים ותהליכים הפועלים  הרשימה הארוכה של הגנים הידועים .ידועים

 long-term: בעבודתנו הנוכחית זוהו באמיגדלה המסלולים והתהליכים. אחד עם השני ובכך גורמים לשונות המינית של המח

potentiation pathway, MAPK signaling pathway, Wnt signaling pathway  וכן שש אונטולוגיותGO מעושרות :

 synaptic part, cell junction וproteinoceous extracellular matrix  רכיבי תא והתהליכים הביולוגייםCell 

adhesion, immune response and response to external stimulus .אופטי נמצאו המסלולים-באזור הקדם :calcium 

signaling pathway ,adherences junction pathway וlong-term potentiation pathway  . כמו כן הרכיב התאי

plasma membrane  והמסלול הביולוגיregulation of cellular process. 

 

אשר אנו מאמינים שהינם בעלי תפקיד מפתח , בעבודתנו זו אנו מצביעים גם על מספר גנים ידועים ופוטנציאלים

, Prolactin receptor variant 1: באמיגדלה אלו הם. תהליך התפתחות השונות המינית של המחוכנראה חיוני ב

Oxytocin ,Tranthyretin ,Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 2, ,Neurogranin  ו

Eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 3, structural gene X-linked ן שישה גנים חדשים וכ

AI228978 ,AI103917 ,AI071538 ,BE120509 ,BF4000768  וAI599250 . באזור הקדם אופטי אלו הם ארבע גנים

 ,Pro-melanin-concentrating hormone ,Neurogranin ,Eukaryotic translation initiation factor 2: ידועים

subunit 3, structural gene X-linked  וTransthyretin ושלושה גנים חדשים :AI228978 ,AI103917  וAI599250. 

 

ביצענו השוואה בין רמות , על מנת להפריד את ההשפעה של גורמים גנטיים על הגנים נבחרים משינויים הורמונליים

תוצאות ניסוי זה הראו כי הרוב המכריע של הגנים . הביטוי של גנים אלו לאלה אצל חולדות שעברו הסרה של הגונדות

ממצאים אלו  תומכים בהנחת היסוד שלנו בנוגע לשינויים . יןשנבחרו הם תחת השפעה של הגורם הגנטי כמו גם הורמוני המ

שינויים שככל הנראה קשורים לשינויים קוגנטיבים והתנהגותיים במהלך , דינמיים הנראים בביטוי הגנים במערכת הלימבית

בר והמחזור גיל המע, לאחר לידה, הריון, התבגרות מינית: כגון)תקופות של שינויים משמעותיים ברמות הורמוני המין 

מצאנו הן גורמים גנטיים והן הורמונליים כאלו התורמים למנגנונים פיזיולוגיים במהלך ההתפתחות על מנת ליצור (. החודשי

יחד עם זאת יש צורך במחקרים נוספים בעתיד על מנת להבין את . את הביטוי הגנטי של השונות המינית במערכת הלימבית

כמו גם להמשיך לבדוק את משמעות מאות הגנים הקשורים ; ולוגיים ומסלוליםהיקף ההשפעה של אותם תהליכים בי

 . לכרומוזומי והורמוני המין בתהליך הגדרת מבנה המוח ותיפקודו בזמן ההתפתחות העוברית

 

 לסיכום אנו מאמינים כי מחקר זה מספק תובנה ראשונית חשובה לשאלה כיצד ומדוע גברים ונשים הינם בעלי שונות בפגיעות

  ,המיניםבין " תהליכי החשיבה"ין בינויים הקלים הש החשיבות של הבנת באמצעותשל הפרעות נפשיות והתנהגותיות מסוימים 

 .מגדר  מכווניתוך תקווה ליצירת אבני דרך בפיתוח עתידי של טיפולים יעילים 

 
 

 



Abstract  

Changes in human female behavior patterns during the ovulation cycle as well as behavioral 

differences between males and females and between homosexual and heterosexual males have been 

known for centuries. Specific variability in structure and function of several brain regions within these 

groups of people has been demonstrated through fMRI and PET scan anatomical studies. Many of 

those differences were found in the hypothalamus and components of the limbic system. Notably, the 

pre-optic area and amygdala were found to present structural differences between males and females, 

as well as between males with different sexual preferences. Very little is known about the molecular 

changes occurring in various parts of the brain during the female ovulatory cycle or between males and 

females. 

 The brain is perhaps the most sexually dimorphic somatic organ in the human body. It has been 

over 160 years since Berthold A. Arnold conducted the first experiments in behavioral endocrinology 

(Berthold, 1849) and more than 60 years since Beach A. Frank published the first studies describing 

the effects of steroid hormones on brain function (Beach, 1948). The view that circulating sex 

hormones in the adult fully account for all sex differences in the brain ignores the pronounced 

organizational effects of these hormones on brain development, as well as rapidly growing evidence 

for genetic mechanisms that induce sex differences in the brain independent of hormone action. 

In recent years, it has become clear that X-linked genes are implicated in the sexually 

antagonistic evolutionary role of the limbic system, and that genes on the sex chromosomes can 

directly influence sexual dimorphism independent of the action of sex steroids. Today, in the 

genomic/proteomic era, it has become increasingly clear that expression of sex chromosome genes, 

autosomal gene expression, and post-transcription RNA processing are sexually dimorphic in the 

brain. Evidence has begun to unravel as to how epigenetic mechanisms such as DNA methylation, 

post-transcription histone modification and alternative splicing, higher order chromatin remodeling, 

and non-coding RNA regulation in a complex regulatory network that involves sex chromosome and 

gonadal hormone activity, and promotes sex differences in neural gene expression and function. These 

differences are manifested throughout the brain, in regions such as the amygdala and the pre-optic 

area. At the present time, only a small proportion of the molecular mechanisms and genes behind these 

processes have been revealed. 

The objective of our study is to identify the molecular differences in the limbic system between 

the genders. We also unravel gene expression differences in those brain regions during the estrus cycle 

of the female rat. Our assumption is that the structural and functional differences found in earlier 

studies are a reflection of changes at the molecular level. Such changes are expected to be identified, at 

least in part, as differences in expression levels of gene transcripts in the different genders and estrus 

cycle phases. 

 To that end, two brain regions, the amygdala and pre-optic area, were dissected from male and 



female rats at the age of 10 weeks. The timing of the dissection in the female rats was based on vaginal 

smears, in order to identify two specific phases in the ovulation cycle: diestrus and estrus. RNA 

samples were extracted from those two areas and placed on 18 Affymetrix arrays, testing expression of 

over 31,000 transcripts. An expression ratio of at least 1.3-fold and p value lower than 0.00 were 

chosen as the cutoff point to filter out the prominent differentially expressed genes. 

We performed a large-scale gene expression analysis of the distinct brain regions in adult male 

and female rats. We found over 440 known genes and a similar number of unknown/novel genes in the 

amygdala region that significantly differ in their expression between male and female rats. Forty-seven 

known genes and 67 novel genes were found in the same region, showing significantly different RNA 

expression levels in estrus and diestrus females. In the pre-optic area, about 061 known genes and 061 

novel genes were found to be differentially expressed between males and females. Two hundred and 

four genes showed differential expression levels in estrus and diestrus female rats, less than half of 

which are known genes.  

The long list of known genes and novel genes form biological pathways and processes that 

likely interact with each other, ultimately causing the sexual brain dimorphism. We have identified in 

our current work the following pathways and processes that demonstrate gender-specific expression 

patterns in the brain regions tested: long-term potentiation pathway, MAPK signaling pathway, Wnt 

signaling pathway, as well as six GO ontology enriched domains: synaptic part, cell junction, and 

proteinoceous extracellular matrix cellular components, and Cell adhesion, immune response, and 

response to external stimulus biological processes, in the amygdala; and calcium signaling pathway, 

adherences junction pathway, and long-term potentiation pathway as well as enriched plasma 

membrane cellular component and regulation of cellular process biological process in the pre-optic 

area.  

In this study, we also point out several known and potential novel genes, which we believe play 

a key and possibly crucial role in the amygdala and pre-optic areas of sexual dimorphism. In the 

amygdala, notable are six known genes: Prolactin receptor variant 1, Oxytocin, Tranthyretin, 

Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 2, Neurogranin, and Eukaryotic translation 

initiation factor 2, subunit 3, structural gene X-linked; and six novel genes: AI228978, AI103917, 

AI071538, BE120509, BF4000768, andAI599250. In the pre-optic area, of special interest are four 

known genes: Pro-melanin-concentrating hormone, Neurogranin, Eukaryotic translation initiation 

factor 2, subunit 3, structural gene X-linked, and Transthyretin, as well as three novel genes: 

AI228978, AI103917, AI599250. 

In order to differentiate the influences of genetic factors on the selected genes from hormonal 

influences, we compared the expression levels of the differentially expressed genes to those in 

gonadectomized rats. Our data suggest that the majority of selected genes are under the influence of 

genetic factors as well as circulating gonadal hormones. Those findings support our basic assumption 



regarding the dynamic changes seen in gene expression in the limbic system, changes that likely affect 

some of the cognitive and behavioral alterations that occur during periods of substantial gonadal 

hormone levels changes (e.g., puberty, pregnancy, post-partum, menopause, and menstrual cycle). 

We have found that both genetic and hormonal factors likely contribute to physiological and 

developmental processes, generating the ontogeny of sexual dimorphisms in the limbic system. 

However, future studies will need to be directed towards understanding the extent and influence of 

those biological pathways and processes as well as further studying the effect of those hundreds of sex-

linked and hormonally influenced genes that define brain structure and function during brain 

development in the embryonic period. 

 

Ultimately, we believe that our study provides important preliminary insights into the 

molecular basis of gender-specific brain differences. Although the variability in "thinking processes" 

between the sexes may seem to be small, the significance might serve as a basis for better 

understanding of why men and women show different vulnerabilities to certain mental and behavioral 

disorders, hopefully setting early milestones in future development of effective sex-specific therapies. 



  
התקני גבישים נוזליים ובקרי קיטוב ושילובם במערכות הדמאה 

  אופטיות לשימושים רפואיים
  אהרון אופיר: מאת

  פרופסור איברהים עבדול חלים מנחה:

  תקציר

  

מספר מקרי גידולי סרטן העור הולך וגדל משנה לשנה ורק בארצות הברית ישנם יותר ממיליון מקרים כל שנה. 

 cutaneous malignant melanoma -סוג הסרטן המסוכן ביותר הוא ה American Cancer Societyלפי 

(CMM)ימותו כאשר הממוצע הכללי של מוות מסרטן עור, לשנה,  8,650מקרים כל שנה שמתוכם  67,720 -, כ

הורגים  squamous cell carcinomas (SCC) -, והbasal cell carcinomas (BCC) -. סרטן ה11,590הוא 

מגלים רק אם  CMM -אם נשלחו גרורות. ניתן לטפל ב 100%-הורג כמעט ב CMM -כאשר ה 4-5%בשעור של 

הוא קריטי  CMMאותו בשלבים מוקדמים, אך ברגע שנשלחות גרורות זה כבר מאוחר מדי. לכן, גילוי מוקדם של 

מתחיל בנקודה קטנה שלכאורה נראית תמימה ועם הזמן גדלה ומשנה את צבעה.  CMM -להצלת חיי החולה. ה

מטוסקופ. איכות הגילוי תלויה רבות בעזרת דר ABCD -כיום השיטה הרווחת לזיהוי שומות היא על ידי שיטת ה

  בניסיון הדרמטולוג ולכן ישנם מקרים רבים של טעויות בגילוי.

  

  מטרות עבודה זו הן:

א) פיתוח מערכת הדמאה שתוכל לעקוב אחר שינויים תת עוריים של שומות מסוגים שונים, בעיקר שומות 

  . CMM -, ו BCC ,SCCסרטניות כגון 

נוזלי חדשניים ושילובם במערכת ההדמאה הנ"ל אשר ישלטו באורך הגל והקיטוב ב) פיתוח התקני גביש 

  בצורה אוטומטית.

ג) ביצוע בדיקות קליניות עם מערכת ההדמאה הנ"ל וביצוע קורלציה בין התמונות ממערכת זו לבין 

  הבדיקות ההיסטולוגיות.

  

העשויים מהתקני גביש נוזליים,  מערכת  ות אלו פותחו פילטרים מתכווננים והתקן מסובב קיטובכדי להשיג מטר

  לפי סדר הופעתם: - ה ובדיקה קלינית והיסטולוגיתתוכנהדמאה, 

) שיפור תהליך בניית תאי גביש נוזליים על ידי שיפור תהליך ניקוי המצעים.  בניית התקן למדידת 1

יישור מולקולות ) למדידת איכות MATLABתכונות התאים. בניית תוכנה (בשילוב ספקטרומטר ותוכנת 

לפני ואחרי המילוי בגביש נוזלי. הגביש הנוזלי שנבחר  -הגביש הנוזלי ועובי התאים בשיטה ספקטראלית 

  .   Merckהמיוצר בחברת  nematic – E44הוא מסוג 

מתאי גביש נוזליים שתכונותיו ידועות. על בסיס  Lyot) כדי לפתח פילטר אופטי מתכוונן נבנה פילטר 2

  זה פותחה תוכנה לשליטה בכל תא בנפרד כדי לבצע כיוונון לתחום האופטי והאינפרא אדום הקרוב. 



מתאי גביש נוזליים כדי לאפשר תחום פעולה  LEO – Lyot Eliminate-Order) פותח ונבנה פילטר 3

  רחב.

וניתן לשילוב  Lyotיש נוזלי)  כפילטר משלים לקונפיגורציית (מתאי גב Jumpפילטר  ) פותח ונבנה4

  .Lyot filter -וכיוונון עם ה

 quarter waveplate -קיטוב הבנוי מתא גביש נוזלי שמתפקד כ-) פותח ונבנה התקן גביש נוזלי, שולט5

 - WILCPRמתכוונן ותא גביש נוזלי נוסף לסיבוב מישור הקיטוב בצורה רציפה. לרכיב זה קראנו 

Wavelength independent liquid crystal polarizarion rotator .  

, מחולל אותות, רכיבים אופטיים, ומצלמה דיגיטלית עם פרוטוקול תקשורת LEO ,WILCPR) פילטר 6

IEEE -   שולבו במערכת הדמאה שקראנו להDOSI - Differential Optical Spectropolarimetric 

Imagingלה על ידי תוכנה שפיתחתי בשפת . המערכת תופעLABVIEW ו- MATLAB המערכת .

משתמשת בהקרנת אור על השומה בקיטובים שונים כאשר המצלמה קוראת סדרת תמונות בקיטוב מסויים 

  אחד. 

) פותחו שלושה אלגוריתמים לניתוח סדרת תמונות: הראשון להדגשת גבולות השומה. השני לגילוי 7

  ית לסביבתם. והשלישי נותן מידע אודות חומרת העיוות התת עורי.איזורי פיזור גבוהים יחס

) בבית חולים סורוקה שבבאר שבע, במחלקה 18-101חולים (גילאים  44) ניסויים קליניים: צילמתי 8

וניתוח  DOSI-לכירורגיה פלסטית יחד עם רופא מנתח שביצע דיאגנוסטיקה קלינית לפני הצילום ב

עזרת שני פתולוגים ביצענו את ההיסטולוגיה שלאחר מכן קבעה כיצד נקטלג להסרת השומה לאחר מכן.  ב

  השומות שצולמו חולקו לקטגוריות הבאות: 77את השומה. 

10-Seborheic Keratoses (SK), 13-Compound nevus (CN), 6-Junctional nevus (JN), 11-

Intradermal nevus (IDN), 5-Basal cell carcinoma (BCC), 2-Pigmented basal cell carcinoma 

(PIG BCC), 4-Squamous cell carcinoma (SCC), 1-Hemangioma, 4-Lentigo, 16-Dysplastic 

nevus and 5-Melanoma. 

  יחד עם הממצאים ההיסטולוגיים.  DOSIנבנתה טבלה המקטלגת את ממצאי 

  

את בחירת אורכי הגל בתחום רחב, מהאור הנראה ועד לאינפרא אדום הקרוב, ביצוע  התקני הגביש הנוזלי איפשרו

הסריקה על ידי סיבוב הקיטוב בצורה רציפה וללא חלקים מכאנים לכל אורך גל, דבר אשר שיפר את התפעול 

יצוע והדיוק של המערכת. לאחר הסריקה חיפשנו תצורות החוזרות על עצמן בכל השומות. ההבדל הבולט לאחר ב

, בהן נראו תצורות יותר סבוכות. תמונות CMM -היה בשומות עם דיספלסטיות גבוהה כגון ה DOSI-אלגוריתם

הסרטן מראות תצורות מעוקלות יותר יחסית לשומות הלא סרטניות שלרוב הופיעו בתצורות יותר מרוחות. מאחר 

חשיבות גבוהה למידע אודות העיוות  ודרגת הדיספלסטיות היא אחד הסממנים להדרדרות שומה לסרטנית, ישנה

  . DOSIהתת עורי. עיוות זה אינו ניתן לצפיה בעין או בדרמטוסקופ ובכך היתרון בשיטת 
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Abstract  
  

Skin cancer rate is increasing over the years. There are more than million cases each year 

only in the United States. According to the American Cancer Society the most serious form of 

skin cancer is cutaneous malignant melanoma (CMM), with an incidence of about 67,720 in 

the US annually, with about 8,650 out of the 11,590 skin cancer deaths. Skin cancers like 

basal cell carcinomas (BCC) and squamous cell carcinomas (SCC) have death rate of 4-5% 

when the CMM has death rate of almost 100% if metastasizes. CMM is curable at its earliest 

stages, but it is resistant to any current medical treatment once it metastasizes. Early detection 

of the CMM disease is therefore very important. CMM often starts as small, mole-like 

growths that increase in size and may change color. A common method used by physicians to 

diagnose skin cancer is the ABCD rule using dermatoscope. However, performance of 

dermatoscopic examination is still strongly influenced by ones experience and ends with a 

high rate of false-positive skin cancer diagnosis. 

 

The objectives of this research are: 

1) Developing an optical imaging system enabling under skin changes follow-up for 

several kinds of lesions such as: BCC ,SCC and CMM. 

2) Developing liquid crystal (LC) devices for integration into the skin imaging system 

to control wavelength and polarization. 

3) Clinical experiments with the mentioned system correlating the images with 

histological diagnosis. 

 

To achieve these objectives we developed LC tunable filters, polarization controller, imaging 

system, new post processing algorithm, program to operate the imaging system, and clinical 

examination validated by histology – according to their appearance: 

1) LC cells fabrication was improved by efficient cleaning process of the glass substrates.  A 

mechanical jig was built to measure the cell characteristics. MATLAB program was built 



(using spectral method) to calculate the degree of molecule alignment and cell width.  The 

chosen LC molecule is the nematic E44 from Merck.  

 2) In order to develop tunable filter we built first the well-known Lyot filter using LC cells. 

Based on this filter a controller was built to tune the filter from the near IR to the visible 

regime. 

3) Filter Lyot Eliminator-Order -  LEO was developed using liquid crystals cells. 

4) JUMP filter was developed using liquid crystals cells. This filter considered to be a 

complementary to Lyot filter. 

5) WILCPR  - Wavelength independent liquid crystal polarization rotator . This device 

continuously controlled the rotation of linearly polarized light for any wavelength in the Vis-

NIR range. 

6) LEO filter, WILCPR device, National instrument function-generator, optical objective, and 

IEEE-Digital camera were integrated in an imaging system named DOSI after the acronym 

"Differential Optical Spectropolarimetric Imaging".  DOSI operation was executed by 

LABVIEW-MATLAB in-house programs. The system irradiates in many polarizations while 

the camera captures sequence of images. 

7) Three algorithms were developed for post processing: emphasizing lesion boundaries, 

marking the high scattering areas and the degree of under skin distortion. 

8) Clinical experiments: 44 patients (ages 18-101) were scanned with DOSI. 77 lesions were 

classified according to the histological tests after Mohs surgery. Classification table: 

10-Seborheic Keratoses (SK), 13-Compound nevus (CN), 6-Junctional nevus (JN), 11-

Intradermal nevus (IDN), 5-Basal cell carcinoma (BCC), 2-Pigmented basal cell carcinoma 

(PIG BCC), 4-Squamous cell carcinoma (SCC), 1-Hemangioma, 4-Lentigo, 16-Dysplastic 

nevus and 5-Melanoma.  

The LC devices enabled dynamic tuning of a large spectral regime from the near IR to 

the visible, without moving parts and continuous polarization rotation for the scanning 

process. In the post processing algorithms we looked for correlations of the grabbed patterns 

and the results from the pathology department. Prominent distinction appeared in lesions with 

high dysplasm like CMM, where grotesque and complicated patterns were emerged. Cancer 

patterns have high degree of curvature compared with benign lesions which have sort of 

smeared and cloudy structures. Since high degree of dysplasm is one of the stages that 

deteriorates to cancer it is very important to probe the under skin structure. Small changes in 

the dysplasm cannot be seen in the naked eye of dermatoscope, thus the advantage of DOSI 

system. 
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Abstract 

PCCA is a severe autosomal recessive phenotype of non-dysmorphic 

profound mental retardation, progressive microcephaly, and severe spasticity 

described in non-consanguineous Jewish Sephardic families by Ben-Zeev et al. in 

2003. Parents of affected individuals were both of Moroccan ancestry, both of Iraqi 

ancestry, or of mixed Iraqi-Moroccan ancestry. Repeat magnetic resonance imaging 

of affected individuals shows progressive cerebellar atrophy followed by cerebral 

atrophy involving both white and grey matter. Initially, assuming that a founder effect 

underlies the genetic defect causing the disease in these families, we used genome-

wide homozygosity mapping to identify the genetic basis for this severe disorder. 

Analyzing 10K SNP array data from a total of 30 individuals in 8 families did not 

identify any region that was associated with the disease and shared by all the affected 

individuals. As the Jewish Iraqi and Moroccan communities are known to be of 

different ancestral origins, we assumed that the mutations in those two populations, 

even if in the same gene, could be different. Analysis of two Iraqi Origin families 

identified a single 7.4 cM locus of homozygosity on chromosome 4p15.2, shared by 

the two affected individuals in those families, that was narrowed to a 3.3 Mb interval 

encompassing 15 genes. The two affected individuals of mixed Iraqi-Moroccan 

ancestry shared one haplotype at this locus, inherited from their Iraqi parent, that was 

identical to that found in the "pure" Iraqi patients and a ~1.0 Mb haplotype inherited 

from their Moroccan origin parent. All 15 genes in the interval were sequenced, 

revealing two missense mutations in SepSecs (encoding O-phosphoseryl-

tRNA:selenocysteinyl-tRNA synthase). In the two unrelated Iraqi-origin affected 

individuals we identified homozygosity for a missense mutation, substituting the 



conserved tyrosine334 with cysteine. In two unrelated affected individuals from two 

families of mixed Iraqi-Moroccan origin, we identified compound heterozygosity for 

the tyr334cys mutation and for another missense mutation replacing the conserved t 

alanine239 residue with threonine. Both founder mutations are common in the two 

populations tested, and drastically affect the enzymatic activity of SepSecS. The 

essential micronutrient selenium is found in proteins as selenocysteine (Sec), the only 

genetically encoded amino acid in humans whose biosynthesis occurs on its cognate 

transfer RNA (tRNA). SepSecS catalyzes the conversion of O-phosphoseryl-tRNA 

(Sep-tRNA) to Sec-tRNA in the final steps of selenocysteine formation. By 

abrogating the human SepSecS activity, the two mutations disrupt the sole route to 

Sec biosynthesis in humans and thus, the generation of selenoenzymes. This is the 

first demonstration of a human disease associated with the enzymatic pathway to the 

21st amino acid, selenocysteine, which is present in at least 25 human proteins. 

Besides the scientific significance of our studies, the results presented in this thesis 

allow for carrier detection and pre-natal testing for the disease in these families. 

Sequencing the entire coding sequence of SepSecS in the other four Moroccan 

origin PCCA families identified no mutations, indicating different genes involved in 

the disease. Since we later identified extension of the disease within one of the 

Moroccan origin affected families, we used Affymetrix 250K SNP arrays in order to 

identify the disease associated locus in this family. Assuming recessive mode of 

inheritance we mapped the disease-associated locus to 5 Mb on chromosome 

17p13.2-13.3 (Multipoint LOD score of 3.4). So far, sequencing 22 genes in this 

interval revealed no mutations. Our efforts to identify the genetic basis for the disease 

in this family and three others are ongoing. 



שאובחנה  איתור ואפיון הפגם המולקולארי הגורם לתסמונת נוירולוגית: נושא

   .במשפחות יהודיות ממוצא ספרדי

  .אורלי אגמי: מגישה

    .אוהד בירק' פרופ: מנחה

  :תקציר

Progressive cerebellocerebral atrophy (PCCA) היא תסמונת נוירודגנרטיבית חמורה 

התסמונת תוארה . מיקרוצפאלי וספסטיות חמורה ללא סימנים דיסמורפים,  שכלי עמוקהמאופיינת בפיגור

ללא קשר , ברוריה בן זאב ועמיתיה בילדים ממספר משפחות יהודיות קטנות'  על ידי דר2003בשנת 

תמונות הדמיה מגנטית של ). עירק-מרוקו(עירקי או מעורב , ממוצא מרוקאי, בינהן או נישואי קרובים

. אטרופיה פרוגרסיבית של הצרבלום שבעקבותיה אטרופיה של המוח הגדולהראו ) MRI(מוח החולים 

השתמשנו באנליזה , שאותו גן עומד בבסיס המחלה אצל כל שמונת המשפחות שנחקרותחילה הנחנו ב

בניתוח .  לאתר מקטעי הומוזיגוטיות משותפת לכל החוליםעל מנת )(10K SNP arrayכלל גנומית 

יתכן כי , עירקית ומרוקאית,  נפרדותשתי קהילותומדובר במאחר . הנתונים לא זוהה איזור משותף כזה

בניתוח תוצאות אנליזה כלל גנומית . יהיו שונות, גם אם יהיו בגן משותף, המוטציות הגורמות למחלה

 7.4מצא לוקוס יחיד של הומוזיגוטיות משותפת לחולים באורך של בשתי משפחות ממוצא עירקי נ

 -  מיליון בסיסים המקודד ל3.3מקטע זה צומצם בהמשך לאיזור באורך .  4p15.2סנטימורגן בכרומוזום 

מרוקו מצאנו במקטע זה הפלוטיפ אחד -אצל שני חולים נוספים משתי משפחות ממוצא עירק.  גנים15

 סנטימורגן 1-צל שני החולים ממוצא עירקי והפלוטיפ שני משותף באורך כזהה לזה שנמצא א, משותף

 הגנים במקטע שזוהה נמצאו שתי מוטציות של החלפת 15בריצוף כל . שמקורו מהורה ממוצא מרוקאי

שני החולים ). SepSecs) O-phosphoseryl-tRNA:selenocysteinyl-tRNA synthaseבסיס בגן 

ממוצא עירקי נמצאו הומוזיגוטיים למוטציה הגורמת להחלפה של החומצה אמינית השמורה טירוזין 

ל ומוטציה "מרוקו נמצאו המוטציה הנ-אצל שני החולים ממוצא עירק.  בחלבון334בציסטאין בעמדה 

שתי . בחלבון 239המתבטאת בהחלפה של חומצה אמינית שמורה אלאנין בתריאונין בעמדה , נוספת

שתיהן ניסויי פעילות אנזימטית של האנזים הראו כי המוטציות נמצאו שכיחות בשתי קהילות אלו ו

סלניום הינו רכיב מזון חיוני הנמצא בחלבונים . משפיעות באופן דרסטי על פעילות החלבון

 SepSecS.  א שליח שלה"חומצת האמינו היחידה בבני אדם שמסונטזת על גבי הרנ, כסלנוציסטאין

הראנו כי שתי המוטציות שנמצאו פוגעות משמעותית . מבצע את השלב האחרון ביצירת סלנוציסטאין

אנו קושרים . בפעילות האנזים ומכאן פוגעות במסלול היחיד של ייצור אנזימים המכילים סלנוציסטאין

 25 -ווה חלק בכשמה, 21 -החומצה אמינית ה, לראשונה בין המסלול האנזימתי של ייצור סלנוציסטאין



מלבד המשמעות המדעית שלהן תוצאות אלו מאפשרות איתור נשאים ובדיקות . חלבונים ומחלה בבני אדם

  .   אבחון טרום לידתי של המחלה במשפחות אלו

  

 במשפחות האחרות ממוצא מרוקאי לא נמצאו מוטציות אנו SepSecSמאחר ובריצוף הגן 

בקרב אחת המשפחות ממוצא מרוקאי איתרנו חולים . ם במחלה זומניחים כי קיימים גנים נוספים המעורבי

מיפינו את ) (250K SNP arrayאנליזה כלל גנומית תוך שימוש ב. נוספים במחלה במשפחה המורחבת

-17p13.2  על גבי כרומוזום 5Mbp  -המיקטע הגנומי בו שוכן הגן הגורם למחלה לכ

13.3)Multipoint Lod Score:3.4 .( אנו . לא נמצאו מוטציות.  גנים במקטע22ריצפנו עד לשלב זה

      .  משפחות נוספות3-ממשיכים לחפש את הבסיס הגנטי למחלה במשפחה זו וב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יחסות של מורים להתבטאויות של תלמידים בהקשר מתמטייהת נושא העבודה:

 אורלי גוטליב שם המגישה:

 פרופ' רוחמה אבן  ,פרופ' תיאודור אייזנברג שם המנחים:

 

  העבודה תקציר
חוקרים ואנשי חינוך מתמטי סבורים שתשומת לב של מורים לדרכי חשיבה ולמידה של תלמידים והבנתן חיוניות 

. לפיכך חלק מתכניות ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים למתמטיקה מבקשות לרכז את תשומת לבם אה טובהלהור

אלא שפיתוח ההבנה של מורים לגבי דרכי  .של המורים בדרכי החשיבה והלמידה של תלמידים ולפתח את הבנתם בנושא

ה. ממחקרים שנעשו בנושא עולה כי חשיבה של תלמידים מותיר בעינה את השאלה כיצד עליהם להשתמש במידע ז

       השימוש בידע אינו משימה פשוטה.

סקירת הספרות מספקת מידע מוגבל לגבי דרכי התייחסות של מורים, בהם מורים מומחים, להתבטאויות של תלמידים 

רוב המידע בנוסף, בשיעורי מתמטיקה. רבים מן המחקרים בנושא זה נעשו במסגרת התערבות ובחנו שיעורים מעטים. 

 .על אודות תגובות של מורים על התבטאויות של תלמידים מצוי במחקרים שאינם מתמקדים בנושא

שיעורי  03 -כשל מחקר זה בוחן מאפיינים של התייחסות של מורה מומחית להתבטאויות של תלמידים במהלך 

ה על התפתחות המהלך המתמטי המחקר בודק את ההשפעות האפשריות של תגובות המור ,ףבנוס. שיגרתייםמתמטיקה 

של מורה מומחית. הנתונים נאספו משתי כיתות בבית ספר  (case study)מחקר מבוסס על חקר מקרה הבשיעורים. 

ניתוח הנתונים היה איכותי וכמותי. הניתוח הכמותי נועד לתמוך בממצאים . אחד שבהן לימדה המורה המומחית

 האיכותיים. 

העבודה במליאת הכיתה, שבמהלכה נדונו רעיונות של תלמידים וגובשו רעיונות מתמטיים. תגובות המורה נבחנו במהלך 

( 1התייחסות המורה להתבטאויות של תלמידים נבחנה בכלל העבודה במליאה ובארבע סיטואציות הוראה במהלכה: )

עבודה על , נושא חדשהכרת  –( הוראה מונחית מטרות שונות 0( הוראה בכיתות השונות; )2הוראת נושאים שונים; )

; חזרה על ידע משנים קודמות והרחבה החורגת מן הנושא המרכזי, חזרה על ידע משנת הלימודים האחרונה, נושא מרכזי

( הוראה של חלקי שיעורים שנבעו מהתבטאויות של תלמידים לעומת הוראת חלקי שיעורים שיזמה המורה ללא קשר 4)

 להתבטאויות של תלמידים.

 העיקריים של המחקר: להלן הממצאים

נושא חדש או נושא  –עולה שהמורה ארגנה את הלמידה של רוב הנושאים הראשיים תכני הלימוד בשיעורים מניתוח 

בשני שלבים, עבודה עצמית ועבודת כיתה במליאה. במהלך העבודה העצמית עזרה המורה לתלמידים ולמדה על מרכזי, 

עודדה המורה את התלמידים להעלות את הרעיונות שעלו על דעתם  דרכי החשיבה שלהם, ובעבודה במליאת הכיתה

לתלמידים הזדמנויות לביטוי רעיונותיהם סיפקה בעבודה העצמית שקדמה לעבודה במליאה ולדון בהם. אסטרטגיה זו 

מעורבותם בפעילות המתמטית במליאת הכיתה. מניתוח הנתונים עולה כי המורה ניצלה את להביאה בכך ולבחינתם ו

התבטאויות של התלמידים להובלת השיח המתמטי וכי למעשה שימשו התבטאויות אלו מוקד השיח המתמטי ה

 בשיעורים.

להתייחסות המורה להתבטאויות של תלמידים מאפיינים ברורים. אמנם המורה התייחסה  יש ,על פי הממצאים

לול, התנגדות ומבוכה, אך בדרך כלל היא להתבטאויות של תלמידים בחמישה אופנים שונים: שכלול, ליווי, ליווי ושכ



הגיבה בשכלול או בליווי ושכלול, רק פעמים מעטות הסתפקה בליווי של ההתבטאויות, ופעמים מעטות עוד יותר היא 

 התנגדה לעסוק בהתבטאויות או הביעה מבוכה בגינן. 

כי ברובן התאפיינה התייחסותה  בבחינת התייחסות המורה להתבטאויות של תלמידים בסיטואציות הוראה שונות נמצא

במאפיינים דומים: בהוראת פונקציות/אנליזה כמו בהוראת גיאומטריה, בהוראת תלמידים בעלי הישגים נמוכים 

במתמטיקה כמו בהוראת תלמידים בעלי הישגים גבוהים במתמטיקה ובהוראת חלקי שיעורים שנבעו מהתבטאויות של 

מאפיינים אלו נמצאו גם  .זמה המורה ללא קשר להתבטאויות של תלמידיםתלמידים כמו בהוראת חלקי שיעורים שי

, עבודה על נושא מרכזי, הכרת נושא חדשבהתייחסות המורה להתבטאויות של תלמידים בארבעה ממרכיבי השיעורים: 

ליוותה  חזרה על ידע משנת הלימודים האחרונהורק בחזרה על ידע משנים קודמות והרחבה החורגת מן הנושא המרכזי, 

 המורה בדרך כלל את התבטאויות התלמידים.

מממצאי המחקר משתמע שהמורה מביעה נכונות גבוהה להקשבה לתלמידים, מתחשבת בהתבטאויותיהם ומעצבת על 

פיהן את מבנה השיעורים. לחלקי השיעורים שנבעו מהתבטאויות של תלמידים יוחד רבע מן הזמן שעמד לרשות המורה 

חזרה על ידע משנים סף על כך, הם היו שותפים בבנייה של ארבעה מחמשת מרכיבי השיעורים: הלהוראה בכיתות. נו

 23%-והרחבה החורגת מן הנושא המרכזי ומהחזרה על ידע משנת הלימודים האחרונה מה 03%-, יותר מקודמות כולה

טאויות של תלמידים. לא נמצאו חלקי שיעורים שנבעו מהתב מרכיב הכרת נושא חדש. בעבודה על נושא מרכזימה

הייתה התייחסות המבטאת התנגדות, שנועדה לשמור על מסגרת המהלך המתמטי של המרכיב  אדרבה, במרכיב זה

ולמנוע חריגה ממנה. כלומר, תרומת ההתבטאויות של התלמידים לעיצוב השיעורים הייתה קטנה יותר במרכיבים 

  .המתמקדים בנושאים הראשיים

חקריות חדשות לגבי הוראה ברוח קונסטרקטיביסטית המעודדת את הבניית מבנה הידע תוך תורם תובנות מזה מחקר 

התחשבות באמירות של תלמידים המבטאות את דרכי החשיבה שלהן. מחקר זה העוסק בבחינת היבט בהוראה של מורה 

ידע למרות העיניין מומחית, מרחיב גם את הידע על הוראה של מורים מומחים למתמטיקה, נושא שאין עליו מספיק מ

 שיש בו.

 מידע חשוב למורי מורים המכשירים פרחי הוראה בתחום המתמטיקה ולמורים למתמטיקה.מחקר זה מספק בנוסף, 

תרומת המחקר למסגרות המכשירות פרחי הוראה או המפתחות את סגל ההוראה למתמטיקה מתבטאת במרכיב העיוני 

גם בסיס למרכיב  להרחבת הידע התיאורטי של המרכיב העיוני המשמשובמרכיב המעשי של מסגרות אלו. המחקר תורם 

המעשי במסגרות כאלה. באשר לתרומה ישירה למרכיב המעשי, המודל של מורה המשכללת התבטאויות של תלמידים 

ודגם הוראה דו שלבי, הכולל עבודה עצמית תוך סיוע של המורה לתלמידים )שלב המזמן למורה אפשרות לעמוד על 

חשיבה של תלמידים( ועבודה במליאה, במהלכה המורה מעודדת את התלמידים להציג את הרעיונות שעלו במהלך  דרכי

בסיטואציות הוראה על דרכי חשיבה של תלמידים, עזור ללמוד ללשמש  מודל לחיקוי והעבודה ולדון בהם, יכולים 

 ם בעלי הישגים גבוהים במתמטיקה.תלמידישונות ובפרט בהוראת תלמידים בעלי הישגים נמוכים במתמטיקה כ
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Abstract  

Research and professional rhetoric suggest that awareness to, and understanding of, students' 

mathematics learning and thinking are central to good. Consequently, the development of such 

awareness and understanding has in recent years, become part of the "pre-service and in-service" 

teacher education curriculum. But, improving teachers’ understanding of what their students say, 

write and do still leaves the problem of how teachers may use this understanding to make better 

instructional decisions. This is not an easy task, as research suggests. 

A review of the literature provides only limited information on the ways teachers in general, and 

expert teachers in particular, attend to students’ utterances during mathematics lessons. Most 

studies have been conducted as part of an intervention program, involving a small number of 

lessons. Moreover, information on the ways mathematics teachers respond to students’ utterances 

during mathematics lessons is often derived from studies that do not specifically focus on that. 

This study focuses specifically on the nature of a teacher’s ways of responding to students’ talk 

and action during a relatively long period of regular mathematics lessons. Additionally, this study 

investigates the possible influence of the teacher responsiveness on the central mathematical 

teaching move. 

This research is based on a case study of an expert high-school mathematics teacher. The research 

was qualitative and quantitative. The quantitative analysis was used to support the qualitative 

results.  The teacher’s responsiveness was analyzed according to the whole-class work and 

according to four different teaching settings: (1) teaching different mathematical subjects; (2) 

teaching different kinds of students; (3) teaching for different purposes – Introducing new 

content, Working on the main topic, Reviewing content introduced in previous years, Reviewing 

content introduced in the year of the research and Extending beyond the main topic; (4) teaching 

parts of lesson that were triggered by, built or followed on, students’ talk. 

 From the data analysis, the teacher taught the central mathematical teaching move almost in two 

stages: individual work and whole-class work. During the individual work, the teacher helped 

students and learned about their ways of doing mathematics. During class work which follow the 

individual work, the teacher invited students to share their mathematical ideas with their peers. 

This strategy provided the students with opportunities to present their ideas and examine them. 

From the analysis we see that the teacher focused class discourses on students’ utterances.  



In this research we found that the teacher’s responsiveness had well defined characteristics. 

Indeed, the teacher responded to students’ utterances using five different responses: elaborating 

talk, accompanying talk, accompanying talk with elaborating, expressing puzzlement or 

confusion and opposition. The most common teacher’s response was elaborating and 

accompanying talk with elaborating. Accompanying talk occurred considerably less, and the 

teacher rarely expressed puzzlement, confusion or opposition when responding to students’ talk. 

The analysis of the teacher’s responsiveness in different teaching settings shows that a similar 

character of responsiveness (only in Reviewing content introduced in the year of the research 

components, the most common teacher responses were accompanying talk). 

From the research findings it can be stated that the teacher was highly attentive to students’ 

utterances and that all the whole-class work comprised of mathematical activity which was 

triggered by, built or followed on students’ talk, was mainly due to the teacher’s responsiveness 

to students. The lesson parts that were triggered by, built or followed on students’ talk amount to 

25% of the mathematical activity during the classes. In addition we found that all the Reviewing 

content introduced in previous years, 60% of Reviewing content introduced in the year of the 

research and of Extending beyond the main topic and 20% of Working on the main topic were 

initiated by students’ utterances. In Introducing new content there were no parts initiated by 

students' utterances. On the contrary, in Introducing new content the teacher used opposition to 

save the framework of the new content. This means that the contribution of students’ utterances 

was very small in components of essential mathematical subjects (Introducing new content and  

 Working on the main topic). 

This research supplies information about the way an expert teacher responds to students' 

utterances and about the way it contributes to the central mathematical teaching move during 

regular mathematics lessons. This information is important to researchers, to those involved with 

the pre-service training of mathematics teachers and to those involved with the professional 

development of mathematics teachers.  
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  ,בחירת קריירה בניהול וההשפעה של לימודי מנהל עסקים

 בהקשר מיגדרי.

 

 ברוך -אושרית כספי

 פיינס-איילה מלאך 'מנחה: פרופ

 תקציר

הגורמים הקשורים  מציעות סיווגים שונים שלבחירת קריירה העוסקות בתיאוריות 

 לבחירת קריירה. מרבית התיאוריות המסורתיות בתחום, מתמקדות בגורמים כגון: כישורי

אחת הביקורות העיקריות על , משאבים, מגבלות והזדמנויות. שלהם ענייןה, תחומי הפרטים

ות . כמו כן, רוב התיאוריות הקיימלגורמים מיגדרייםהיעדר התייחסות ל נוגעת   אלו,יאוריות ת

בחירת הקריירה, כגון מצב כלכלי ומצב סוציו אקונומי של הפרט, לעוסקות בגורמים חיצוניים 

 גורמים לא מודעים. הן לו ,לגורמים פנימייםהן  וחסרה בהן התייחסות 

מעט מאוד מחקר  מצא במוקד המחקרי בשנים האחרונות,ניהול נשתחום האף על פי 

חוסר הסכמה בנוגע  ניתן למצוא ,ות המחקריתספרבבחירת קריירה בניהול. בנוגע ל נעשה

במענה לביקורות על תיאוריות בחירת . של בתי ספר למנהל עסקים על בוגריהם להשפעתם

להרחיב את  מטרות המחקר הןקריירה ולחוסר ההסכמה הקיים לגבי בתי ספר למנהל עסקים, 

 ,רת קריירה בניהולחיקשורים לבהגורמים ה הם מהלבחון היריעה המחקרית והתיאורטית ו

  .י הצלחה בהלגב השקפותול ,לבחירת הקריירה מנהל עסקיםלימודי של ו הקשר ומה

זה או אחר, והם רבים ומגוונים הם הניסיונות להסביר מדוע אנשים בוחרים בעיסוק כ

בהסברים אלו  בעיקר בנוגע לגורמים אשר משפיעים על בחירת הקרירה.   ,שניהנבדלים אחד מ

גורמים והן התייחסות לגורמים חיצוניים כגון תגמולים כספיים, להן התייחסות   ,ניתן למצוא

חסמים או המתארים המצאות הסברים  קיימים בספרות ,. כמו כןפנימיים כגון אהבה לקריירה

רקע של ההורים, עוסקות ב. תיאוריות דמוגרפיות המשפיעים על בחירת הקריירה תהזדמנויו

יאוריות פסיכואנליטיות ת שפעה על בחירת הקריירה של ילדיהם. כבעל ה עיסוקיהם, במיוחד

בוויכוח הקיים בחירת הקריירה.  עלילדות מהחוויות של  בהשפעתן , בין יתר הדברים,עוסקות

כי  ,לבתי ספר אלההמתנגדים  , גורסיםלגבי השפעתם של בתי ספר למנהל עסקים בין החוקרים

תואר הש , גורסים תומכי בתי הספרשבעוד הם אינם יעילים ואף מזיקים לקריירה ניהולית, 

 ערך מוסף לבוגריו. מעניק במנהל עסקים 

שאלות המחקר התייחסו לקשר שבין חוויות ילדות קשות, ניסיון צבאי, לבין בחירת 

שר לבחירת העיסוק השערות המחקר התייחסו לכך כי לעיסוק ההורים יש ק  הקריירה בניהול.

של הילדים וכי קשר זה ממותן מיגדרית. עוד שוער כי יימצאו הבדלים מיגדריים בגורמים 
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כי ימצא קשר בין לימודי מנהל עסקים לבין  שוערלבחירת הקריירה ובהשקפות לגביה. בנוסף 

הקריירה, ציפיות מהתואר במנהל עסקים, ותחושת המשמעות המופקת ממנו. לגבי תפישות 

יש תפקיד בצמצום פערים מיגדריים בנוגע לעיצוב ציפיות ללימודי מנהל עסקים סף, שוער כי בנו

 . והשקפות לגבי הצלחה בקריירה

משלים  ובאמצעות מחקר איכותני ,כמותיבאמצעות מחקר אורך  השערות המחקר נבדקו

 ,סגורות כלי המחקר כללו שאלון מובנה שכלל ברובו שאלות. (embedded design)מערך מובלע 

השאלון ומהו ניהול עבור הנשאלים.  ,קשות מהילדות תולחוויושתי שאלות פתוחות הנוגעות 

  ,בישראלבאוניברסיטת בן גוריון בנגב, עסקים  למנהלסטודנטים וסטודנטיות  222 -הועבר ל

היו אותם  23השאלונים,  222מתוך . נשים( 991גברים,  901בתחילת לימודיהם ובסיומם )

נשאלים )מדגמים  םלא היו אות 981ם(, יבתחילת הלימודים ובסופם )מדגמים מתואמנשאלים 

מדגמים במדגמים המתואמים והן בהן  ההשאלונים הכמותיים נעש חבלתי מתואמים(. ניתו

בנוסף, . על הממצאים המשותפים לשני המדגמיםהתבססה הסקת המסקנות  מתואמים. בלתיה

סייעו  . ראיונות אלובוגרים של המחלקהמנהלים בקרב  ,חצי מובניםראיונות  שמונהנערכו 

  .הכמותיים מהנתונים שנגזרה התמונה להשלמת 

של  הניהולית בחירת הקריירהקשור לשל ההורים  םעיסוקכי  הראו ממצאי המחקר

בין עיסוק האם לבין בחירת הקריירה הניהולית של בתה. נמצא גם  נמצא  מובהקקשר  .ילדיהם

ורות לחוסר יות הקשובמיוחד לחו ,קשות קשורות לבחירת הקריירה בניהול כי חוויות ילדות

לאותם סטודנטים ומנהלים מספקת  ,הבחירה בקריירה ניהוליתכי  אונים וחוסר שליטה. נראה 

על  ממצאים נוספים מרמזיםבאמצעותה הם חשים שליטה והובלה.  ,את החוויה המתקנת

קשר זה מתעצם  הצבאי של המנהלים לבין בחירתם בקרירה זו. םהמצאות קשר בין ניסיונ

נמצאו הבדלים מיגדריים בבחירת הקריירה ובהשקפות כמו כן, ניסיון פיקודי.  כאשר מדובר ב

בהשוואה גבוהות  עסקים מלימודי מנהל נשים ציפיותיהן של  עוד נמצא כי .הצלחה בה לגבי

נמצא כי , בניגוד למצופה .עבור נשים יותר הלימודים היו חשובים ,גבריםה לאלו של

, גבריםאשר בקרב היו נמוכות מ ,לגבי הצלחה בקריירהנשים של הפרותיאניות  יהןהשקפות

  .בתחילת לימודי התואר השני

תפיסות לגבי לו ,ניהולית בחירת קריירהלבין  מנהל עסקיםלימודי ישנו קשר בין  נמצא כי

ימודי התואר השני במנהל עסקים, לנמצא קשר בקרב נשים בין בנוסף,  . הצלחה בהתרומתם ל

כי  כמו כן, נמצא  .ניהולית שקפה פרותיאנית לגבי הצלחה בקריירההה שיפור במדדי לבין

מחזקים גם את ו, כמנוף להצלחההנתפס  ,הציפיות מהתואר את  מגביריםלימודי מנהל עסקים 

לימודי מנהל כי גם נמצא  כבעלת מאפיינים של מימוש עצמי. ,תפיסת הבחירה בקריירה ניהולית

בממדים המעידים על  יטון הבאה לידי ביטוי בקנשים, בקרב חושת העצמה תמחזקים  ,עסקים

  כבחירה מאולצת. ,ירה ניהוליתיקרתפיסת 

והן ברמה , יישומיתהן ברמה  תיאורטית, הן ברמה ה חשובהמחקר זה מהווה תרומה 

הבנת הגורמים הקשורים לבחירת קריירה בניהול, ולגיבוש המלצות בנוגע ל מתודולוגיתה

הממצאים לייעוץ ולהכוונה בבחירת קריירה בתחום זה. בהיבט התיאורטי,  ,לדרכים יעילות

המרכזיים חשובים ויש להם השלכות תיאורטיות חשובות בכל הנוגע לתיאוריות של הבדלים 
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עים על העדר הבדלים בין גברים לנשים בכל הנוגע בין המינים. במיוחד חשובים אלה המצבי

לסיבות לבחירת הקריירה, מלבד סיבות הנוגעות לחסמים, וכן שחשיבותם של אלה האחרונים 

יורדת במהלך הלימודים. חשובה לא פחות העובדה שנשים מייחסות חשיבות ומשמעות רבה 

תפתחותיים וכלכליים המחקר תומך במודלים פסיכואנליטיים, ה .ללימודים מאשר גברים

 בהקשר זה מוצע מודל התפתחותי אינטגרטיבי המבוסס על ממצאי המחקר.ובבחירת קריירה, 

במתן ייעוץ תעסוקתי בבחירת קריירה, בכוחן לסייע בהיבט היישומי, המחקר מציע תובנות ש

 קרבוהן ב ,גברים בקרבהן  ,הניהולית רהייבקשיים הנערמים לאורך הקרובטיפול  ,הבפיתוח

 , לכן נשים. בנוסף, המחקר מסייע בזיהוי ההשפעות המגדריות של לימודי מנהל עסקים

 ותרומת צמצום פערים מיגדריים. ן, שמטרתהעצמה תכניותפיתוח בסיס ל להוותביכולתו 

שימוש כדי  בין שיטות כמותיות ואיכותניות, תוך שילובנוגעת ל מחקרהשל מתודולוגית ה

להבנה מעמיקה של הנושא הנחקר. כמו כן מחקר אורך זה שכלל  מוביל. שילוב זה במטאפורות

בקשר להשפעתם של , מסויםסיבתי עם כיוון  ,מאפשר הסקת מסקנות מערך מדידות חוזרות,

 לימודי מנהל עסקים. 

 

בחירת קריירה בניהול, השפעת לימודי מנהל עסקים, הסברים לבחירת  :לות מפתחימ

הקריירה בניהול, חוויות ילדות קשות, השקפה פרותיאנית לגבי הצלחה בקריירה, ציפיות 

 .ומשמעות מלימודי מנהל עסקים
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Abstract 

Many career theories try to classify the factors connected to career choice. Most 

of the traditional theories in the field focus on factors such as: abilities, interest, 

recourses, limitations, and opportunities. Career theories have been criticized for not 

addressing gender issues. In addition, most of the existing theories deal with external 

factors in career choice, such as the economic and socioeconomic status of the 

individual, and they lack internal and unconscious factors. One example of career 

choice is in management. Disagreement exists in the literature regarding the influence 

of business schools on their graduates. 

In response to such criticism and disagreement, the purposes of this study are to 

study what influences the career choice in management, and the influence of 

management studies on the career choice and on perceptions regarding the career. 

Career choice has many explanations; among them are external explanations 

such as financial rewards, internal explanations such as love for the career, and 

explanations that are focused on the barriers or opportunities connected to the career. 

Demographic theories discuss the backgrounds of the parents, specifically their 

occupations, as influential on the career choice of their children. Psychoanalytic 

theories discuss the influence of childhood experiences on career choice. Also there is 

disagreement in the literature regarding the influence of business schools. The 

opponents claim they are inefficient and even damage a management career, the 

advocates claim an MBA degree is an added value to its graduates. 

It was hypothesized that parents’ occupations, difficult childhood experiences 

and army experience is related to career choice in management, and gender 

differences will be found in those connections and in the explanations students give to 



the career choice. It was also hypothesized that MBA studies will positively influence 

the perceptions of students and that those influences will vary by gender. 

The research questions and hypotheses were examined by longitudinal research 

design and by a qualitative method. The instruments included a questionnaire with 

structured questions and two open questions regarding a difficult childhood 

experience and a management metaphor. The questionnaire was completed by 223 

students (109 men, 114 women). The instruments also included nine interviews of 

managers, graduates of MBA programs. 

The findings indicated that the parents’ occupations is connected to the career 

choice of their children; in particular, the daughter's occupation is connected to the 

mother's occupation. It was also found that difficult childhood experiences are 

connected to the career choice in management. Those that are related to helplessness 

experiences were found to be particularly relevant, and that the choice of a career in 

management enables those students and managers to have a healing experience, which 

allows them to gain control and leadership. Also army experience was connected 

especially, as a commander. Gender differences were also found in the career choice 

and in views regarding the career. Women held greater expectations than men from 

the MBA, but contrary to the expected, women had greater protean views of career 

success than men. 

It was also found that MBA studies influence career choice and perceptions 

regarding the career. Specifically, due to an MBA there is an increase in the protean 

view of career success and an increase in the sense of meaning. In addition, women 

are empowered by the MBA, and at the end of the MBA see their career choice in 

management as less due to constrain or no choice. 

The research has important theoretical, practical, and methodological 

contributions to understanding the factors related to career choice in management and 

suggesting recommendations concerning career counseling. In the theoretical aspect 

the research supports psychoanalytic developmental sociological and economic career 

choice models. In the practical aspect, the research offers insights that will help 

occupational counseling in career choice, in developing a career, and in dealing with 

the needs and difficulties in the careers of men and women. In addition, the research 



helps identify the various gender influences of MBA studies and gives a foundation to 

empowerment programs and closing gender gaps. Finally, in the methodological 

aspect, the research contributes by using a longitudinal design that allows for a causal 

connection regarding the influence of an MBA, and by combining qualitative and 

quantitative methods, using metaphors as a research tool. 

Keywords: Career choice in management, the influence of MBA studies, 

explanations of the career choice in ,management, difficult childhood experiences, 

protean view of career success, expectations and meaning from the MBA. 
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 תהליכים סטוכסטיים בעלי מרווחים סטציונרים כאשר המידה מפתחיםבתזה זו אנו 

 משפחה של תהליכים אלה מכילה את התהליך .הספקטראלית רציפה בהחלט ביחס למידת לבג
נשתמש במרחב רעש. הבראוני ועוד .הוא בעל חשיבות עיקרית בתזה זו    Kondratiev  מרחב

  לבן של Hida. הדסטריבוציות הסטוכסטיות של 
 

ל ואת "בשלב הראשון נציג את הבנייה של התהליכים הנ: התוצאות העיקריות שלנו הם
לאחר מכן נציג אינטגרלים סטוכסטיים כסכומי רימן כאשר האינטגרנד הוא . הנגזרת שלהם

כל . פונקציה רציפה במרחב הדסטריבוציות    כחוג ונפתור בעיית אינטרפולציה בחוג זה
Kondratievהתוצאות  -נזהה את מרחב ה. הסטוכסטיות  

.פיעות במאמרים שהוצגו בתחילת התקצירמו  
 

ההקדמה היא ,  כל אחד מהם מכיל הקדמה ותוצאות חדשות:זו מכילה שלושה פרקיםתזה 
התוצאות . הנושא של הפרק הראשון הוא מרחבי הילברט. הכרחית להבנת התוצאות החדשות

בסעיפים אלה אנו עוסקים בפונקציות , 1.5-  ו1.4החדשות בפרק זה מופיעות בסעיפים 
שונות משותפת עבור תהליכים סטוכסטיים ובהגדרת אופרטור הנחוץ להגדרת המשמשות כ

בשלושת .  הנושא של הפרק השני הוא מרחבים וקטורים טופולוגיים.התהליכים הסטוכסטיים
התוצאות . משך התזההסעיפים הראשונים אנו סוקרים הגדרות ותוצאות הנחוצות לנו לצורך ה

בסעיפים אלה אנו עוסקים בפונקציות רציפות ואנליטית , 2.5- ו2.4החדשות מוצגות בסעיפים 
הנושא של הפרק האחרון הוא דסטריבוציות  .במרחבים טופולוגיים בעלי מבנה מיוחד

.סטוכסטיות  
.Kondratiev במרחב  אנו סוקרים תוצאות עיקריות של מרחב רעש לבן ו3.2- ו3.1בסעיפים 

-ה  
  בעיית אינטרפולציהפותרים  אנו.מופיעות בשלושת הפרקים האחרוניםהתוצאות החדשות 

. 3.3בסעיף   
הנגזרת שלהם ,קים בבניית התהליכים הסטוכסטיים בשני הסעיפים האחרונים אנו עוס

.ובחשבון סטוכסטי  
 

לינאריות מערכות , דסטריבוציות סטוכסטיות, מכפלת וויק, מרחב רעש לבן: מילות מפתח
.אינטגרלים סטוכסטיים, בחוג  



 
 
 

Characterisation of a class of Gaussian processes within the white  
noise space setting  
 

 
Abstract  
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4. [ARXIV] Daniel Alpay, Haim Attia, David Levanony . White  
noise based stochastic calculus associated with a class of Gaus- sian 

processes. arXiv:1008.0186.  
 

In this thesis we study stationary increment stochastic processes when the 

associated spectral measure is absolutely continuous with respect to the 

Lebesgue measure. This family includes in partic- ular the fractional 

Brownian motion. We use Hida's white noise space theory. A space of 

stochastic distributions introduced by Y. Kondratiev plays a key role.  

 
Our main results are as follows: First we give a construction of the associated 

stochastic process, and its derivative. Next, we define a stochastic integral in 

the sense of Riemann sums when the inte- grands are continuous in the space 

of stochastic distributions. The Kondratiev space we consider is a ring, and 

our third objective is  



 
 

 
solving interpolation problems in this ring (or more precisely, in its image under the 

Hermite transform). The results are presented in the papers mentioned above.  
 
The thesis consists of three chapters, each of them presenting both needed 

background and new results. In the first chapter we focus on the Hilbert space 

setting. The new results are presented in Sec- tion 1.4 and 1.5, where we study the 

above mentioned covariance functions, and an associated linear operator. The second 

chapter is in the setting of topological vector spaces. Sections 2.1, 2.2 and 2.3 are of a 

survey nature. Our new results are presented in Sections 2.4 and 2.5, and deal with 

continuous and analytic vector-valued functions. The last chapter is in the setting of 

stochastic distribu- tions. We review the main aspects of the white noise space theory 

and of Kondratiev space of distributions in Sections 3.1 and 3.2. New results are 

presented in the following three sections. Interpo- lation problems are studied in 

Section 3.3. The last two sections deal with the underlying stochastic process and its 

derivative, and the associated stochastic calculus.  
 
Keywords: White noise space; Wick product; Stochastic distribu- tions; Linear 

systems on rings; Stochastic integral.  

 



 :שינוי מוסדי ועיצוב מדיניות ציבורית בתחום התשתיות הלאומיות: נושא העבודה
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 :תקציר

 מרבית הפעילות בענפי התשתית נעשתה על ידי חברות ממשלתיות או ,עד למחצית שנות השמונים

בעשרים וחמש השנים האחרונות חלו . ועלות במשרדי הממשלה השוניםעל ידי יחידות סמך הפ

והיום פועלות בענפי התשתית השונים חברות ממשלתיות , שינויים מוסדיים רבים בענף התשתיות

במחקר ). PPP(ומיושמים בהם מיזמים משותפים לשוק הפרטי ולמשק הציבורי , וחברות פרטיות

מציגה את מירב השחקנים ה את מכלול הגורמים והזה נציג תמונת מאקרו רחבה המסבירה

המחקר . ובתחום התשתיות בפרט, המשתתפים בתהליכי גיבושם של שינויים מוסדיים בכלל

  . 2009 -  1996בשנים , יתמקד במקרה המבחן של השינוי המוסדי במשק החשמל

ם החוקרים ומעטי, שינויים מוסדיים בענפי תשתית בישראל כמעט ולא זכו לתשומת לב אקדמית

 בחינה ,על פי רוב, ההתייחסות האקדמית לשינויים בענף התשתיות הייתה. אשר בחנו תחום זה

  . ואילו שאלת עיצוב המדיניות ותהליך קבלת ההחלטות כמעט ולא נבדקו, כלכלית של התהליך

  

מודל המחקר שפותח על ידנו מתבסס על ההנחה הבסיסית בדבר קיומה של פרדיגמת מדיניות 

של המדינה הוא אבן " אוטונומיה"עקרון ה, לטענתנו. ליברלית שלטת במשרד האוצר-ניאו

אוטונומיה זו מתייחסת ליכולתה של המדינה . ליברלית-הראשה בבנין פרדיגמת המדיניות הניאו

חקיקה או , לכפות עליה הקצאת משאבים, כמו איגודים מקצועיים, למנוע מקבוצות בתוך החברה

- ניאוים על תפיסה המבוסס, בקנה אחד עם האינטרסים של המדינהת ן עולומדיניות שאינ

מצביעים חוקרים שונים על אגף התקציבים כגוף הקובע את המטרות , בישראל. תליברלי

 פעולתו לקידום מדיניות המבוססת על פרדיגמת ועל, ישראלהחברתיות והכלכליות של ממשלת 

   .מדיניות ניאו ליברלית

  

ואת ספרות ,  את ספרות המחקר בתחום שינויים מוסדיים בכללממצאי המחקר מעשירים

 מעלה מחקר זה תרומה בהציעו שני מודלים ,תיאורטית. המחקר בתחום ענפי תשתית בפרט

המודל הראשון הינו מודל רחב אשר יאפשר ניתוח עתידי של רפורמות בסקטור . לניתוח רפורמות

הראשון והוא מציע כלי לניתוח רפורמות בענפי המודל השני מצומצם ביחס למודל . הציבורי בכלל

המחקר מצא שלא כל השחקנים ולא כל המשתנים הנוטלים חלק ברפורמות כלליות , שכן, תשתית

עוד תורם המחקר בהציעו מיקוד . בסקטור הציבורי משתתפים גם ברפורמות בענפי תשתית

  .הגורמים המשפיעים על הרפורמה הספציפית במשק החשמל

אפיין המחקר תכונות , מצד אחד.  מחקר זה מעלה תרומה כפולה בעניין יזמים פוליטיים

של " מקורות הצמיחה"תכונות המצמצמות את , הנדרשות מיזם המבקש לפעול בענפי תשתית

אפיין המחקר שחקן נוסף , מאידך. היזם ומגבילות אותו למשרד האוצר ולמשרד ראש הממשלה

משחקן זה נדרשות אותן התכונות המאפיינות את היזם ".  ם היוזמותבול", שטרם אופיין בספרות

המדיניות שנקבעת היא בסופו של דבר תוצאה של המאבק בין . והוא למעשה תמונת ראי שלו



המחקר מעלה תרומה בהצביעו על אסטרטגיות של יוזמות פוליטיות . היזם לבין בולם היוזמות

טות על ידי השחקנים התומכים בביצוע הרפורמה הננק, בתהליכי שינוי מוסדי בענפי תשתית

 שנועדו לסגור את המרחב הפוליטי  בפני ,הסתרת מידעבוכוללות שימוש רב במניפולציות ו

תוך , "נעילת מדיניות"היכולת לבצע .  הפרטה- רעיונות חלופיים ולנעול את הדיון בכיוון אחד 

. ינים את המערכת הפוליטיתהמשילות המאפי נובע מתנאי אי, ל"שימוש באסטרטגיות הנ

  . בתנאים אלה מתעצם כוחם של הבירוקרטים במשרד האוצר על חשבון הדרג הנבחר

המחקר מעלה תרומה בהצביעו על אסטרטגיות פוליטיות הננקטות על ידי שחקנים המתנגדים 

האסטרטגיות בהן משתמשים המתנגדים לרפורמה דומות לאסטרטגיות . לביצוע הרפורמה

בהיותן מושפעות מתנאי אי המשילות בהן פועלת ,  ידי השחקנים התומכים ברפורמההננקטות על

תורם המחקר באפיון אסטרטגית פעולה , בהקשר הפרטי של משק החשמל. המערכת הפוליטית

אשר עשו שימוש בהשפעתם של תהליכים , של הכוחות המתנגדים לרפורמה במשק החשמל

 שימוש ביועצים זרים והצבעה על דוגמאות רבות באמצעות. גלובאליים על קובעי המדיניות

קוו על - כפו המתנגדים לרפורמה סטאטוס, לכישלון רפורמות בתחום משקי חשמל בעולם

  . המערכת

בעלי ההון וההסתדרות ביחס , עוד תורם המחקר בהצביעו על זהות אינטרסים בין משרד האוצר

. בדים כמי שאינו מתנגד לביצוע שינוייםובהצביעו על ארגון העו, לביצוע רפורמות בענפי תשתית

 מוסיף המחקר ותורם תרומה מתודולוגית בהעמידו מסד נתונים לגבי עמדותיהם ,לבסוף

רור מדויק של עמדותיהם באמצעות יבעל ידי זאת , והתנהגותם של מרבית השחקנים בזירה

ך תרומה  מתו.באמצעות דיווחים בכלי התקשורתאחר התנהגותם מעקב על ידי ראיונות ו

יכולים , והצבעה על מעמדם וכוחם של המוסדות השונים המעורבים בתהליך, מתודולוגית זו

השחקנים השונים לגזור תובנות פרקטיות לגבי תהליכים דומים שיתרחשו קרוב לודאי במשק 

  .בשנים הבאות
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Abstract:               

Institutional changes in infrastructure industries have received almost no academic 

attention and few researchers have examined this area. The academic study of 

changes in the infrastructure sector has largely been limited to economic 

considerations about the process. Questions about policy design and the decision-

making process have almost never been tested. 

The research model we developed is rooted in basic assumptions about the 

dominance of a neo-liberal policy paradigm in the Ministry of Finance. We maintain 

that the principle of the country's "autonomy" is the basis of the paradigm of the neo-

liberal policy. This concept of autonomy refers to the ability of the state to prevent 

groups within society, such as trade unions, from dictating resource allocations, 

legislation or policies that are inconsistent with what the state believes are the 

country's interests. Determinations of the country's interests are made based on the 

values inherent in the the neo-liberal paradigm. Various researchers point to the 

budget department as the body that determines the social and economic objectives of 

the Government of Israel and works to promote policies based on a neo-liberal 

paradigm . 

Our findings enrich the research literature about institutional change, 

particularly the field that examines change in the infrastructure sector. This study also 

makes a theoretical contribution to the literature through the two models it proposes 

for analyzing reforms. The first model is a broad-based model that will allow future 

analysis of public sector reforms in general. The second model is more concise than 

the first and offers a tool for analyzing reforms in the infrastructure. Its creation was 

prompted by the finding that not all of the players or the variables who play a part in 

the general reforms of the public sector also participate in reforms related to the 

infrastructure. In addition, we focused in particular on the specific reforms in the 

electricity sector. Moreover, this study makes a double contribution to the research 

about political entrepreneurs. First, the study identified the characteristics necessary to 

function in the area of infrastructure, characteristics that reduce the sources of growth 



of the entrepreneur, effectively limiting them to the Treasury Ministry and the Prime 

Minister. In addition, the study identified another player who has not featured 

previously in the literature, the obstructionist. This player needs the same attributes 

that characterize the entrepreneur and we can look at him as the mirror image of the 

entrepreneur. The policy that is eventually adopted is the result of a struggle between 

the contractor and all of these factors. 

The study makes an additional contribution by pointing out the political 

initiatives and strategies utilized by those seeking changes in the infrastructure.  These 

strategies include the use of manipulation and the concealing of information, both of 

which are designed to limit the political space of the opposition for maneuvering and 

"lock" the debate in one direction – privatization. As the conditions fostering good 

governance continue to deteriorate, the ability to use these strategies and lock policy 

in one direction is growing.  Under these conditions, the power of the bureaucrats in 

the Finance Ministry is growing at the expense of the power of elected officials. The 

research also identifies the political strategies used by those who oppose reform. 

These strategies are  similar to the strategies used by those who support reform and 

are also affected by the conditions of governance in which the political system 

operates. In the context of the electricity sector, the research identifies the strategies 

used by the opponents of reform, who emphasize the impact of global processes to 

those making policy in this area.  The opponents brought in foreign consultants who 

cited many examples of the failure of electricity reforms throughout the world. By so 

doing, they maintained the system's status quo. In addition, the study points out that 

when it comes to reforms in the infrastructure, the Ministry of Finance, the 

industrialists and the trade unions share identical interests. Furthermore, the workers' 

organizations do not object to making changes.  

Finally, the study also makes a methodological contribution by creating a 

database containing the attitudes and specific behavior of most of the players in the 

field. The data come from interviews and were then corroborated by media reports 

about the players' actions. This data, combined with the status and power of various 

institutions with whom these actors are involved, can yield practical insights that may 

help predict similar processes in the future. 



  )Citrullus lanatus(באבטיח מנגנונים מולקולריים לקביעת המין והתפתחות הפרח 
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  תקציר

נחשב לגידול בעל חשיבות כלכלית אך בניגוד לצמחים  ,(Citrullus lanatus var. lanatus) צמח האבטיח

מינים  .הפיזיולוגי והביוטכנולוגי לגביו מועט, הידע הגנטי (Cucurbitaceae)אחרים ממשפחת הדלועיים 

בניגוד למרבית הצמחים הפורחים אשר לרוב מייצרים , מיניים- רבים ממשפחת הדלועיים יוצרים פרחים חד

צמח בעל . מונואיצי ואנדרומונואיצי - הםאבטיח עי המין הבולטים בקרב זני מופ .מיניים בלבד- פרחים דו

או ואילו צמח בעל מופע אנדרומונואיצי יוצר פרחים זכריים  נקביים או פרחים זכריים מופע מונואיצי יוצר

כדי להדגיש שהם מכילים  - פרחים נקביים ושלמים נקראים בהכללה פרחים עליים. )הרמפרודיטיים( שלמים

בזני האבטיח התרבותיים קיימת תופעה של מספר נמוך של פירות . עלי השחלה, את אברי הרבייה הנקביים

ברמת נקביות  יםמתאפיינה תכונת המין של זני האבטיח התרבותייםמשוער כי הסיבה לכך נעוצה ב. לצמח

יים לאורך בהעדר רצף של פרחים על, הדבר מתבטא בהופעה מאוחרת של הפרח העליי הראשון. נמוכה

י הראשון יתורמים לתופעה הרווחת בה הפרח העל אלומאפיינים  .הגבעול ובמיעוט מספרי של פרחים עליים

הפרחים התפתחות בעבודה זו נחקרו . שחונט פרי הופך למבלע חזק ומונע את שגשוגם של חנטים נוספים

תכונת לאבטיח תרבותי דרה בהם הוח םפותחו קווי ,בנוסףו, והמנגנון לקביעת מין הפרח בצמח האבטיח

תוצאות המחקר עשויות לקדם פיתוח של זני אבטיח . (Citrullus colocynthis) נקביות מוגברת מאבטיח בר

  .מוגברבעלי יבול 

  

את הן וכולל , מיני-פקע פריחה שהינו דונוצר בתחילה  כאשרתהליך מתוכנן נוצר דרך מיני - פרח חד

מתרחשת , בהתאם למנגנון קביעת המין, או אז. השחלה-יית עליפרימורדאת ת האבקנים והן יפרימורדי

ואלו יכולות , השחלה- עצירה בהתפתחות פרימורדיית האבקנים או עצירה בהתפתחות פרימורדיית עלי

כאשר הפרימורדייה התפתחה  - קרוב למועד הופעת הפרימורדיות או בשלב מאוחר - בשלב מוקדם התרחשל

מיני נשלט - תהליך יצירת פרח חד. מיניים שנחקרו עד היום- ם בעלי פרחים חדכך נתגלה במיני הצמחי. לאיבר

גורמים סביבתיים כגון טמפרטורה ואורך יום וגורמים הורמונליים דוגמת מושפע מעל ידי גורמים גנטיים ו

אתילן הוא הורמון צמחי המבקר פעילויות . ציטוקינין ואתילן, יברלין'ג, הורמוני המין הצמחיים אוקסין

התפתחות , יצירת השורש, נביטת הזרענוסף על השתתפותו בתהליכי . ותהליכים רבים ומגוונים בצמחים

הוא מעורב גם , ביוטיות-הזדקנות עלים ופרחים ותגובה לעקות ביוטיות וא, הבשלת פירות, שערות השורש

. םישל כמה מיני צמחים ובכללם המינים מלון ומלפפון ממשפחת הדלועי בהתפתחות הפרח ובקביעת המין

 ,באבטיח. ונמצא כי אתילן משמש כהורמון מין מעודד נקביות וקביעת המין נחקר נימנגנו, במלון ומלפפון

בעבודות מעטות שבדקו את הנושא בצמח  .רב הנסתר על הגלוי מבחינת גורמים קובעי המין, לעומת זאת

אחידות בין המחקרים היו אולם התוצאות לא  ,כי לאתילן יש השפעה על קביעת המיןא האבטיח נמצ

  .השונים

        

איפיון . 1: המחקר שלי כולל ארבעה חלקים עיקריים אשר מטרתם להבין טוב יותר את קביעת המין באבטיח

 ACC -דדים לאיפיון הגנים המקו. 3בחינת מעורבות אתילן בקביעת המין . 2התפתחות פקעי פריחה 

sytnthase (ACS) 4 . החדרת תכונת נקביות מוגברת לזני אבטיח תרבותיים במטרה לחפש סמנים לנקביות

  .וכן במטרה לייצר תשתית מתאימה לפיתוח קו תרבותי נקבי בעתיד



  

  אפיון התפתחות פקעי פריחה באבטיח

המראים ציוני שלבים  12- ל לקחופקעי הפריחה התפתחות פקעי הפריחה באבטיח אופיינה ומהלך התפתחות 

פריחה פקע ה ,12שלב , ואילו בשלב האחרוןמריסטמת הפריחה נוצרת  בשלב הראשון .בהתפתחות הפקע דרך

לשלושת בפקעים אשר יתפתחו כאשר  ,מיניים-הפקעים הם דו בחמשת שלבי ההתפתחות הראשונים .בוגר

זוהה  6שלב . שחלה-עלי ליצירתיש פרימורדיות ליצירת אבקנים ו )נקביים ושלמים, זכריים( טיפוסי הפרחים

 נעצרתמיניים זכריים -פרחים חדב: נצפתה עצירת התמיינות של אברי פרח שונים כשלב קביעת המין בו

נעצרת פרחים נקביים וב, השחלה בעוד שהאבקנים ממשיכים להתפתח-התמיינות הפרימורדייה של עלי

של זה ורפולוגי מאפיון . ממשיכה להתמייןהשחלה - ים בעוד שפרימורדיית עליפרימורדיית האבקנ התפתחות

צמח האבטיח מצטרף לרשימה של , בכך .התפתחות פרח האבטיח מלמד על מנגנון קביעת מין הפרח באבטיח

בשלב יחסית , מיני ולאחר מכן- מיניים שבהם נוצר בתחילה פקע דו- מיני צמחים מכוסי זרע יוצרי פרחים חד

מתאים מפסיק להתפתח ובפרח הבוגר ניתן למצוא שרידים של אותו -האיבר הלא, בהתפתחות הפקע מוקדם

  . המלפפון –מנגנון זה דומה למנגנון שנמצא בנציג נוסף של משפחת הדלועיים . איבר שהתפתחותו הופסקה

  

 בחינת מעורבות אתילן בקביעת המין באבטיח 

בפקעי פריחה תחילה באמצעות מדידת קצב יצור אתילן  אתילן בהתפתחות פרחים באבטיח נבדקהתפקיד 

היה גבוה , ועד לפרח פתוח 10קצב יצירת האתילן שנמדד בפקעי פריחה החל משלב . לאחר שלב קביעת המין

על אפשרות של מעורבות האתילן בשלב זה בהתפתחות  דבר המצביע, יותריותר בפקעי הפריחה הצעירים 

בפקעים זכריים ולכן ניתן להניח כי אתילן מעודד את אשר האתילן גבוה מבפקעים עליים קצב יצור . הפקע

נמצאו במהלך התפתחות הפקעים הזכריים . השחלה או שהוא מדכא את התפתחות האבקנים- התפתחות עלי

התפתחות האבקנים ל אינן נחוצותאתילן רמות גבוהות של זה עשוי ללמד כי דבר  .רמות אתילן נמוכות

מתקבל ממדידות אתילן  להשערה זוחיזוק . וכות שלו על מנת שאבקנים יתפתחו בהצלחהרמות נמ ומספיקות

בפקעים אשר מבפקעים שלמים רמות האתילן גבוהות יותר  -  מכילים גם אבקניםאשר  בפקעים השלמים

מעכב נחוץ אלא גם אינו אינו ש לא רקמכאן שאתילן , התפתחות האבקנים מתאפשרתם ובכל זאת יזכרי

  .בשלבים אלו של התפתחות הפרח אבקניםהתפתחות 

ה באמצעות הוספת אתילן לצמחי אבטיח ומעקב אחר מין חנהשפעת אתילן על קביעת המין באבטיח נב

התפתחו על גבי , אתילןתרכובת המשחררת , 'אתרל'בעקבות הטיפול ב. הפרחים המתפתחים בעקבות הטיפול

התופעה נצפתה בשני זני האבטיח . ביקורתי הצמחיותר פרחים זכריים בהשוואה ל ם המטופליםצמחיה

אבטיח הצמחי , כהשלמה. 'Malali'והזן האנדרומונואיצי  'Sugar Baby'הזן המונואיצי , התרבותיים שטופלו

המעכבת את  aminoethoxyvinylglycine (AVG)-1 :טופלו בתרכובות המעכבות את פעולת האתילן בצמח

הטיפול בכל אחד . המעכבת את חישת האתילן בצמחsilver thiosulfate (STS) תרכובת היצירת האתילן ו

על חשבון ממעכבי האתילן גרם להגברת רמת הנקביות של הצמח תוך העלאת מספר הפרחים העליים 

עיכוב האתילן הביא לקבלת , 'Sugar Baby'בזן המונואיצי . והופעה ברצף של פרחים עלייםהפרחים הזכריים 

לעיכוב אתילן בצמחי אבטיח הייתה השפעה גם על מבנה . ינים את הזן הזה כללפרחים שלמים שאינם מאפי

התפתחו פרחים בעלי מספר מופחת , טיפול בכל אחד משני מעכבי האתילן הביא להפרעה במבנה הפרח. הפרח

על כן נראה כי . שחלה בדרגות התפתחות חלקיות- נצפו גם עלי. של איברי הפרח וכן נצפו איברי פרח כימרים

, לסיכום בחינת מעורבות האתילן בקביעת מין הפרח. אתילן יש תפקיד בהתפתחות תקינה של איברי הפרחל

מדידת האתילן . בהתאם לשלב ההתפתחותי, נראה כי לאתילן שני תפקידים שונים בהתפתחות הפרח

תילן המדידה מראה כי רמת יצירת הא. האנדוגני בוצעה בפקעי פריחה בהם תהליך קביעת המין כבר חל

שחלה בפקע -רמה גבוהה יותר של אתילן קשורה להמצאות של עלי, תלויה במין הפרח וכי לאחר קביעת המין

הטיפול החיצוני באתילן או במעכביו עשוי להשפיע על פקעי פריחה הנמצאים בשלבים , לעומת זאת. הפריחה

נראה כי , ל קביעת המיןבשלבים אלו ש. שלבים בהם עוד לא נקבע מין הפקע, המוקדמים של התפתחותם

ברמה הגבוהה מרמת הסף אתילן . אתילן נחוץ ברמת סף מסוימת לצורך התפתחות פרימורדיית עלי השחלה



לאור המעורבות של אתילן . מדכא את התפתחות פרימורדיית עלי השחלה ומביא ליצירת פרחים זכריים

נגנונים המולקולריים ליצירת הורמון נדרש לחקור את המ, בתהליכי קביעת המין ובהתפתחות הפרח באבטיח

  . זה בצמח האבטיח

  

  באבטיח  ACS - אפיון הגנים המקודדים ל

-Sמעבר . יצירת האתילן מתרחשת באמצעות מסלול ביוסינתטי ובו מספר תגובות המזורזות על ידי אנזימים

adenyl-methionine (SAM) 1 - ל-aminocyclopropane -1- carboxylic acid (ACC)  תגובה כ נחשב

 ACS -גנים המקודדים ל. ACC synthase (ACS)א מזורז על ידי האנזים והקובעת את קצב המסלול וה

מצמחים אחרים נמצא  ACSשל ת גנים ומשפחב. ים שנלמדוצמחהבצמחים מופיעים כמשפחת גנים בכל 

עילות שונים של בקרה על תהליכים שונים וקצבי פ, רקמות בהם הגנים מתבטאיםב ידיפרנציאלביטוי 

באבטיח בוצע במספר   ACS-המחקר בנושא הגנים המקודדים ל. האנזימים להם מקודדים הגנים במשפחה

כסמנים למיני אבטיח   CitACSבחינת הגנים, בצמח זה ACS -בידוד הגנים המקודדים ל: חלקים וכלל

. ונים ובתגובה לפציעה באבטיחבתגובה להורמ, ברקמות וגטטיביות CitACSאפיון דפוס ביטוי הגנים , שונים

 .ברקמות פריחה באבטיח CitACSנערך אפיון של דפוס ביטוי הגנים , כמו כן

מקטעי . CitACS1-4 - אבטיח והם סומנו כצמח הבודדו מ ACS - ארבעה מקטעים גנומיים המקודדים ל

מצמחים  ACS לפי רצפים ידועים של  ,הגנים שבודדו כוללים את האזור שבין האקסון השני לאקסון השישי

אמינו המכילות את האזורים השמורים ואת חומצות  ומצותהמקטעים שבודדו מקודדים לרצפי ח. אחרים

הגנים מופיע כל אחד מארבעת נמצא כי . ידועים ACSלפי חלבוני , השמורות השייכות לאתר הפעיל והאמינ

יכול למיני אבטיח שונים נמצא כי כל אחד מהגנים  כסמנים  CitACSבבחינת הגנים. כעותק יחיד בגנום

   .לשמש כסמן המבדיל בין זני אבטיח תרבותיים לאבטיח בר

בתגובה להורמונים ובתגובה לפציעה יש , נמצא כי ברקמות שונות CitACSמתוך אפיון דפוס ביטוי הגנים 

, גבעולים ,בקנוקנותמתבטא   CitACS1הגן.  דפוסי ביטוי דיפרנציאליים הייחודיים לכל גן CitACS1-4לגנים 

, ביטויו אף מושרה בתגובה לאוקסין. בתגובה לפציעה וכן בפירות צעירים, עלים ושורשים ,קודקודים

 CitACS1תעתיק . והוא עשוי להיות מעורב בתהליך גדילת תאים במהלך סלסול הקנוקנות ACC - יברלין ו'ג

באיברי הרבייה גבוהה מאשר ביתר  CitACS1הביטוי של  רמת. נקביים ושלמים, מופיע בפקעי פריחה זכריים

ההתפתחות - הוא מתבטא באבקנים עצורי. איברי הפרח ועל כן ניתן לשער שהוא מעורב בהתפתחותם

לאחר קביעת מין . שבפקעים הנקביים ולכן ייתכן כי מעורב בעצירת התפתחות האבקנים וכך בקביעת המין

אתילן הנחוץ לתפקוד רקמת הטפטום באבקנים ובתהליך התפתחות  הוא עשוי להיות מעורב ביצירת, הפקע

תעתיקו מופיע בפקעי , כמו כן. מתבטא בתגובה לאוקסין CitACS2הגן . השחלה- הצלקת והביציות בעלי

מעורב בהתפתחות  CitACS2וייתכן כי ) פקעים נקביים ופקעים שלמים(שחלה - פריחה צעירים המכילים עלי

. וכן בתגובה לפציעה ACC -מושרה בתגובה לאוקסין ול CitACS3ביטוי הגן . השחלה בפרח האבטיח-עלי

, הופיע בפקעי פריחה זכריים ושלמים אך נעדר מפרחים שאינם מכילים אבקנים CitACS3מאחר שתעתיק 

יע בפקע נקבי בשלב התפתחותי הופ CitACS4תעתיק הגן . ייתכן שגן זה מעורב בתהליכי התפתחות האבקן

מעורב בעיכוב התפתחות  CitACS4 - לכן ייתכן ש, שלמים או זכריים בפקעים כלל הופיע  ולא מוקדם

דפוסי הביטוי הללו מרמזים כי לכל גן תפקיד משלו בתהליכים המתרחשים ברקמות . האבקנים בפרח הנקבי

 CitACS1-4הגנים . פקעי הפריחה באבטיח בתיווך תגובה להורמונים ולפציעה וכן בהתפתחות, שנבדקו

  .נבדקו בהמשך העבודה כסמנים פוטנציאליים למין הצמח באבטיח

  



  החדרת תכונת נקביות מוגברת לזני אבטיח תרבותיים 

החלק הרביעי בעבודה נועד לייצר תשתית מתאימה לפיתוח קו תרבותי נקבי בעתיד ולאתר סמנים גנטיים 

הוחדרה , בתחילה. (marker assisted breeding)ש להכוונת תכניות להכלאות לתכונת הנקביות שיוכלו לשמ

 CitACS1-4תכונת נקביות מוגברת מצמח אבטיח בר לזני אבטיח תרבותיים ולאחר מכן נבחנו הגנים  

 .כסמנים גנטיים למין הצמח

מת בין זני אבטיח השונות הגנטית הצרה הקיי, נוסף על כך. בזני האבטיח התרבותיים רמת הנקביות נמוכה

בוצעה הכלאה בין אבטיח תרבותי לאבטיח בר בעל רמת , לכן. תרבותיים מקשה על פיתוח קווים נקביים יותר

כתוצאה מההכלאה . מוגברת לצמחי אבטיח תרבותייםהנקביות התכונת  נקביות גבוהה על מנת להחדיר את

כיום יש בידינו קו מוגבר , ומהכלאות עצמיות של הצאצאים בעלי פנוטיפ נקבי מוגבר במשך תשעה דורות

נקבית אשר מייצר פרחים עליים באופן כמעט בלעדי ופרחים אלו חונטים בהצלחה למספר פירות גבוה 

תכונת הנקביות לזני אבטיח הקו המוגבר נקבית עשוי לשמש בהחדרת . משמעותית מהזנים התרבותיים

  . תרבותיים ופיתוח קווי אבטיח נקביים

קווים . לצד הקו המוגבר נקבית פותח גם קו מוגבר זכרית כאשר בין שני הקווים הללו קיימת קרבה גנטית

אפשרות להשתמש הנבחנה בעבודה זו . אלו עשויים לשמש באיתור סמנים גנטיים לתכונת המין באבטיח

המבדיל בין הקו  CitACS2לגן  RFLPנמצא סמן  .כסמנים לתכונת המין באבטיח CitACS1-4 בגנים

כסמן למין בעת  CitACS2 -ייתכן שניתן יהיה להשתמש בסמן ל. זכרית-נקבית לבין הקו המוגבר- המוגבר

- הסמן לא הבדיל בין פרטים נקביים, עם זאת. ביצוע הכלאות כאשר קווים אלו משמשים כקווים ההורים

  .יותר באוכלוסיות קטנות המתפצלות מבחינת מופע המין שפותחו בעבודה זו- רייםיותר לזכ

  

  סיכום

מיני וכי קביעת מין -מיני באבטיח מתפתח מפקע פריחה אשר בתחילה הוא דו-בעבודה זו נמצא כי פרח חד

אתילן מתפקד כהורמון . לאחר היווצרות פרימורדיית עלי השחלה, הפרח באבטיח מתרחשת בשלב מוקדם

שחלה -בשלב של קביעת המין אתילן מעכב התפתחות עלי: מין בעל שני תפקידים בהתפתחות הפרח באבטיח

כמו כן אתילן מעורב בהתפתחות . השחלה- ובשלבים שלאחר קביעת המין אתילן חשוב להתפתחות עלי

. תילןהמבקר את יצור הא,  ACS-באבטיח נמצאו ארבעה גנים המקודדים ל. התקינה של יתר איברי הפרח

. בתגובה להורמונים ובתגובה לפציעה, לגנים אלה נמצאו דפוסי ביטוי הייחודים לכל גן ברקמות צמח שונות

. נקביים ושלמים בשלבי התפתחות שונים, הגנים מתבטאים בצורה דיפרנציאלית גם בין פקעי פריחה זכריים

וה משמעותית בהשוואה לזני נקבית הנושאים מספר פירות גב- בעבודה זו פותחו קווי אבטיח מוגברים

כל אחד . קווים אלו עשויים לשמש כבסיס לפיתוח קווי אבטיח תרבותיים נקביים. האבטיח התרבותיים

אותר  CitACS2הגן , כמו כן. עשוי לשמש כסמן המבדיל בין מינים של אבטיח CitACS1-4מארבעת הגנים 

נקבית העשויים לשמש בפיתוח קווי אבטיח -זכרית לקו אבטיח מוגבר- כסמן המבדיל בין קו אבטיח מוגבר

  .תרבותיים נקביים
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Abstract 

Watermelon (Citrullus lanatus var. lanatus) is an economically important cucurbit crop. 

However, in comparison with other members of the Cucurbitaceae family, the knowledge 

accumulated for watermelon in the fields of genetics, physiology and biothechnology is 

relatively limited. Many cucurbit species develop unisexual flowers, in contrast with most 

flowering species, which develop bisexual flowers. The common sex expression phenotypes 

among watermelon plants are: monoecious and andromonoecious. Monoecious plants produce 

male or female flowers, while andromonoecious plants produce male or perfect (hermaphrodite) 

flowers. Female and perfect flowers can be designated as pistillate flowers- to stress the fact that 

they contain the female sex organs, the carpels. The cultivated watermelon varieties that 

produce edible fruit produce only one or two fruits per plant. This low productivity is a result of 

the low number of pistillate flowers, late appearance of the first pistillate flower and a lack of 

sequence in pistillate flowers developing along the shoot. As a result, the first pistillate flower 

that sets fruit becomes a major nutrients sink and prevents the development of other fruitlets.     

In the current research, flower development and the molecular mechanism for sex determination 

in watermelon were investigated. In addition, enhanced-femaleness trait, detected in Citrullus 

colocynthis, the wild relative of watermelon, was introduced into cultivated watermelon. 

 

Unisexual flower development initiates in the development of a bisexual floral bud 

which differentiates both the stamen primordia and the carpel primordia. Subsequently, 

according to the sex-determination mechanism, an arrest of the stamen primordia or the carpel 

primordia development occurs. Among the unisexual flower-producing plant species that were 

investigated to date, the arrest of the inappropriate organ development may occur at different 

developmental stages. The arrest may occur very early, immediately after the generation of the 

primordia, or later when the organ has almost matured. The organized process of unisexual 

flower development is controlled by genetic factors and affected by environmental factors such 

as temperature and day length, as well as plant sex hormones such as: auxin, gibberellin, 

cytokinin and ethylene.  

Ethylene, a gaseous plant hormone, regulates many activities and processes in plants. 

Processes regulated by ethylene include seed germination, root development, fruit ripening, 

senescence of flowers and leaves, response to biotic and a-biotic stresses. In several plants, 

including the cucurbit plants cucumber and melon, ethylene regulates flower development and 

sex determination. In cucumber and melon, the mechanisms of sex determination have been 

studied in depth, and it was found that ethylene serves as a female-inducing sex hormone. In 

watermelon, little is known about factors that control sex determination and only limited 

research was conducted on hormonal regulation of watermelon sex expression. Among the 

hormones that are known to regulate sex expression in other plants, ethylene was found to be 
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the only hormone which affects sex expression in watermelon; however there was no 

consistency between the different studies. 

 

Four major sections are included in the current research, with the goal of better 

understanding watermelon sex determination:  

1. Characterization of watermelon floral buds development.  

2. Examination of ethylene’s involvement in watermelon sex determination. 

3. Characterization of genes encoding ACC Synthase (ACS) from watermelon.  

4. Introduction of female-enhanced traits to watermelon cultivars in order to look for female 

molecular markers, and to establish the conditions for development of a cultivated female line in 

the future.  

1. Characterization of floral buds development in watermelon  

Watermelon floral buds development has been previously studied. The morphological 

dissection of flower development presented in this work sheds light on the mechanism of floral 

sex determination in watermelon. The course of flower development was divided into twelve 

stages that mark milestones in the flower developmental process. The first stage in floral bud 

development is when the floral meristem is formed and the last stage is a mature bud just before 

anthesis. Up to stage number five, the floral buds are bisexual as the three types of floal buds 

(male, female and perfect) have both stamen and carpel primordia. Stage number six was 

identified as the sex-determining stage when developmental arrest of reproductive floral organs 

was detected: in unisexual male flowers the carpel primordia development is arrested while the 

stamens differentiate. In contrast, unisexual female flowers are developed as a result of the 

stamen primordia developmental arrest and carpel differentiation to an ovary and a pistil. This 

morphological study of watermelon flower development illustrates the floral sex determination 

mechanism in watermelon. Watermelon unisexual flower development resembles many other 

unisexual-flowering angiosperms in which at first a bisexual bud differentiates and immediately 

afterwards the inappropriate organ is arrested. This mechanism resembles the mechanism for 

sex determination in a different well-studied cucurbit, the cucumber. 

2.   Study of ethylene involvement in watermelon sex determination 

The role of ethylene in watermelon flower development was studied by measuring 

ethylene production rates in floral buds after the sex determination stage. Ethylene production 

rates were higher in floral buds at stage 10 than in later stages. This phenomenon implies a role 

for ethylene in young floral bud development. The higher ethylene production rates in pistillate 

floral buds compared with male floral buds indicates that ethylene either induces carpel 

development or inhibits stamen development. The low ethylene production rates in male floral 

buds suggest that ethylene is not needed in high amounts for stamens development. In perfect 

flowers (produce both stamens and carpels), ethylene production rates are higher in comparison 
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to male flowers. Hence, data suggests that ethylene is not involved in stamen developmental 

arrest in the female flowers. 

Ethylene involvement in sex determination in watermelon was examined applying 

'Ethrel', an ethylene-releasing compound to watermelon plants. Following treatments, the floral 

sex expression along the main stem was recorded. The plants treated with 'Ethrel' developed 

more male flowers compared to the control group. This phenomenon was observed in both 

cultivars that were treated, the monoecious cultivar 'Sugar Baby' and the andromonoecious 

cultivar 'Malali'. As a complementary assay, watermelon plants were treated with the ethylene 

inhibiting compounds, 1-Aminoethoxyvinylglycine (AVG), an ethylene biosynthesis inhibitor, 

and Silver thiosulfate (STS), an ethylene perception inhibitor. Each one of the two inhibitors 

increased plant femaleness via elevation in the number of pistillate flowers in place of male 

flowers and a continuum of pistillate flowers along the shoot. In the monoecious variety 'Sugar 

Baby', the inhibition of ethylene resulted in the formation of perfect flowers that do not 

characterize monoecious plants. The conclusion from the treatments with ethylene and ethylene 

inhibitors is that ethylene can inhibit carpel formation and thus increase maleness in 

watermelon.  

Ethylene inhibition in watermelon plants was also found to influence the structure of the 

flower. Flowers with a reduced amount of flower organs and chimeric flower organs were 

observed, as well as partial carpel development. Thus, it is apparent that ethylene has a role in 

normal flower organ development.   

The involvement of ethylene in floral sex determination appears to be comprised of two 

different roles, depending on the developmental stage. Endogenous ethylene production was 

measured at late stages in flower development when the sex has already been determined. High 

ethylene production level is correlated with the existence of a carpel in the floral bud. On the 

contrary, the exogenous treatment with ethylene or its inhibitors may affect floral buds at their 

earliest developmental stages, before the sex determination stage. During the stages of sex 

determination, it appears that ethylene is required at a threshold level for carpel primordia 

development. At a higher-than-threshold level, ethylene inhibits the development of the carpel 

primordia and the result is male flowers development. In the light of ethylene involvement in 

sex determination mechanisms and in flower development in watermelon, the molecular 

mechanisms of ethylene production in watermelon were explored.     

3. Characterization of ACS genes of watermelon  

Ethylene is formed in plants via a biosynthetic pathway composed of several enzymatic 

reactions. The creation of 1-aminocyclopropane -1- carboxylic acid (ACC) from S-adenyl-

methionine (SAM) is considered the rate limiting step of the pathway and is catalyzed by the 

enzyme ACC synthase (ACS). In plants, genes that encode for ACS belong to a gene family. 

 The occurrence of a gene family indicates that the genes may be differentially regulated 
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in various organs and developmental processes. The study of ACS genes from watermelon was 

conducted in several parts and included: isolation of genes encoding to ACS from watermelon, 

examination of the genes as molecular markers for watermelon species and characterization of 

CitACS genes expression pattern in vegetative tissues, in response to hormones and in response 

to wounding. In addition, CitACS genes expression pattern in floral organs in watermelon was 

characterized. 

Four distinct ACS genomic sequences were isolated in watermelon and were designated 

CitACS1-4. The isolated sequences include the region between the second and sixth exons, 

according to known ACS sequences. The four CitACS sequences include the conserved regions 

as well as the conserved amino acids of the active site. For each of the four ACS genes, a single 

copy was found in the genome. Examining of the possibility of using the CitACS genes as 

molecular markers for watermelon species was based on RFLP analysis. For each CitACS gene, 

RFLPs that distinguish between cultivated and wild watermelon were detected.  

Characterization of CitACS gene expression patterns revealed that in different tissues, in 

response to hormones and in response to wounding, the CitACS genes are differentially 

expressed in watermelon. CitACS1 is expressed in tendrils, stems, shoot apices, leaves and 

roots, in response to wounding and in fruitlets. Its expression is also induced in response to 

auxin, gibberellin and ACC and it may be involved in the process of cell growth in the course of 

tendril coiling. CitACS1 trascript is detected in male, female and perfect floral buds. It has 

higher expression levels in the reproductive floral organs than in the rest of the flower organs; 

therefore, it may be involved in reproductive floral organ development. CitACS1 is expressed in 

the arrested stamens of female floral buds, and therefore it may be involved in stamen 

developmental arrest. Following the sex determination stage, CitACS1 might play a role in 

production of ethylene needed for the tapetum in the stamens and in the process of stigma and 

ovules development.  

CitACS2 is expressed in response to auxin. Its transcript is detected in young floral buds that 

contain carpels (female and perfect floral buds) and therefore CitACS2 may be involved in 

carpel development. CitACS3 expression is induced in response to auxin as well as wounding. 

The CitACS3 transcript was detected in male and perfect floral buds but was absent from female 

floral buds; therefore, it may be involved in stamen development. The CitACS4 transcript was 

detected in female floral buds at an early developmental stage and was not detected in male or 

perfect floral buds. The gene CitACS4 might be involved in stamen developmental arrest in the 

female flower. 

These expression patterns imply that each CitACS gene has a role of its own in processes 

undertaken in the examined tissues, in the response to hormones and wounding as well as in 

watermelon floral bud development. The CitACS genes were further tested as potential sex 

molecular markers in watermelon. 
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4. Introduction of enhanced-femaleness trait to watermelon cultivars 

The last part of this work was designed to establish a source for female watermelon 

cultivars development in the future, and to indentify femaleness molecular markers that could be 

used for marker assisted breeding. At first, female-enhanced trait of wild watermelon was 

introduced to watermelon cultivars, and afterwards the genes CitACS1-4 were examined as 

potential sex molecular markers. 

Cultivated watermelons are characterized with low levels of femaleness. Moreover, the 

narrow genetic diversity between watermelon cultivars makes it difficult to establish female-

enhanced cultivated lines. Therefore, a wild watermelon plant characterized with female-

enhanced phenotype was cross-fertilized with cultivated watermelon in order to introduce into 

them the femaleness-enhanced trait. Following the cross-fertilization and self-fertilizations of 

the most-female individuals for nine generations, today we hold a female-enhanced inbreeding 

line. This female-enhanced line produces pistillate flowers almost exclusively and those flowers 

set fruit successfully. The number of fruit in the female-enhanced line is higher compared with 

cultivated watermelons. The female-enhanced inbreeding line can be useful in introducing the 

female-enhance trait to watermelon cultivars and in developing female watermelon lines. 

In addition to the female-enhanced inbreeding line, a genetically related male-enhanced 

inbreeding line was also developed. These inbreeding lines can be used in the search for sex 

molecular markers in watermelon. In this study, the CitACS1-4 genes were examined as 

possible sex markers in watermelon. For the gene CitACS2, a RFLP marker that distinguishes 

between the female-enhanced and the male-enhanced inbreeding lines was found. This marker 

may be used in cross-fertilizations with the enhanced inbreeding lines. However, this marker 

could not distinguish between more-female and more-male individuals from small populations 

that segregate for sex phenotype developed in this study. 

 

 



 מודלים סטאטיים ודינאמיים לזימון פעולות והקצאת משאבים: נושא העבודה

 איינבינדר אינסה: שם המגיש

 פרופסור גד רבינוביץ: שם המנחה

 תקציר

. שירותוהקצאה וזימון משאבים הם תהליכי קבלת החלטות הנמצאים על בסיס קבוע במערכות ייצור 

שיתוף . ריבוי משאבים המסוגלים לבצע משימה זהה מקנה גיבוי למקרה של תקלה באחד המשאבים

במחקר . עלותהאת את משכה או  מפחיתולעתים  ,משימההעבודה בין משאבים לעתים הכרחי לביצוע 

קדימות  אילוציריבוי פעולות עם : הנוכחי נחקרה בעיית זימון והקצאת משאבים בעלת המאפיינים הבאים

משאבים לא של  קבוצהכאשר כל אופן ביצוע מגדיר , במספר אופנים שוניםכל פעולה ניתן לבצע , ביניהן

המאפשר חפיפה או ) בכל משאב המוגדר פעולה ואת זמן השימושההדרושים לביצוע  (כמו מכונות)מתכלים 

 . ידו ת עלכתלות בסדר הפעולות המבוצעועל המשאב זמני עריכה ו, (שיתוף בין המשאבים

סטאטי של הבעיה המודל הפיתוח כלי יעיל יותר לפתרון תחילה . שתי מטרות עיקריותמחקר הנוכחי ל

 -בעיה חדשה  ובהמשך הגדרת ,9111ואחרים בשנת   Samaddarל אשר נוסח ונפתר לראשונה על ידי"הנ

 . סטי לפתרונהח אלגוריתם יורייתוופ ,ובים רבים המגיעים לביצוע'תהליך דינאמי ואקראי של ג

התמקד בפיתוח שיטות לחישוב חסם תחתון לבעיה הנחקרת בסביבה ( 4 פרק)השלב הראשון של המחקר 

בעיה כולה ומספר שיטות נוספות אשר ניתנות לשימוש ה עבוראחת חסימה שיטה . דטרמיניסטית

שיטות חקירה אנליטית מיפתה את יחסי השליטה בין . במיקומים שונים באלגוריתם הסתעף וחסום

אחת מהשיטות עליונות של  והוכיחה ,ניתנות לשימוש במיקומים זהים באלגוריתםה, השונותחסימה ה

 ביצועיבנוסף לכך בוצע ניסוי אמפירי לצורך בדיקת . לחישוב חסם תחתון לבעיה החדשות שפותחו

במסגרת הניסוי כל אחת משיטות . פר שיטות חסימההחסמים על סמך קבוצת בעיות אקראיות ועל מס

תוצאות הניסוי האמפירי . החסימה שירתה אלגוריתם הסתעף וחסום למציאת פתרון אופטימאלי לבעיה

החסם השולט נמצא כחסם ההדוק . תיקפו את השליטה של החסם אשר הוכחה קודם לכן אנאליטית

חסימה הבהשוואה לשיטת  משמעותיתוב נמוכה ביותר לפתרון הטוב ביותר לבעיה ובעל מורכבות חיש

 .בעלת הידוק דומה לפתרון של הבעיההיחידה נוספת ה

התמקד בשיפור של האלגוריתם הסתעף וחסום למציאת פתרון ( 5בפרק )שני של המחקר החלק ה

לצורך כך בוצע ניתוח מעמיק של תכונות הבעיה ביחס לעקרונות . אופטימאלי אחד לבעיה הנחקרת

כתוצאה מכך הוגדרו מספר אלגוריתמים מבוססי עקרון הסתעף וחסום אשר נבדלו אחד . תםהאלגורי

המכנה המשותף של כל האלגוריתמים הנו מבנה דומה . מהשני באופן חקירת מרחב הפתרונות של הבעיה

לצורך בדיקת ביצועי האלגוריתמים בוצע . של עץ החיפוש ושימוש בחסם שהוכח כשולט בחלק הראשון

התוצאות הראו ביצועים טובים של אחד . בעיות אקראיות 911 -אמפירי על סמך קבוצה של כניסוי 

כ כמות "סה, כמות העבודה המושקעת עד למציאת פתרון אופטימאלי לבעיה :האלגוריתמים מבחינת

 .העבודה המושקעת עד תום ריצת האלגוריתם ומבחינת קירבתו של הפתרון הראשון לפתרון האופטימאלי

. של אי וודאותדינאמית ושלישי של המחקר עסק בבעיית זימון והקצאת משאבים בסביבה החלק ה

. בעיה הסטאטית אשר נחקרה בשני החלקים הראשוניםעל הבמאפייניה  המתבססתהוגדרה בעיה חדשה 

למערכת והרכב  וב'גמועד ההגעה של כל  שלוודאות אשר הוגדרו בבעיה הם אי ידיעה מראש האי  גורמי

שיטה דינאמית  פותחהבמסגרת החלק הנוכחי (. ןכולל מספר פעולות עם אילוצי קדימויות ביניהה) וב'הג

המבוססת על קבוצת פתרון בעיה מקורבת למודל בהגדרת ושלב ראשון עסק . שלבית לפתרון הבעיה-דו



. תפתרון הבעיה שימש כבסיס לבחירת אופן ביצוע של הפעולות בעת הגעתן למערכ .של שרת יחידתורים 

שלב שני של השיטה עסק בפתרון בעיית זימון והקצאת משאבים המבוסס על תמהיל אופני הביצוע שנקבעו 

השני כוללת פיתוח יוריסטיקה המבוססת  בשלבהשיטה שפותחה . הראשון בשלבבאמצעות מודל התורים 

במסגרת  .ביצועים הטובים ביותר בחלק השני של המחקראת ההסתעף וחסום אשר הראה  אלגוריתםעל 

ניסיון להבין ב ו ניסויים אמפיריים אשר תוצאותיהם נחקרו בשיטות סטטיסטיות שונותהפרק הנוכחי בוצע

למרות ריבוי הגורמים ומורכבות מנגנוני . את ביצועי השיטה המוצעת ביחס למאפייניה של הבעיה

 .לחלק מהתוצאות נמצא הסבר הגיוני ומתוקף, השפעותיהם

אלגוריתם , שיטות לחישוב חסם תחתון, (RSSP) משאביםוזימון  בעיית שיתוף, לותזימון פעו :מילות מפתח

 בעיית זימון דינאמית , הסתעף וחסום
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Abstract 

Decision-making process regarding resource allocation and scheduling of operations are 

integral part of production and service systems. Multiple resources that can be used for 

conducting the same task provide backup in case of a resource failure. Job sharing between 

the resources may, on one hand, be necessary for performing the task, and on the other hand, 

decrease the task duration or cost. This study investigated Resource Sharing and Scheduling 

Problem (RSSP) with the following characteristics: multiple operations with precedence 

constraints; every operation can be performed in alternative modes that define the subset of 

required renewable resources (such as machines) and the specified timing to use each 

resource (allowing overlap or cooperation among the resources), and sequence dependent 

setup times for each resource. 

The research has two main objectives. First to develop more effective tools to solve the static 

model of the RSSP, which was first formulated and solved by Samaddar et. al in 1999. 

Second to define a new problem of dynamic and random process of jobs arrivals, and to 

develop a heuristic algorithm for solving it. 

The first stage of the study (Chapter 4) focused on developing methods for calculating lower 

bounds for the deterministic RSSP. One method for the entire problem and several others for 

implementation in different locations of the branch and bound algorithm. Analytical 

investigation mapped the dominance relationships among the various lower bound methods, 

which can be used in the same locations of the branch and bound algorithm, and have proven 

superiority of one of the new developed methods for calculating the lower bound. In addition, 

empirical tests based on a set of random problems and several lower bound methods were 

conducted to examine the lower bounds performance. In the test, each method served a 

branch and bound algorithm for finding an optimal solution for the problem. The empirical 

results validated the dominance of the method that was previously proven analytically. The 

results demonstrated that the dominant method is closest to the best solution of the problem 

and has significantly lower computation complexity than the only other method with a similar 

tightening. 

The second stage of the study (Chapter 5) focused on improving branch and bound algorithm 

for obtaining one of the optimal solutions of the RSSP. For this purpose, a thorough analysis 



of the problem properties concerning the principles of the algorithm was conducted. As a 

result, a number of algorithms have been defined, which rely on the principle of branch and 

bound algorithm and differ from each other in the investigation of the solutions space. All 

algorithms have similar structure of the search tree and usage of the dominating lower bound, 

found in the first part stage of the study. Empirical experiments were conducted for testing 

performance of the algorithms on a group of about 100 random problems. The results showed 

a decent performance of one of the algorithms, in terms of amount of work invested to find 

the optimal solution of the problem, in terms of the total amount of work invested till the end 

of the algorithm run, and in terms of closeness of the first solution found, relative to the 

optimal one. 

The third stage of the research (Chapter 6) dealt with the resource sharing and scheduling 

problem in a dynamic and uncertain environment. A new problem was defined which rely in 

its properties on the static problem that was explored in the previous two stages of the 

research. The uncertainty factors defined in this problem are non-acquaintance of the arrival 

time of each job to the system and the job structure (each job consists of a number of 

operations with precedence constraints between them). In this stage of the work, a dynamic 

two-stage procedure for solving the problem was developed. The first phase of the third stage 

of the research was devoted to defining and solving of an approximation model which rely on 

a set of single server queuing systems. The found solution was used as the basis for choosing 

operations mode when they arrive to the system. The second phase was devoted to solving 

resource sharing and scheduling problem basing on the operation's mode mix prescribed by 

the queues model in the first stage. The method developed in the second stage includes 

heuristic based on the branch and bound principle that has demonstrated the best performance 

in the second part of the study. Empirical experiments have been conducted and their results 

were investigated by various statistical methods, in attempting to understand the performance 

of the proposed solution method in relation to characteristics of the problem. In spite of the 

mechanism complexity of the multiple factors involved, some of the results have a logical and 

validated explanation. 

Keywords: operations scheduling, resource-sharing and scheduling problem (RSSP), lower 

bound calculation methods, Branch & Bound Algorithm, dynamic scheduling problem 

 



  

  קולי על בסילון הלם גלי בהחזרות חשל חקירת: נושא העבודה

  אילון שמשי    :מגיש

  אבי לוי' פרופ, גבי בן דור' פרופ  :מנחים

  

  תקציר

מתבדר דו ממדי יוצר גלי ריווח או גלי הלם הנובעים משפתות הנחיר - סילון על קולי היוצא מנחיר מתכנס

. לו מתקדמים לכיוון מישור הסימטריה ומוחזרים ממנוגלים א. כתלות ביחס הלחצים שבין הסילון לסביבה

ההחזרה של גלי ההלם יכולה לקבל תבנית של החזרה רגילה או החזרת מאך כתלות במספר מאך וביחס 

פתרון אנליטי של משוואות הזרימה בקרבת נקודת ההחזרה . הלחצים משני עברי גל ההלם הראשי

נקבעו .  שני פיתרונות של המשוואה באותם תנאי סביבהמצביעה על כך שמעבר למספר מאך מסוים יתכנו

קריטריון ההתנתקות או קריטריון . שני קריטריונים לתיאור המעבר מסוג אחד של החזרה לסוג השני

ניומן קובע -הסוניות קובע את הגבול העליון שמעבר לו החזרה רגילה אינה אפשרית בעוד קריטריון וון

 תופעת חשל, מכיוון שיש חפיפה בין תחומים אלו. יים החזרת מאךאת הגבול התחתון בו יכולה להתק

במצב זה סוג ההחזרה המתקבלת תלוי לא . יכולה להתקיים כאשר יחס הלחצים עולה ויורד) היסטרזיס(

תופעה דומה הוכחה במקרה של זרימה על קולית . רק בתנאי הסביבה אלא גם בהיסטוריה של המערכת

  .ובעת את סוג ההחזרהבין יתדות שם זווית היתד ק

של הזרימה מחוץ לנחיר על קולי הדגימה את קיום התופעה גם כאשר , שנעשו בעבר, CFD תסימולציי

כל העבודות שנעשו בעבר לא לקחו בחשבון את ההשפעות , למרות זאת. אפקטי צמיגות נלקחו בחשבון

ודה זו שני סוגים של נחירים בעב. של שינויי הלחץ על הזרימה מהנחיר אשר מפיק את הסילון העל קולי

אשר מספר המאך שלו ) קוני( המפיק סילון אחיד ומקביל וסילון משופע ינחיר אידיאל, דו ממדיים נבחנו

הסימולציה . עולה לאורך מישור הסימטריה וזווית הזרימה בו משתנה כאשר מתרחקים בניצב ממנו

הסביבה עד לקבלת מעבר להחזרת מאך מבוצעת על ידי הקטנת יחס הלחצים בין לחץ הסטגנציה ללחץ 

בסימולציות בלתי צמיגות של שני סוגי הנחירים . ואז הגדלת יחס הלחצים עד לחזרה להחזרה רגילה

אבל עבור הנחיר המשופע המעבר בין סוגי ההשתקפויות אינו מתקבל , תופעת החשל היתה ברורה

הכנסת גורמי הצמיגות .  אידיאליניומן כפי שקורה בנחיר-בקריטריון ההתנתקות ובקריטריון וון

לסימולציה משנה את פני התמונה באופן מהותי מכיוון שתופעת היפרדות שכבת הגבול מכתיבה את 

המחקר מראה כי היפרדות שכבות גבול בסילון תתרחש תמיד לפני המעבר . השינויים במבנה הסילון

ות לקיים תופעת חשל מכיוון שכל אבל עובדה זו אינה שוללת את האפשר, מהחזרה רגילה להחזרת מאך

הסימולציה מראה . מערכת גלי ההלם נעה במעלה הזרם לתוך הנחיר תוך שהיא שומרת על המבנה שלה

כי עבור נחיר אידיאלי תופעת החשל אפשרית מפני שמספר מאך בנקודת ההחזרה אינו משתנה למרות 

 shock(מתקבל תחילה בתא ההלם המעבר מהחזרה רגילה להחזרת מאך . התזוזה של מערכת גלי ההלם



cell ( הראשון במורד הזרם מגל ההלם הראשוני אשר נשאר מחוץ לנחיר ואשר מראה אף הוא תופעת

בנחיר המשופע תופעת חשל אינה אפשרית מכיוון שכאשר יחס הלחצים על פני הנחיר יורד ומערכת . חשל

וצאה מכך יחס הלחצים משני עברי גל גלי ההלם נעה במעלה הנחיר מספר מאך בנקודת ההחזרה קטן וכת

הסימולציות שבוצעו עד לנקודה זו נעשו מתוך הנחה כי הזרימה . ההלם הראשי נשאר כמעט ללא שינוי

אבל מחקרים מראים כי ביחסי לחצים . בנחיר סימטרית ועל כן רק חצי מתחום החישוב הוכנס למודל

ולציה של נחיר מלא הצליחה לשחזר מצב זה סימ. נמוכים מתקבלת הפרדות שכבת גבול שאינה סימטרית

  .וחשפה את המכניזם אשר גורם לסילון להיצמד לאחת מדפנות הנחיר מבלי לאפשר לו להתנתק

בתוכנית המחקר היתה כוונה לבצע סידרת ניסויים במטרה לאמת את התחזיות של הסימולציה הנומרית 

. המטרה השנייה לא הושגה, ומגבלת זמןבגלל מגבלות של מערכת הניסוי . ולהדגים את תופעת החשל

הניסויים בוצעו עם נחיר משופע בעל שטח יציאה משתנה על ידי הזזה של יתד בעל זווית שיפוע הזהה לזו 

הניסויים הראו שביחסי לחצים נמוכים על הנחיר מתקבלת הפרדה בלתי יציבה . של הנחיר פנימה והחוצה

מחזורית של נקודת ההפרדות במעלה ובמורד הנחיר אשר תופעה זו מתבטאת בתזוזה . של שכבת הגבול

סונית אשר -צליל זה דומה במאפייניו לתופעה המכונה תהודה טרנס. גורמת להפקת צליל חזק וחד מהנחיר

ביחסי לחצים נמוכים אף יותר מתקבלת הפרדות שכבת גבול . מתקבלת בנחירים בעלי יחס שטחים נמוך

בכל המצבים הללו .  לאחד מקירות הנחיר כפי שהסימולציה ניבאהבלתי סימטרית כאשר הסילון ניצמד

לסיום מוצעות מספר אפשרויות לביצוע ניסוי אשר יאפשר לקבל את תופעת . התקבלה רק החזרה רגילה

  .החשל בהחזרת גלי הלם

  מילות מפתח

, החזרות גלי הלם, גלי הלם משופעים, זרימה בהתפשטות יתר, זרימה בנחיר, זרימה על קולית

הפרדות , הפרדות אסימטרית, הפרדות שכבת גבול, היסטרזיס\חשל, החזרת מאך, החזרה רגילה

  בלתי יציבה
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Abstract 

A supersonic jet exiting from a planar convergent-divergent nozzle creates expansion 

waves or oblique shocks from the nozzle lips depending on the pressure ratio between 

the jet and the ambient surroundings. These waves propagate toward the symmetry 

plane and reflect. The reflection of the shock waves may take the form of a regular 

reflection (RR) or a Mach reflection (MR) depending on the Mach number and the 

pressure ratio across the incident shock. Analytical solution of the flow in the vicinity 

of the reflection point shows that above a certain Mach number, two solutions are 

possible for the same physical conditions. Two criteria have been defined for the 

transition from one type of reflection to the other. The detachment or sonic criterion is 

the upper bound of the regular reflection, while the von-Nuemann criterion is the lower 

bound of the Mach reflection. Because there is an overlap between these conditions, a 

hysteresis effect can take place when the pressure ratio is increased and decreased. The 

type of reflection depends not only on the boundary conditions, but also on the history 

of the system. A similar phenomenon has been proven in the case of supersonic flow 

between wedges. 

CFD simulations of the flow outside a supersonic jet have shown this phenomenon 

takes place even if viscous effects are considered. However, all past work has not taken 

into account the effects of the pressure changes in the nozzle that produces the jet. In 

this study two types of planar nozzles are considered: the ideal nozzle produces a 

uniform and parallel flow at the nozzle outlet while the tapered (conical) nozzle 

produces an increasing Mach number along the symmetry plane and changing flow 

angle across it. The simulation is done by decreasing the nozzle pressure ratio until the 

RR→MR transition takes place and then increasing the pressure until the reverse 

transition takes place. In inviscid simulations of both nozzles, hysteresis is evident, but 

for the tapered nozzle it does not take place at the detachment and von-Nuemann 

criteria as in the ideal nozzle. Introducing viscosity into the simulation completely 

changes the picture as flow separation dominates the formation of the jet. It is shown 

that flow separation will always take place before the transition from RR to MR, but 

this does not preclude the possibility of hysteresis as the whole shock system moves 

upstream into the nozzle while maintaining its structure. The simulation shows that for 



the ideal nozzle, hysteresis is possible because the Mach number at the reflection point 

remains constant even though the shock system has moved upstream. Transition from 

RR to MR in the incident shock is preceded by an RR↔MR transition in the first 

shock cell (downstream of the incident shock), which happens because its reflection 

point remains outside the nozzle where the surrounding pressure is higher. 

In the tapered nozzle no hysteresis is possible because as the nozzle pressure ratio 

increases and the shock system moves upstream, the Mach number at the reflection 

point decreases, and thus the pressure ratio across the incident shock remains almost 

constant. Simulations done up to now have assumed that the flow is symmetric, and 

therefore, only one half of the nozzle was modeled, but at low nozzle pressure ratios 

there are reports of asymmetric flow separation. Simulation of full nozzle geometry 

has reproduced this outcome and revealed the mechanism that attaches the flow to one 

of the walls and prevents its release. 

Our experimental investigation was meant to validate the numerical simulation and to 

demonstrate the hysteresis phenomenon. Due to limitations of the experimental facility 

and to time restrictions, the second part of the experiment has not been done. The 

experiment was performed with a tapered nozzle with a variable area ratio by moving a 

wedge with the same half angle as the nozzle in and out. The experiment showed that 

at low nozzle pressure ratios, unsteady flow separation takes place. This is manifested 

by periodic movement of the separation point up and down the nozzle wall and by a 

loud tone produced by the nozzle that resembles the transonic resonance found in low 

area ratio nozzles. This phenomenon has been simulated with an unsteady RANS 

solver that reproduced the main features but was unable to accurately predict the 

frequency of the tone. At lower nozzle pressure ratios, the separation becomes 

asymmetric with the jet attaching to one of the nozzle walls as the simulation predicts. 

In all these situations the regular reflection prevailed. Finally, a few suggestions are 

made on how to alter the experimental setup to allow the demonstration of shock 

reflection hysteresis in nozzle outlets. In the course of this work four articles have been 

published in international peer reviewed journals, and two more are being prepared for 

submission. The findings of this work have been presented at three international 

conferences. 

Key words 

Supersonic flow, nozzle flow, over-expanded flow, oblique shocks, shock reflection, 

regular reflection, Mach reflection, hysteresis, flow separation, asymmetric separation, 

unsteady separation. 
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Abstract:

We deal with families of substitutions related to finite groups. These 

substitutions give rise to D0L words, thus making a link between the groups 

we use and the D0L words obtained from the substitutions. In some cases we 

generalize families of substitutions whose D0L word's subword complexity is 

known, and continue the study of the subword complexity of the D0L words 

obtained. In addition, in one case our way of using groups as the core of the 

definition of substitutions allows us to obtain D0L words with a very small 

critical exponent.

 

In the study of subword complexity we deal with two families of substitutions,

whose subword complexities turn out to have a close relationship. It also 

allows us to calculate the limits  and , where f is

the subword complexity of a given D0L word from any of the two families. For

one of the families we use groups and quite a simple way of definition for the

substitution, which does not make the substitution vary for a given group. For 

a given group we may take the set of all possible substitutions formed out of 

that group, which is not a big one. Similarly, we may take the set of all the 

D0L words of those substitutions, and also the set of all subword complexities. 

Choosing one of the limits above, we may also take the set of all possible 

values obtained from subword complexities, creating a subset of R. Thus, 

each of these limits defines an equivalence relation on the groups, where two 

groups are equivalent if they share the same set of values for that limit. One 

of our results is that a cyclic group is not equivalent under such a relation to 

any group of the same order.

 

An obvious question is when the two limits above coincide. We study this

question for both of the families for which we study the subword complexity.

Necessary and sufficient conditions are found, which allow us to seek for such



cases. It turns out that in case we take a sub-family of substitutions, this 

question, which seems to be an analytic one, turns out to be completely 

equivalent to an algebraic question concerning the groups structure. Along 

the proof of that link, some interesting algebraic results are found. We do give 

an answer for that question for cyclic groups, which also means that there are 

no D0L words for cyclic groups within the smaller family for which the limits 

coincide. Although we do not find the answer for all groups, our conjecture is 

that the same holds for other abelian groups as well.

 

The last chapter of the thesis considers the critical exponents of D0L 

words.

Following the proof of the famous Dejean's Conjecture, D. Krieger 

presented the D0L-Repetition Threshold, , whose definition is 

analogous to that of the Repetition Threshold, except that it counts 

only the critical exponents of

D0L words out of . Since it is known that  for , a

natural question is whether the equality holds for , and in case 

not, what

is the difference between the two. Our approach of defining 

substitutions using groups allows us to define D0L words 

with a small critical exponent, which is enough to prove that 

.
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 תקציר

זהו מחקר . 7691-0272בין השנים , זה עוסק ביחסי ערבים מוסלמים ונוצרים בצפון ישראל מחקר

היא בשל העובדה , וןההתמקדות באזור הצפ .אקספלורטיבי הבוחן את היחסים באמצעות מחקר שדה

מתקיימים עיקר יחסי שם  לכן, ים בו בקרב רוב ערבי מוסלמימתגורר ה הנוצריםמרבית ערביי המדינש

על מערכת באופן ניכר מאופיינת במספר תהליכים שהשפיעו  תקופת המחקר .הגומלין בין בני שתי הדתות

 ,במקביל לכך .ה על שילוב הנוצרים בחברה הערביתעלית האסלאם שהקשת ,על אלה נמנים .הנדונההיחסים 

תקופת המחקר התאפיינה גם . תףנוצרים ומוסלמים במשו בתנועה הקומוניסטית בה פעלו חלה ירידה

 .הערבי המיעוטהשפיעו במידה רבה גם על ש, בעיקר הפרטה ועיור, תמורות ניכרות בחברה הישראליתב

שהוא עוסק בחקר יחסים בין קבוצות מקרב הערבים בישראל בעוד  העובדהחשיבותו של המחקר הנה בשל 

נוצרים -יחסי מוסלמים .שמרבית הספרות עסקה ביחסים שבין המיעוט הערבי והרוב היהודי או המדינה

מצויים על סדר יומן של מדינות רבות בתקופה בת זמנינו והמקרה הישראלי צפוי להעניק תובנות גם בהקשר 

המוסלמים או , כיוון שבניגוד למרבית המקרים ברחבי העולם, זאת. בשל ייחודו, שמעבר למדינה ,הרחב יותר

  .לבני שתי הדתות ממדי זהות משמעותיים, יתר על כן. הנוצרים בישראל אינם מהווים בו ריבון

מה היו התמורות שחלו ביחסי ערבים מוסלמים ונוצרים במהלך תקופת : כדלקמןהוגדרו שאלות המחקר 

-מה היו מאפייני היחסים בפתח המאה ה? כיצד באו לידי ביטוי ומה היו הגורמים להן? (7691-0272)המחקר 

 וכן שונות חברתיות קבוצות בין להבדלים; ההתייחסות להבדלים על פני המרחב זו נבחנתבמסגרת ? 07

 . וכלכלה חינוך, מוניציפאלית פוליטיקהה לתחומי

שכן , הנו ייחודי דתיים-השימוש בה לחקר יחסים בין. שנבחרה לבחינת הסוגיות הנה מחקר שדההמתודולוגיה 

וכן מכיוון שבדרך זו ניתן  ,היא תורמת בכך שהיא מציגה את היחסים מגישה שונה. נערך בה שימוש מועט

ראיונות עומק חצי מובנים עם  67מחקר השדה כלל . ם שוניםבחתכיוזולוציה גבוהה להציג את היחסים בר

תצפיות , כללה עבודת השדה גם סקרי שטח, תלבד מהראיונו. של מוסלמים ונוצריםמגוון מייצג מדגם 

, ס"מקורות נוספים עליהם נסמך המחקר היו נתונים סטטיסטיים מהלמ .ואיתור אוספים פרטיים משתתפות

 .מהעיתונות הערבית ומפרסומים מדעיים

נוצרים בצפון ישראל -יחסי מוסלמים, 7691-0272בין השנים , מן המחקר עולה כי במהלך התקופה הנסקרת

הירידה בעומק . הקשר בירידה בעצימותו בהתרחקות בין שתי הקבוצות מגמה זו באה לידי ביטוי. התערערו



 עסקים משותפים ופעילות, כמו חברויות אישיות)ביחסים המתקיימים מבחירה  הקשר משתקפת במידה רבה

 .יהםהשפעה ניכרת על ברם למקרים אלה הייתה, יחסים גלשו לעתים רחוקות לאלימותה (.נוער תנועות

 ,עם זאת. היו המושפעים העיקריים מהאלימות, בהיותם המיעוט החלש הלא אלים וחסר הביטחון, הנוצרים

. נוצרים ביישובים המעורביםלמוסלמים ורקמת החיים הסדירה המשותפת לב ביחסים לא פגע רוהערע

יש לציין כי . ולעיתים הם אף גברו, חברתיים וכלכליים, התקיימו שיתופי פעולה פוליטיים, בתקופת המחקר

  .לא היוו שיקול משמעותי בהגירת נוצרים מהמדינה, יחסים הבין דתייםההחמרה ב

בהקשר זה השפיעו בעיקר גידול . ערעור היחסים נבע בראש ובראשונה משינויים חברתיים שחלו במדינה

, מעבר לחברה מופרטתמצוקה ושובים אורבאניים שסבלו מישחלק ניכר מהם הפך מכפרים לי, היישובים

הנוצרים ביחס  לירידה בדומיננטיות שלגם העלייה במתחים בין העדות קשורה . תחרותית ואלימה יותר

המוסלמים , על פי התמונה העולה מהמחקר(. הכלכלה והחינוך, הפוליטיקה, דמוגרפיהבתחומי )למוסלמים 

, ים נראו כמנהלים קרב מאסף על מעמדםהנוצר, לעומת זאת. קינאו בנוצרים הנתפסים עדין כדומיננטיים

מתבטא בעלית הזהות ה, לערעור היחסים הוא אידיאולוגי גורם נוסף. שלווה בחשש מאבדן השליטה בנכסיהם

י של עלית האופי המוסלמ במצבהנוצרים התקשו להשתלב  (.ס"בהובלת התנא)והאסלאמית המוסלמית 

ממצאי מחקר השדה , עם זאת. להיות שווים מאידך כלובה י, יתהתנועה הקומוניסט וירידת, והאסלאמי מחד

, וקשכן לצד מגמת הריח ,כת היחסיםבמער' אסלאמיזציה'-מציגים תמונה מורכבת באשר למקומה של ה

העיקריים . זנו את מגמת ההחמרהימספר גורמים שימרו את טיב היחסים וא. לממדי קרבה שהביאה גם נמצא

שותפות הגורל כמיעוט ; שבהם היו הדמיון בתרבות הערבית והלאומיות הפלסטינית בין המוסלמים והנוצרים

 .שובים המעורביםיתקינים באזור וביהרצון ההדדי לשמר יחסים ו ערבי המופלה במדינת ישראל

מאפייני העיר . בישובים שוניםנוצרים -ממצאי המחקר מעידים כי קיימים הבדלים ניכרים ביחסי מוסלמים

המוסלמים והנוצרים רבו בין יהמאפיינים שק. עיצבו במידה רבה את היחסים ביישובים השונים" כפר"-או ה

, וחה כלכליתיישוב הנהנה מרו; רוב דמוגראפי מוסלמי; "כפרי"יישוב ; (ערבי-יהודי)יישוב מעורב : הם

מאפיינים . ונוכחות של דרוזים לצד מוסלמים ונוצרים ד הנן משמעותיות"המפלגות הקומוניסטית ובל

ונוכחות משמעותית ; דחק כלכלי; נוצרי רוב דמוגראפי, שהרחיקו בין הנוצרים והמוסלמים ברמת היישוב הם

ניתן לסכם כי היחסים עם המוסלמים פחות טובים ביישובים בהם לנוצרים רוב . של קבוצות אסלאמיות

היחסים הם בדרך . דמוגראפי או שהם מהווים חלק משמעותי מהאוכלוסייה ובבעלותם נכסים רבים ומוסדות

מצאי מעוד עולה מ. ם אחוזים בודדים מכלל האוכלוסייהכלל  טובים יותר ביישובים בהם הנוצרים מוני

המאפיינים החברתיים שנמצאו . המחקר כי היחסים בין מוסלמים ונוצרים מגוונים מבחינה חברתית

אוכלוסייה )מידת השורשיות ביישוב ; אקונומי-סוציומעמד ; אדיקות דתית: רלוונטיים לעיצוב היחסים הם

 (. צעירים מול מבוגרים)וגיל ( ותיקה מול פליטים ומהגרים
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Abstract 

This explorative field study examines the relationship between Muslim and Christian Arabs in 

Northern Israel, from 1967 to 2010. The selection of Northern Israel is clear, this is the region 

where most of the Arab-Christian population lives within a Muslim majority and therefore have 

their most frequent interactions with them. The research period was marked by processes and 

events that significantly affected the interrelations. The central processes have been the decline 

of the Communist movement where Christian and Muslim members could cooperate as equals, 

and the rise of Islam that reduced the Christians’ ability to keep their status. Additionally there 

were remarkable social changes that have occurred in this society, such as, urbanization and 

privatization, increasing the competition for the scarce resources. 

The current study is unique and important since it focuses on the relationship between groups 

within the diverse Arab society in Israel, while most of the literature centered on the relationship 

between the Arab minority and the Jewish majority. Studying the ties between these two groups 

enriches and broadens our knowledge of Muslim-Christian relations beyond Israel’s borders. The 

Israeli case is unique because Muslims and Christians live in a Jewish-Zionist State. This is in 

contrast to most countries where either Christians or Muslims are dominant and form the regime. 

In addition, these two subpopulations share some important identity bases.  

The research questions have been formulated, as follows: What were the changes in the 

relationship between Muslim and Christian Arabs from 1967 to 2010? What were the 

expressions and causes of these changes? What were the characteristics of these relationships in 

the beginning of the 21
st
 century? In responding to these questions, the research examines the 

spatial changes that have been documented in the region (different scale and various 

municipalities or locations); differences among various social groups, and in respect to the 

following areas: municipal politics, education and the economy.  



A field study was chosen as the methodology of this research. It is rare in the context of 

interfaith relations and provides a comprehensive and detailed picture of them. The research 

included 91 interviews, with a solid representative sample of Muslim and Christian. The field 

work included also field surveys, visits on special occasions and data from private collections. 

Israeli statistical data, information published in the Arab press and earlier scientific studies were 

used as well.  

The findings point out that Muslim-Christian Arab relation in Israel deteriorated during the 

research period (1967-2010). It was reflected in decreased closeness of relationships and 

increased tension. The decrease is particularly evident in voluntary ties (like personal friendship, 

partnership in business and youth activities). There have also been scarce incidents of violence 

between these communities that affected mainly the Christian minority, the vulnerable and less 

violent group. It appears that the deterioration has not significantly damaged relations in daily 

life. It is also clear that these events and processes have not been responsible for Christians’ 

emigration from Israel.  

The deterioration of the ties between Muslim and Christian Arabs are related primarily to social 

changes in the Arab society, among them the gradual shift from rural to urban municipalities and 

from a traditional to a private economy. These processes have increased the competition between 

Muslims and Christians for scarce resources in the Arab municipalities which already suffer 

from discrimination. A central reason for the distancing has been the Christians’ decrease of 

dominance as compared to the Muslims (in terms of demography, politics, economics and 

education). Muslims have been described as jealous of the Christians and perceived them as 

dominant. On the other hand, the latter have expressed their concern that they would lose control 

over resources. Another reason for the negative change has been the reduction of political power 

of the Communist Party and the rise of the Islam where the Christians could not integrate 

(although the current study presents a complex picture of the role of Islamic forces in the 

relationship, since in some cases they played a role against the distancing). 

Several factors are responsible for preserving the relationship and the prevention of escalation. 

Christians and Muslims share a common Arab culture and Palestinian nationality. Both are 

considered an Arab minority discriminated against in the Jewish State. Therefore, they share a 

mutual will to keep a reasonable relationship in their municipalities in the region. In addition the 

local identity in the single village or town is a central factor for keeping the relationship going. 



 צדדית-מוטורית בהפעלה מרחוק דו-תפישתיתשקיפות 
 השפעת השהיה על תפישה ופעולה

 אילנה ניסקישם המגיש 

 אמיר קרניאל' דר המנחהשם 

 תקציר
אשר יאפשרו , ת שקופות ופונקציונאליותוצדדי-זו היא לייצר מערכות הפעלה מרחוק דו מטרת עבודת מחקר

 והמפעיל, המרוחק בצד מדויקת בצורה יבוצעו המפעיל כוונות אלו במערכות. למפעיל להזיז ולהרגיש חפצים מרוחקים

 .מדויק באופן המרוחקת הסביבה את יתפוש

מעמיק התבצע מחקר מקיף ו ,בשלושת העשורים האחרונים. מערכת הפעלה מרחוק שקיפות היא מדד לטיב

החוקרים , עם זאת. והוצעו פתרונות רבים ליצירת מערכות שקופות, לה מרחוקבנושא שקיפות של מערכות הפע

 .עלמו כמעט לחלוטין מהשפעת המפעיל האנושי ויכולותיו התחושתיות והמוטוריות על טיבה של המערכתתה

חקרתי את התפישה והפעולה האנושית בעת אינטראקציה עם מערכות רובוטיות , לגשר על פער זה כדי

והתנועה שגרמה ליצירת כוח זה גוררת  הסביבהגיליתי כי השהייה בין הכוח המופעל על ידי . המדמות סביבה מרוחקת

 –שדה הכוח  ה באופן המגע עםההשפעה של ההשהיה תלוי. שינוי בתפישת הקשיחות המכאנית של שדות כוח אלסטיים

ואילו נבדקים החוצים את , נבדקים אשר אינם חוצים את שפת שדה הכוח החד צדדי מעריכים את הקשיחות כנמוכה מדי

דיסטלי בשינוי תפישת -מצאתי כי קיים גרדיאנט פרוקסימו, בנוסף. והה מדי בשל ההשהיההשפה חשים כי הקשיחות גב

 – מרפק ושורש כך היד, כתף –קשיחות מתבצעת בעזרת מפרקים שונים נת הכאשר בחי :הקשיחות בשל השהיה

הקשיחות  :פשוט אני מציעה מודל חישובי, על מנת להסביר השפעה מורכבת זו. השפעת ההשהיה משתנה בהתאמה

אם מניחים כי שיערוך קשור לאופן . היענותהנתפשת היא ממוצע משוקלל של שיערוך קשיחות וההופכי של שיערוך 

. מודל זה מרמז כי אנו משלבים בקרת כוח ומיקום בעת אינטראקציה עם סביבה מכאנית, הבקרה בעת תנועות הגישוש

במפרק יותר  וככל שאנו משתמשים, החלק היחסי של בקרת הכוח גדל ככל שאנו חוצים יותר את שפת שדה הכוח

 .פרוקסימלי

החלופה ההתנהגותית  –" מטרי-מוטור"פיתחתי שיטת ניתוח , על מנת לבחון את השפעת ההשהיה על פעולה

פער זה . גיליתי פער בין השפעת ההשהיה על התפישה והפעולה, להפתעתי. לניתוח הפסיכומטרי של תפישת הקשיחות

 . נמצא באינטראקציה עם שדות כוח ליניאריים ולא ליניאריים  כאחד

שקיפות  –צדדיות -לה מרחוק דות של מערכות הפעתי מדד חדש לשקיפוהגדר, בהתבסס על ממצאים אלו

שקיפות מוטורית מקומית ושקיפות מוטורית , שקיפות תפישתית :מרכיבים 3 מדד זה לוקח בחשבון. מוטורית-תפישתית

על מנת  במוח האנושי בין תפישה לפעולה המרתק אני מציעה ומדגימה כיצד ניתן לנצל את הפער, בנוסף .מרוחקת

ערכים מתאימים לבקרים השונים שבמערכת ובמידת  יש לבחור ,לצורך כך .מערכות שאינן אידיאליותלהשיג שקיפות ב

השילוב יוביל לבניית . תוכנית אימון למפעיל האנושי שתגרום לשינוי מתאים בתפישה או בפעולה להתאים ,הצורך

בחיבור . ת המוטורית המקומיתתוך כדי הקרבת השקיפו, מערכת שקופה מבחינה תפישתית ומבחינה מוטורית מרוחקת

אני מציגה פיתוח אנליטי של גישה זו ומדגימה אותה בעזרת סימולציות וניסויים בהפעלה מרחוק ווירטואלית , זה

 .ואמיתית



הגישה והכלים שפיתחתי בעבודה זו חיוניים לפיתוח מערכות הפעלה מרחוק מוצלחות עם משוב , לתפישתי

           .  כוח מהימן

 

 

 



Perceptuomotor Transparency in Bilateral Teleoperation 
The effect of delay on perception and action 
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Abstract 
In this work, I have aimed at generating perceptually transparent and functional bilateral 

teleoperation systems that allow human operators to manipulate and feel distant objects. In such 

systems, the operator is able to execute his intentions accurately and to perceive the remote 

environment correctly.  

Transparency is a measure of teleoperation system fidelity. In the last three decades, the 

transparency of teleoperation systems has been studied extensively, and many solutions for 

transparent teleoperation have been suggested.  However, the influence of human operators and 

their perceptual and motor capabilities on transparency has been largely overlooked. 

Therefore, I explored human perception and action in contact with haptic devices that 

emulated a remote environment. I found that delay between the force applied by an environment 

and the movement that caused it yields overestimation or underestimation of the stiffness of the 

linear, one sided, spring-like force field. This effect depends on the probing interaction with the 

environment: human operators underestimate delayed stiffness if they do not move across the 

boundary and maintain continuous contact with the elastic force field, and overestimate it when 

they move across the elastic field boundary. In addition, I found a proximal-distal gradient in 

underestimation of delayed stiffness in the transition between probing with shoulder, elbow, and 

wrist joints. To explain these complex and nonlinear effects of delay, I suggest a simple 

computational model based on a convex combination of estimation of stiffness and the inverse of 

estimation on compliance. This model implies that humans combine force and position control in 

exploratory movements, and that the weight of force control is increased as the boundary crossing 

ratio increases and with the proximity of the probing joint.   

To address the effect of delay on action, I developed a “motormetric” analysis as a 

behavioral alternative to the cognitive psychometric analysis of perceived stiffness. Surprisingly, 

I found inconsistency between perception and action in contact with linear as well as nonlinear 

elastic force fields.    

Based on these findings, I have defined a new, human operator-centered criterion for 

transparency of bilateral teleoperation systems which I call perceptuomotor transparency. This 



criterion takes into account perceptual transparency, local motor transparency, and remote motor 

transparency. I suggest and demonstrate a framework for approaching transparency in non-ideal 

systems by exploiting the gap between perception and action. This is achieved by selecting 

appropriate controllers and training protocol to obtain perceptually transparent teleoperation and 

remote motor transparency without local motor transparency. I developed this framework 

analytically and demonstrate it using simulations followed by experimental studies in virtual and 

actual teleoperation. 

I believe that these tools are essential for developing functional systems for teleoperation 

with force feedback. 

 

 



Subject:  Molecular recognition of diacetylene lipid monolayers with nucleotide head-group to 

complementary mono- and olygonucleotides at the air-water interface. 

 

Submitted by: Ina Sigal-Batikoff 
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Abstract: 

Organized monolayers at the air-water interface provide a convenient environment for 2-

dimensional (2D) molecular interactions and consequently for molecular recognition due to the 

dense organization of the functional bonding sites on the structured surface.  

In this work a 2D bio/synthetic hybrid system at the air-solution interface made of 

polymerized diacetylene Langmuir film with nucleobase modified headgroups is presented. 

Diacetylene monomers derivatized with Cytosine (10,12 pentacosadiyne-cytidyl, PDC) were 

used to form monolayers at the air-water interface.   

Polydiacetylene is a robust, linear conjugated polymer, made from amphiphilic long-chain 

diacetylene monomers, which upon surface compression, followed by UV polymerization form 

an ultrathin, stable monolayer structure. The polymerized film present a crystalline array of 

nucleobases, capable of specific binding of complementary mononucleoside or oligonucleotide 

sequences. The a-chiral monomer film organizes in chiral surface structures as a result of 

irradiation with circular polarized light (CPL).   

The proposed system is made from 3:1 mixture of PDC and alcohol derived polydiacetilene 

- pentacosadiynol (PDOH) monomers (PDC 75%), compressed and polymerized at the air-water 

interface with CPL or non-polarized UV light.  

Polymerized PDC 75% monolayer films were hybridized with fully, partially 

complementary or noncomplementary oligonucleotides at the air-water interface. Nucleotide 

bases that are presented at the polymer interface are anticipated to form DNA-like base-pairs 

with complementary mono- and oligonucleotide. π-A isotherms were used to investigate 

monolayer behavior with and without these oligonucleotides. Raman spectroscopy, 

morphological study by Brewster Angle Microscopy (BAM) and surface crystallographic 

studies by Grazing Incidence X-ray Diffraction (GIXD) were employed to study structural 

aspects of the DNA-like molecular recognition. 

These experiments showed that complementary oligonucleotides in the subphase are 

efficiently recognized by the PDC nucleolipid amphiphiles. We succeeded to solve the PDC 



75% film structure using GIXD and to show that molecular recognition through complementary 

base pairs induce deformation, probably because of base-pair stacking. In the case of 

polydiacetylene backbone, such deformation is anticipated to result in electronic restructuring 

that can be revealed spectrally or by monitoring another physical property, such as electric 

conductance. This assertion is supported by the observed Raman spectral shifts.   

The left- and right-CPL polymerized films exhibit the same well-defined crystalline 

structure. We show that achiral compounds, as a result of irradiation with circular polarized 

light, or otherwise stabilized at the interface, can organize in chiral surface structures, capable of 

selective amplification of biopolymer binding of particular handedness.  

Molecular recognition and specific binding between PDC nucleolipids head groups and 

small complementary oligonucleotides take place at the air-water interface, form a novel hybrid 

material film of DNA-conjugated polymer. The resulting hybrid is expected to have both 

conductance properties due to the PDA conjugated backbone component and also carry local 

information from the DNA. Such hybrid conjugates are promising materials for chemical and 

biological sensors, molecular electronics, nanoelectronics and others. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

נושא העבודה: הכרות מולקולרית בין חד-שכבות ליפידיות דיאצטילניות בעלות קבוצות ראש נוקלאוטידיות לבין 

.מים-בממשק אוויר  משלימיםואוליגונוקלאוטידים  -מונו  

 

 שם המגיש: אינה סיגל-בטיקוף.

 

 שם המנחה: דר' אמיר ברמן.

 

 תקציר העבודה:

 

מולקולריות בשני מימדים וכתוצאה  לאינטרקציותנוחה סביבה מים מהוות -שכבות דקות המאורגנות בממשק אויר

 .שטחממאורגנות בצפיפות על פני הפונקציונליות קושרות מאחר וקבוצות  מכך להכרות מולקולרית

המערכת מורכבת משכבות . מים-של אוירבמימשק מימדית -דו סינטטית היברידית-מוצגת מערכת ביוזו עבודה ב

עם קבוצות ראש פונקציונליות ( PDA) של פולידיאצטילן לינארי מצומד( שכבות-חד, שכבות לנגמיר)אולטרא דקות 

עם קבוצות ראש של ציטוזין                              ( PDA)מונומרים של פולידיאצטילן . קושרות המסודרות בצפיפות על פני השטח

(10,12 pentacosadiyne-cytidyl, PDC )שכבות לאחר הפילמור . מים -בממשק אוירשכבות -שימשו ליצירת חד

או  -ים שמסוגלים ליצור אינטרקציות מולקולאריות עם מונודיוטאלה מציגות מערך גבישי של בסיסים נוקלא

 .  משלימים בפני השטחאוטידים אוליגונוקל

PDA מים -של ממשק אווירבעקבות דחיסה על פני שטח . ארוכת טווח תליניארי ההיינו פולימר קשיח עם סימטרי

  .שכבה אחת יציבה ומסודרת של מולקולות אמפיפיליותיוצר  PDA האולטרה סגול קרינהי "ופוטופולימריזציה ע

י שימוש בקרינה עם אור "ניתן ליצור מבנים כירליים משטחיים ע, ייםכירל-הם א PDAלמרות שהמונומרים של 

 . מקוטב מעגלית

 - PDA (  polydiacetyleneשל  תניגזרת כוהליו PDC  :מונומריםבתערובת של שני אני השתמשתי 

pentacosadiynol (PDOH) ) מולקולות  3ביחסPDC ת מולקול לכלPDOH (PDC 75% ) שנידחסו ופולמרו

  .ימינה/מקוטב מעגלית שמאלהלא מקוטב או סגול  -י אור אולטרא "בממשק אויר מים ע

עברו היברידיזציה עם אוליגונוקלאוטידים משלימים לגמרי או חלקית או לא  PDC 75%פילמים מפולמרים של 

על פני שטח הפולימר צפויים ליצור זוגות המוצגים משלימים ים וטידבסיסים נוקלא .מים-משלימים בממשק אויר

  .DNA-המבנה באינטראקציות בסיסים שמדמים 

. כתוצאה מהכרות עם אוליגונוקלאוטידים שוניםשכבות -שטח שימשו לחקר התנהגות החד-לחץאיזוטרמות 

-יה דוקריסטלוגרפוBAM (Brewster Angle Microscopy )י "ע הדמיית פני השטח, Ramanספקטרוסקופית 

שימשו לחקר אספקטים מבניים של הכרות GIXD (Grazing Incidence X-ray Diffraction )י "ע ממדית

 .DNA יצירת ת המדמהרימולקול

 PDCי אמפיפילים נוקלאוליפידיים של "ע זוהיםאוליגונוקלאוטידים משלימים בפאזה מימית מניסויים אלה הראו ש 

גות זו ביןולהראות שהכרות מולקולרית  GIXD -י שימוש ב"עPDC 75% הצלחנו לפתור את המבנה של . 75%

במקרה של השלד  .של זוגות בסיסים (-stacking) לעיוות מבני כנראה עקב הערמותבסיסים משלימים גורמת 

ניטור תכונות י "שניתן לזהות באופן ספקטראלי או עאלקטרוני במבנה שינוי צפוי לגרום להפולידיאצטילני עיוות כזה 

 . Ramanי השינוי הנצפה בספקטרוסקופיית "בל עתימוכין לשינוי זה התק .פיזיות אחרות כגון הולכה חשמלית



ירליים כ-ארכיבים אנחנו הראנו ש. שפולמרו ימינה או שמאלה הינן בעלות אותו מבנה גבישי PDCשכבות 

את  באופן סלקטיבי כירשמסוגלים להירליים כבמבנית מקוטב מעגלית יכולים להתארגן יפה לאור שכתוצאה מח

 .טריים של גואנוזיןקומפלמנהואוליגונוקלאוטידים  -המונו

 

הכרות מולקולרית וקישור ספציפי בין אוליגונוקלאוטידים קומפלמנטריים לבין קבוצות ראש של נוקלאוליפיד 

PDC מים יוצרים הרכב חדש של -משק אוירישמתרחש במDNA- PDC שצפוי להיות בעל תכונות של הולכה

 .   DNAאינפורמציה ותכונות של  שאתלבו זמנית ו PDAשל רכת המצומדת עלמחשמלית הודות 

שויים העביולוגיים הינם חומרים מבטיחים בתחום של ננואלקטרוניקה ואלקטרוניקה מולקולרית -הרכבים אורגנו

 .יצירת חיישנים כימיים וביולוגייםלמצוא שימוש גם ב
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 גישה סמיוטית ופונולוגית: נשים ויחסיהם עם גברים ביצירות נבחרות של דוסטוייבסקי: נושא העבודה

אוקנין -אינה סמירנוב: שם המגיש

ישי טובין ' פרופ: שם המנחה

: תקציר העבודה

 

 "גישה סמיוטית ופונולוגית: נשים ויחסיהם עם גברים ביצירות נבחרות של דוסטוייבסקי"מחקרי 

אני חוקרת  .מבוסס על העקרונות התיאורטיים והמתודולוגיים של הגישה הסמיוטית או תורת הסימן

.  את היצירות הנבחרות של דוסטוייבסקי עם המסר המשותף המהווים טקסט אחד גדול

 

האהבה והשנאה  -  משקפת את המסר החוץ לשוני של הטקסטהבלתי אקראית של השפהתפוצה ה

,  ביניהםבלבולמחוברים ביניהם במידה כזו עד כי לעיתים הם יכולים להתמזג ואף להגיע עד לכדי 

 אני רוצה לגלות איך היחסים ,במילים אחרות. בלבול זה יכול להיות ממשי ודמיוני בעת ובעונה אחת

.  בשפה של דוסטוייבסקי משתקפיםבין נשים לגברים

 

דתיות -ספרותיות-תרבותיות- הביוגרפיה של דוסטוייבסקי כולל ההשפעות ההיסטוריותמוצגת תחילה

. גם מוצגת מעמדה של האישה בתקופתו של דוסטוייבסקי, כמו כן. על חייו והקריירה הספרותית שלו

 

 על מנת (Aphek and Tobin 1988) אני מיישמת את המודל המתודולוגי של מערכות המילים בהמשך

 הלשוני על ידי השימוש במערכות טההיבכיצד העלילה והמסר של הטקסט מתמזגים עם להראות 

, המציאותלעומת  הדמיוןמערכת המילים של , שנאהה לעומת אהבהההמילים של  מערכת :המילים

 . ןהשיגעומערכת המילים של ו

 

והלקסיקון , השנאה לעומת האהבהניתוח הפונולוגי של הלקסיקון לאחר מכן אני מציגה את ה

תיאוריית הפונולוגיה ביצירותיו הנבחרות של דוסטוייבסקי בהתאם ל הדמיון לעומת המציאות

 . (e.g., Diver 1979, Tobin 1997, 2009) כהתנהגות האדם

 

.  מסקנות והצעות להמשך המחקרלבסוף אני מביאה 
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Abstract: 

My thesis "Women and Their Relationship with Men in Selected Works of 

Dostoevksy: A Semiotic and Phonological Approach" is based on the theoretical and 

methodological premises of a semiotic or sign-oriented approach to language and to 

text. Selected works of Dostoevsky will be examined to show that they share the same 

message and therefore represent a larger single text.                 

The non-random distribution of the language of this larger text reflects and 

even motivates the message of the text: Love and hate are interconnected to such an 

extent that sometimes they can be merged, combined and even confused. These 

polaric feelings that are present in every relationship can both be real and imagined 

at the same time because only in a state of madness a person loses the ability to 

distinguish between love and hate to such an extent that fantasy and reality converge. 

In other words, I want to discover how the relationship between men and women is 

reflected in the language of Dostoevsky’s text.    

I first present Dostoevsky’s biography, including the historical, cultural, 

literary and religious influences on his life and literary career, as well as the 

perspective on the position of women during Dostoevsky’s time.  

I subsequently apply the semiotic model of word systems (e.g., Aphek and 

Tobin 1988) to illustrate how the plane of the plot and the ideas of the text (the 

message) converge with the linguistic plane through the use of word systems: i.e., the 

love word system, the hate word system, the fantasy word system, the reality word 

system, and the madness word system.  

I subsequently present a phonological analysis based on the theory 

Phonology as Human Behavior (PHB) (e.g., Diver 1979, Tobin 1997, 2009) for the 

lexicon of love, the lexicon of hate, the lexicon of fantasy and the lexicon of reality 

within the larger text. Finally, I provide conclusions and suggestions for further 

research. 
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 התנסותית למידה בסביבת הסתברותית וחשיבה הבנה בניית :נושא העבודה

  מוכשרים תלמידים של המקרה -ואינטראקטיבי

  אירמה ג'ן: שם המגיש

   פרופ' מרים עמית: שם המנחה

  תקציר

בחינוך מתמטי עולה שהקשיים בלימוד הסתברות בבית הספר שונים ומורכבים יותר מהקשיים מחקרים מ

 שבהם נתקלים בלימוד תחומים אחרים במתמטיקה. 

. מטרתה בסביבה אינטראקטיבית המובניתהתנסותית בהסתברות  תפורמלי-במחקר מוצגת יחידת לימוד פרה

ם שטרם נחשפו למקצוע ולהקנות להם מושגי יסוד לבנות ולהבנות תשתית רחבה בהסתברות בקרב תלמידי

  מרכזיים שלו. 

) 11-13ז (בני -תלמידים מוכשרים  מכיתות ו 208קבוצות למידה הכוללות  12המחקר נערך שנתיים בקרב 

הלומדים במסגרות מטפחות כמו המועדון המתמטי "קידומטיקה" וכיתות מדעיות. כל התלמידים שהשתתפו 

   .בהסתברותפורמלי רקע במחקר היו  חסרי כל 

תלות, -לצורכי המחקר עוצבה יחידת לימוד אינטראקטיבית העוסקת בארבעה מושגי יסוד בהסתברות: אי

 problemהסתברות תאורטית ואמפירית, השוואת הסתברויות ומרחב מדגם. יחידת הלימוד נבנתה בגישת 

based learning &collaborative knowledge building  כללה שלוש עשרה סדנאות התנסות . היחידה

בסדנאות התנסו התלמידים  .והתבצעה בסביבה דינמית ששימשה 'חממה' להפנמת המושגים וליישומם

שהיו בנויות נדבך על גבי נדבך. במהלך מילוין התפתחו אינטואיטיבית ארבעת מושגי  משימותבמגוון רחב של 

  גים.היסוד אצל התלמידים וכן נבנו אצלם קשרים בין המוש

נבנה והורחב תוך התנסות במשימות  המושגים בארבעתהמחקר, הידע של התלמידים ת בגיש

דרש מהתלמידים ניתוח תאורטי שבהן נ, משימות לימודיים יםכללו משחק המשימותאינטראקטיביות. 

 שנרכשהתבססה על הידע כל משימה  קבוצתיות.וובהן משימות יחידניות משימות היו מגוון ודיונים במליאה. 

משימה, הם מידע חדש  השיגוידע החדש. לאחר שהתלמידים ב נוסףנדבך בה  בנהונ במשימה שקדמה לה

, רחיבולהעמיד במבחן את הידע ולההתלמידים  ודרשנ ביישוםבסיטואציות חדשות.  אותוויישמו  והתנסו ב

שוב חדשים שנוצרו נבחנו . הרעיונות ההיטבאותו  כדי שיפנימוקשרו לרשת של מושגים וסיטואציות ובעיקר ל

, רחבתוולה הידע חידודו להמתמיד ביניהם הוביל והוויכוחדיון עם עמיתים. הדיון הרצוף בין התלמידים ב

  שוב ושוב להוכיח שהידע החדש עומד במבחן המציאות. נדרשוהם ש משום

כל הסדנאות יחידת הלימוד ודרכי ההוראה התעצבו והשתפרו במהלך המחקר. לשם כך צולמו בווידיאו 

. כמו כן, במשך שתי שנות המחקר נאספו כל התוצרים הכתובים של עורכת המחקר בשנה הראשונה שלימדה

  התלמידים במהלך הסדנאות, ושימשו אף הם להערכה מעצבת, לשיפור יחידת הלימוד ולעדכונה.

את הבנתם  אשר בדקולצורך המחקר נבנו ארבעה מבחנים: מבחן קדם ומבחן בתר ושני מבחני שימור 

של המושגים ההסתברותיים: אי תלות, הסתברות תאורטית ואמפירית, השוואת הסתברויות  םוהבניית

למעשה אלו שני מבחנים שלכל אחד שתי גרסאות; מבחן הקדם ומבחן הבתר הם מבחן אחד ומרחב מדגם. 

ני מבחנים: מבחן בתר ושני מבחני השימור הם מבחן אחד. בתחילת המחקר ניתן מבחן קדם, ובסיומו ניתנו ש

 הקדם מבחני מאוכלוסיית המחקר. 35%-ניתן כעבור חצי שנה ל 2. מבחן שימור מס' 1ומבחן שימור מס' 

  נותחו בגישה המשלבת שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. והשימור והבתר
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  מחקרשל ה העיקריים הממצאים

  :גבוהה )Rigorous( ריגורוזיותב ההתבטא והבנייתםהמושגים ה של ארבעת הבנמידת ה

  בכל ארבעת המושגים ההסתברותיים.הנכונות  התשובותשל  שיעורןניכר  באופןהבתר עלה  במבחן •

בכל ארבעת מושגי היסוד השתפרו ההנמקות וההצדקות. השיפור התבטא בעלייה מתונה עד חדה  •

 בשימוש בטיעונים מתמטיים.

הליך העדיפו התלמידים הת לפניבמבחן הבתר ייצגו התלמידים את נימוקיהם באופן מתוחכם יותר.  •

אמנם . )מדגם מרחב מושגב למעט( אינטואיטיביים-מילוליים יםייצוגלהשתמש בנימוקיהם ב רוריבב

 עלייההייתה ו מילולי בייצוג מובהקת ירידהואף על פי כן חלה בדרכי הייצוג לא היו אחידים,  השינויים

 . מספרי בייצוג מובהקת

תלות נמצאה עלייה בשתי דרכי הייצוג. התלמידים למדו להשתמש -עם זאת בשאלות הקשורות למושג אי

באופן מושכל במיומנויות שרכשו בתהליך. לכן בשאלות שבהן נצרכו ייצוגים מספריים בחרו התלמידים 

נתמכו התלמידים  –רשו ייצוגים מספרייםלייצג באמצעותם את נימוקיהם, ובשאלות שבהן לא נד

  בייצוגים מילוליים.

ברוב התשובות במבחן הבתר היו אסטרטגיות הפתרון יעילות ומגוונות יותר. השינויים היו ייחודיים בכל  •

 מושג ובדומה לממצאי הייצוג, גם בהם לא הייתה אחידות.

 לעצמם פיתחוהם  לסדנאות מיתיהםע עם לתקשר כדינדרשו כל הזמן להצדיק את טיעוניהם.  התלמידים •

. הבתר במבחןלשפה שפיתחו מצויה  עדות. םיו-היום שפת על המבוססת פורמלית לא הסתברותית שפה

אלה חלק מהביטויים ומהניסוחים  .ולהשתמש בהם מושגים ארלת כדי בההרבו להשתמש  התלמידים

 הסתברותית מבחינה הם שהסיכויים וכמובןי פעמ-חד מקרה היה...שקרה מה, 50-50, תלוי לאשלהם: 

 .אופציות, צירופים, אפשרויות, סבירות ,יחס ,אחוז ,ל סיכוי ,הבודדים המקרים בכל לדייק יוכלו ולא

שיעורן של המכשלות  ירד ברובןנבדק במבחני הקדם והבתר בשאלות אחדות.  המושגים מארבעת אחד כל •

 ירידה חלה הסתברויות השוואתבו ואמפיריתתאורטית  בהסתברות שעסקו בשאלותהקוגניטיביות. 

תלות ירד שיעורן, אך הירידה לא -גם בשאלות שעסקו באי בשיעור המכשלות הקוגניטיביות.מובהקת 

 במרחברק  שעסקו בשאלות, לא השתנה שיעור המכשלות הקוגניטיביות זאת לעומתהייתה מובהקת. 

  מדגם.

לאחר שבדקנו את המכשלות הקוגניטיביות, השווינו את שיעורי הנימוקים הנכונים שבכל מבחן. שיעורם  •

  עלה באופן מובהק, למעט במושג מרחב מדגם. השאלותברוב 

 פשוטים ומאורעותרגישות למדגם , יציגות: מוטעות אינטואיציות נחשפובמבחן הקדם התלמידים  בנימוקי

משמעי. אמנם ניתן לערער -ערערה את האינטואיציות המוטעות אולם לא באופן חד התערבותה .ומורכבים

 אינטואיציות מוטעות, לצמצם את השפעתן, אך התהליך המתואר להלן אינו מסוגל לשרש אותן לחלוטין.

 :משמעי-חדעלה ממצא ה היסוד מושגי ארבעתבההסתברותית של התלמידים  חשיבהרמות ה ניתוח

אופן מובהק את רמת החשיבה ההסתברותית של התלמידים בכל המושגים. התמעטו ההתערבות שיפרה ב

ולעומת זאת רבו פתרונות שנחשפה בהם רמה  (Subjective level)פתרונות שנחשפה בהם רמה סובייקטיבית 

    (Numerical level).כמותית מספרית 

מידת  .פורמלית טרום הסתברותית הבנה לפיתוח תשתית תולבנשאפשר  הנחתנואת  חיזקוהשימור  מבחני

 ידעהשימור בכל המושגים הייתה גבוהה ביותר. יתר על כן, רובם המכריע של התלמידים שימרו לאורך זמן 

  סדנאות.ב שנלמד



- 1 - 

 

Title: Building Probabilistic Thinking and Reasoning in an Experimental Interactive Learning 

Environment– The Case of Gifted Students 

Submitted by: Irma Jan 

Advisor: Prof. Miriam Amit  

Abstract 

Studies of mathematics education have shown that the difficulties students encounter in learning 

probability are different and more complex than those they meet in other mathematical fields.  

This study presents a pre-formal experimental study unit in probability, structured around an 

interactive environment. Its purpose is to generate a broad base for understanding probability in 

students that have not yet been formally introduced to the subject, and to provide them with its most 

basic, central concepts.   

The study was conducted over the course of two years, with 12 study groups and a total of 208 

students. The students were aged 11-13, and lacking in any previous formal education in 

probability. The groups were composed of talented students, who were members of the Kidumatica 

mathematics club, and of seventh grade students from classes specializing in the sciences.  

For the purposes of this study, we constructed an interactive study unit that addresses four basic 

concepts in probability: independence, theoretical and empirical probability, probability comparison 

and sample space. The learning unit was composed according to the “collaborative knowledge 

building & problem based learning” approach. It consisted of eleven experiment-oriented lessons 

carried out in a dynamic environment that serves as a ‘nursery’ for internalizing and utilizing these 

concepts. In these lessons, the students participated in a variety of tasks that were designed as a 

series of sequential stages. While completing these tasks the students intuitively developed these 

four basic concepts, and formed connections between them.  

The students’ knowledge of the four basic probabilistic concepts was expanded through their 

experience with interactive tasks. These tasks included educational games, assignments requiring 

theoretical analysis, and class discussions, and they ranged from individual assignments to group 

work. Each task was based on knowledge acquired in the one before it, building a new layer of 

knowledge on top of the existing one. After acquiring new knowledge from a task, the students 

were experienced it ‘firsthand’ by applying it to new situations. The application required them to 

test their newfound knowledge and expand it, and most importantly – to connect it to a network of 

concepts and situations in order to properly internalize it. The new ideas formed in this process were 
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then tested once again in peer discussion, in which the students talked among themselves, 

explaining and defending their opinions to one another. The ongoing discussion between the 

students and their continual argumentation led to a sharpening and a broadening of their knowledge, 

since they were repeatedly required to prove that the new knowledge withstood the test of reality.  

The study unit and the teaching methods evolved and improved in the course of the study. All of the 

lessons taught by the researcher in the first year were therefore videotaped.  Furthermore, in the two 

years of the study’s run all of the students’ written materials were collected, and these were also 

used for assessing, improving and updating the study unit.   

Four tests were designed for this study to assess the students’ understanding and perception of the 

probabilistic concepts: independence, theoretical and empirical probability of an event, probability 

comparison, sample space. These consisted of a pre-test, a post-test and two knowledge retention 

tests. The four tests can alternatively be considered as two tests, each with two different versions 

(i.e. the pre and post tests were two versions of one, and the two retention tests were two versions of 

another). The pre test was administered at the beginning of the study, and at its end the students 

were given two tests: the post-test and retention test number 1. Retention test number 2 was 

administered six months later to 35% of the study population.   

The pre/post tests and the retention tests were analyzed according to a combined quantitative and 

qualitative approach.  

Primary Results 

The extent to which the students understood the four concepts was evident in the well-supported 

and logically sound mathematical processes they produced: 

• The post test showed a significant rise in the amount of correct answers for all four basic 

concepts. 

• All four concepts showed improvement in explanations and justifications. This was expressed 

by a moderate to sharp rise in the use of mathematical claims.  

• In the post test, the students presented their explanations in a more sophisticated way. Before the 

learning process, students showed a clear preference for expressing themselves with verbal-

intuitive representations (except in the case of sample space).  The changes in students’ manner 

of representation were not uniform for all topics, but there was nevertheless a significant drop in 

the use of verbal representation, and a significant rise in numeric representation. That said, in 

questions relating to the concept of independence there was a rise in the use of both 
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representation methods. The students learned to use the skills they had gained in the learning 

process intelligently; therefore when the questions required numerical representation they 

employed that, and when they did not require it, the students relied on verbal representations 

instead.  

• Most of the answers in the post test employed more efficient and varied solution strategies. The 

changes were different for each concept and, as in the representation results, they lacked 

consistency. 

• The students were constantly required to justify their claims. In order to communicate with their 

fellow students, they developed an informal probabilistic language based on everyday 

language. Evidence of this language may be found in the post-test. The students used it often to 

describe concepts and make use of them. Their expressions and formulations include: not 

dependent, 50-50, what happened…was a one time event and of course the chances are a 

matter of probability and you can’t be exact for all the isolated events, chance of, percent, 

ratio, likelihood, possibilities, combinations, options. 

• Every one of the four concepts was assessed by several questions in both the pre and post tests. 

Most of these showed a drop in the amount of cognitive obstacles. The questions dealing with 

theoretical and empirical probability and with probability comparison the drop was significant. 

In the questions about independence there was also a drop, but not a significant one. In 

questions concerned only with sample space, however, there was no drop.  

• After assessing the cognitive obstacles, we compared the levels of correct explanation in each 

test. The levels of correctness here rise significantly in most of the questions, excepting those 

relating to the concept of sample space.  

The explanations in the students’ answers to the pre tests revealed erroneous intuitions: 

representativeness, the effect of sample size, and equiprobability bias.  The intervention destabilized 

these fallacies but not unequivocally so. Erroneous intuitions, it seems, can be undermined, their 

influence can be minimized, but the process described here cannot eradicate them completely. 

Analysis of the students’ levels of probabilistic thinking in the four basic concepts revealed a clear 

result: the intervention significantly improved the level of the students’ probabilistic thinking in all 

four concepts. The amount of solutions belonging to the subjective level was reduced, and 

correspondingly, the amount of solutions belonging to the numeric level rose.  
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The retention tests supported our assumption that this method could be used to lay the groundwork 

for developing a pre-formal understanding of probability amongst students.  The level of retention 

in all concepts was very high.  

  



  ד"בס
  
  

  עיבוד במערך מיקרופונים כדורי בשדה הקרוב  :נושא העבודה
  

  איתן  פישר    : שם המגיש
  בעז רפאלי' פרופ    : שם המנחה

  

  תקציר העבודה

אשר מאפשרת ניתוח , שלוסימטריה הכדורית הודות ל, נחקר רבות מערך המיקרופונים הכדורי ,עשור האחרוןב

בעיבוד במערך הכדורי קיים מעבר חלק בין המודלים האקוסטיים לבין , כך לבנוסף.  של שדה קול באופן ישירמרחבי

  . האלגוריתמים המיושמים במערך

 שדהכלל שמקורות הקול נמצאים בשדה הרחוק וכי -מניחים בדרך, כדוריים ואחרים,    יישומי מערכי מיקרופונים

מערכי מיקרופונים לשיחות כגון , רובביישומים בשדה הק, עם זאת. גלים מישורייםמ מורכבמגיע למערך קול הה

הנחת הגלים המישוריים עלולה להיות לא מדויקת ויש להתחשב גם ,  או הקלטת מוסיקה בשדה הקרובוועידה

  .במרחק המקור

,    המטרה הכללית של מחקר זה הייתה לחקור ולפתח את מערך המיקרופונים הכדורי עבור מקורות בשדה הקרוב

. היעד הראשון היה להגדיר את טווח השדה הקרוב עבור המערך הכדורי. ויישומיים, יסוייםנ, עם יעדים תיאורטיים

נחקר תכנון אלומה , לאחר הגדרת הטווח.  האותהמחקר מראה שטווח זה תלוי בסדר המערך ובתדר

)beamforming (מצביע המסנן של ניתוח. התקבל מסנן כיווני עם יכולות הפרדה במרחק. כיווני עבור השדה הקרוב 

פותחה שיטה לסינון , על כן. בנוסף לתכנון הכיווני) תלוי מרחק(על כך שניתן לפתח עבור המערך תכנון רדיאלי 

אך זו נשללה עקב חוסר היכולת לקבל מסנן רצוי , נבדקה האפשרות של תכנון נומרי .רדיאלי עבור השדה הקרוב

השיטה מבוססת על ההרחבה .  רדיאלי בכיוון נתוןלאחר מכן פותחה שיטה פולינומיאלית לתכנון. באופן שיטתי

-Dolph ומסנן notch מסנן – בשיטה זו שני מסננים תוכננו. הכדורית) Hankel(לפולינום של פונקצית הנקל 

Chebyshev . למסנן ה– notch יכולת להנחית מקורות קרובים מבלי להנחית מקורות רחוקים יותר הבאים 

 וביצועי המסננים נחקר.  הינו בעל יכולת להנחית מקורות רחוקיםDolph-Chebyshevמסנן . מאותו כיוון

התוצאות מצביעות על כך שהתכנון הרדיאלי ). robustness(במונחים של התנהגות מרחבית ובמונחים של חסינות 

ים המסננ, ן ביחס למערךבהינתן מקורות הבאים מאותו כיוו, עם זאת. בשיטה הפולינומיאלית פוגע בכיווניות

  . הראה חסינות גם במרחקים שנחשבים שדה רחוק notch – מסנן ה . מעשיים וחסיניםהרדיאליים

הניסויים בוצעו בעזרת .  על מנת לבחון את שימוש המסננים הרדיאליים על אותות דיבורסימולציות וניסויים בוצעו   

אה בין מאפייני שדה הקול של השוו. mhacoustics של חברת eigenmikeמערכי מיקרופונים כדוריים מסוג 

אותות הדיבור לבין אלה של מקורות נקודתיים אידיאליים מראה שניתן להשתמש במסננים הרדיאליים עבור אותות 

שערוך מרחק מקור .  המסנן הכיווניבעזרתכיוון מתבצע הגילוי : פותחה מערכת איכון מקורות בשדה הקרוב. דיבור

מומשו מסננים רדיאליים עבור אותות דיבור .  אשר הותאמו לאותות דיבורתשיטות קיימובסיס -נעשה עלנקודתי 

  .  רדיאליים עד למרחק זהnotchידי מסנני -סינון הדיבור התבצע בהצלחה על. במרחק של עד מטר ממרכז הכדור

  

סינון ,  תכנון אלומה, מערך מיקרופונים כדורי, שדה קרוב, ניתוח שדה קול, מערכי מיקרופונים  :מילות מפתח

  .עיבוד אות דיבור, פונקציות בסל כדוריות, רדיאלי
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Abstract 
 
Over the past decade, the spherical microphone array has become the subject of substantial study, due 
to its spherical symmetry which directly facilitates three-dimensional analysis. Spherical array 
processing also provides a smooth transition between acoustic models and array processing 
algorithms. 
Microphone array applications, spherical or other, normally require the source to be positioned in the 
far-field, and the incident waves are assumed to be plane waves. However, in some applications, such 
as video conferencing or near-field music recording, the plane wave assumption may not hold, and the 
source distance must be accounted for. 
 
The overall aim of this research was to study and develop the spherical microphone array given near-
field sources, with theoretical, experimental, and application-related objectives. The first objective was 
to define the extent of the near-field. It is shown that the extent of the near-field depends on the 
frequency and array order. After defining the extent of the near-field, a directional near-field 
beamformer is presented and analyzed. Performance analysis suggests that a spherical array can be 
developed with radial, as well as directional, design capabilities. A framework for near-field radial 
filtering is developed. Initially, numerical radial filter design is examined. Then, the framework for 
polynomial-based radial filter design in a given direction is introduced, based on the expansion of the 
spherical Hankel function. Two radial filters are designed using this method - the radial notch filter 
and the radial Dolph-Chebyshev filter. The radial notch filter is capable of attenuating near-field 
sources without suppressing farther sources located in the same direction relative to the array. The 
radial Dolph-Chebyshev filter can theoretically provide significant attenuation of far-field sources. 
Performance is analyzed in terms of directivity and white noise gain. It is shown that polynomial radial 
design compromises directivity. However, given sources and interference located in the same 
direction, the radial filters may be considered practical and robust. Furthermore, the radial notch filter 
is shown to be robust even in the far-field. 
 
A set of simulations and experiments was carried out to examine the use of the radial filters on real 
speech. The experiments were carried out using the mhacoustics EM32 eigenmike spherical 
microphone array. Results show that given speech sources in the near-field of a spherical microphone 
array, radial filtering can be performed. In order to do so, near-field source localization was developed: 
direction estimation was performed using the directional radial compensation filter and existing 
methods for point source distance estimation were adapted for real speech. Radial notch filters were 
applied successfully to demonstrate the suppression of interfering speech sources up to a distance of 
one meter.  
 
Keywords: Microphone arrays, sound-field analysis, near-field, spherical microphone array, 
beamforming, radial filtering, spherical Bessel functions, speech processing. 

  



  אלסטיות בסקאלה המזוסקופית : נושא העבודה
  
  

  פרץ אלדד: שם המגיש
  רוני שנק' ישי מנסן ופרופ' פרופ: שמות המנחים

  

  העבודה תקציר

  

  

ישנן עדויות , עם זאת .עבור מוצקים בקנה המידה המקרוסקופיאלסטיות מוגדרת היטב תורת ה

ו של יםאלסטיההמאפיינים  ימטרכאשר מידות המוצק קטנות לקנה המידה הנאנו ניסיוניות כי 

כאן ניתן גם לכלול את פני . בקנה המידה המקרוסקופי תכונות אותו החומרליחסית משתנים 

קשרים שונה ממבנה הנפח ומספר מספר ו מבנה אטומילפני השטח . השטח החופשיים של המוצק

האלסטיות של מכאן ניתן לצפות להבדלים בתכונות . המצויים בנפחאטומים הקשרים שיש ל

י "על תופעות המונעות עשפיע מאלסטיות התכונות שינוי ב. השטח ושל הנפח של אותו החומר

  .מאמצים

ניסיוניות הנובעות בשל מגבלות  ייםבקשיים טכנ יםאלו נתקלתופעות הניסיונות לחקור ולהבין 

טית מסגרת התיאוראיזו היא ההשאלה מ יםתיאורטיים הנובעובקשיים  מהמימדים הזעירים

 םבגלל מספר, תהקוונטי ההמכאניקפי חוקי  להתייחס לחומר עללא ניתן . מה במימדים אלוישיה

 םאטומיהמספר , מצד שני .ננומטרים 5בקוטר גם חלקיק -המרכיבים נאנוהאטומים הגדול של 

 .התייחס אליה במסגרת תורת הרצףמכדי ל ןנקודה קוונטית אחת קטהנדרשים ליצירת 
עדיין מכניקת הרצף  התחתון בומיקומו של הגבול להגדרת עבודה הנוכחית אנו מנסים לתרום ב

בשני מקרים שהם  השינויים המקומיים בתכונות האלסטיות ראשית אנחנו מעריכים את . פהתֵק 

כי הן ראה נננומטרי שלהם הגודל האנו לומדים שתי מערכות אשר למרות , ואז. מעבר לגבול זה

) STM(סורק  מנהורמיקרוסקופ כלי המחקר אשר שימשו בעבודה זו הם . קי הרצףלחו ותצייתמ

  .במסגרת אלסטיות ליניארית מבוססי מחשב וחישובים 

אטומיות על פני שטח חופשיים כמקור מאמץ -במדרגות דובדוגמה הראשונה אנו משתמשים 

כדי למדוד  STM -במערכת השתמשנו ה. בסביבתם יםאלסטיההמאפיינים את חן ובפנימי ה

אנו . קרוב למדרגהשל השטח  דת בתא יחידה אחוהמקומיות אלסטיהזזות הכמותית את ה

 משתנה Si (111) 7x7 על Geמשטח של ו Si (111) 7x7של משטח  המקומימראים כי מודול יאנג 

הערכנו כי מודול  faultedבחצי תא היחידה הנקרא  Si (111) 7x7.שני חצאי תא היחידה של  בין

הערכנו כי מודול יאנג המקומי  unfaultedובחצי תא היחידה הנקרא , GPa220 יאנג המקומי הוא 

ניתן להסביר הבדלים משמעותיים אלו על פי השוני בסידור האטומי של השכבה . GPa 120הוא   

או קטנים השינויים במודול הלסטיות נמצ Ge-ב .האטומית השלישית בין שני חצאי תא היחידה

  .יותר

הנסרק לבין השטח  STM -מחט הסריקה של מערכת הבין שאנו משתמשים בכוח  ההשנייבדוגמה 

כאן פיתחנו שיטה חדשנית למדידת מודול יאנג של נאנו כדוריות בודדות  .חיצונימאמצים כמקור 

בקטרים של )  CdS( נבחנו כדוריות עשויות קדמיום סולפיד . גובה –בעזרת ספקטרוסקופיית זרם 

6nm, 3nm,   7.5וגםnm  .  בהתאמה  23%, 27%, 38 %להם נמדדה ירידה במודול יאנג של ,



ניתן מודול יאנג בהירידה את  .יחסית לערכו המקרוסקופי של מודול יאנג של אותו החומר

הרחבה של חוק  על ידי  שטח על פני הכדוריתהנובעים ממאמץ ההמאמצים להסביר כתוצאה של 

Hook לישיקבועים אלסטיים מסדר של. 

באופן מפתיע  תליניארית מספקהאלסטיות ה, המאמץ בטווח של ננומטרים ספורים ממקור

שדות . בגביש רב שכבות של נקודות קוונטיותמנגנון הסידור העצמי מסגרת טובה להסביר את 

על משטח וחצי אינסופי , אינסופיבתווך נקודות קוונטיות להתרחבות של ים אלסטיים הקשור

הסיבות הישירות את רצף של מכניקת האיכותית במונחים מתוך כוונה להסביר , וחופשי תואר

אינטראקציות . תורב שכבבגביש קודות קוונטיות נבין  ותאינטראקציות אלסטילהיווצרותן של 

אוריינטציה של , של החומראנאיזוטרופיה סידור התלויות ב שלפעות תו מגוון ותאלה מעורר

הסיבה הישירה  .שכבת ההפרדה המהווה חלק ממבנה גביש רב השכבותעובי ובחופשי המשטח ה

התרחבות או לחץ ההידרוסטטי כה תבין נקודות קוונטיות זוהמושכות  ותאלסטי ותלאינטראקצי

נמצאה החומר  ה שלוטרופיזביותר של אני ההחשובהתכונה . קיימתקוונטית בשל נקודה המצע 

עיבורים על מנת למנוע  יםקשהכיוונים הלאורך  ותהמתרחש, כהזזות גדולות וארוכות הטווח

 יםקשהכיוונים הלאורך  ותגדוללהזזות הא לאפשר וההחופשי משטח התפקידו של . יםגדול

  .השטחשל פני  תמקסימאליהתרחבות בהן ישנה לשבור את השטח וליצור בליטות 

 ותעל נקודות קבורמהאתרים המועדפים הם החופשי פני השטח ל ניצבים הכיוונים הקשיםכאשר 

הם , ביחס לפני השטח החופשייםוטים הכיוונים הקשים מכאשר  .נצפה בניסויסידור אנכי רק ו

של אתרים  על-יצור שריגל יהשעשוי פני השטחמסגרת מלבנית על ת או משולשמסגרת יוצרים 

  .הגדרנו תנאי חדש ליצירת שריג על .ותחדש יותנוקלאציה וגידול של נקודות קוונטל פיםמועד

משטחים בהראינו כי . על מצע טונגסטן גדוליניוםמדדנו את המורפולוגיה של איי רביעית כדוגמה 

רמה את ה ףמשקעיבור זה כתוצאה של  יםגדלהאיים היחס המימדים של , עיבורים גלייםעם 

להעריך לחלוטין על מנת קלאסי במודל פשוט והשתמשנו  ,במסגרת פרק זה .העיבור המקומית של

-בעיבור אי תו של האיוצור ואת התלות הצפויה של גודל נווצפי, העיבור כמותית את רמת

בין המשטח לבין האי הוא  מראה כי העיבורהתאמה לניסיון ה .ין השכבותבההתאמה המקומי 

כי המודל מראה הוא , יתר על כן. ואת יחס הממדים שלוהאי נפח הפרמטר הדומיננטי הקובע את 

  .מתאר בצורה נכונה את האנרגיה של האיים בו השתמשנו הקלאסי

איי כמה עשרות ננומטרים במקרה של . גבול התחתון של מכניקת הרצףהנמתח בעבודה הנוכחית 

עיבורי אי ההתאמה לנו להסיק את  יםאפשרמרצף ושל מכניקת הבטווח גדוליניום נמצאים עדיין 

האלסטיות , מאמץממקור  ננומטרים כמהשל  בטווח. מתוך נפחו ויחס מימדיואי סביבתו של כל ב

, אולם באותו טווח של גדלים. של נקודות קוונטיותהסידור העצמי את מתארת כראוי  תליניאריה

תכונות כמו גם ה ,ליניאריתהאלסטיות מה יםטוס CdS כדוריותשל  יםאלסטיההמאפיינים 

  .Si (111) 7x7שני החצאים של תא היחידה של משטח  של  ותאלסטיות המקומיה
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Abstract 

 

The theory of elasticity is well-defined and assessed on the macroscopic scale. 

However, there are experimental evidence that with decreasing size of the material the 

elastic properties change relative to the properties of the same material in bulk form. 

Free surfaces are also part of the material that differs in their atomic structure and in 

the number of bonds from bulk atoms. Therefore differences between the elastic 

properties of the surface and of the bulk may be expected. Variations of the elastic 

properties affect stress driven phenomena. Efforts to understand such phenomena can 

encounter difficulties due to experimental limits that ensue from the small scales 

involved and due to theoretical difficulties regarding the applicable theoretical 

framework. On the mesoscopic scale the material cannot be treated according to 

quantum mechanical laws because the number of atoms in a single nanoparticle is too 

large. On the other hand, the number of atoms requiring construction of a single 

quantum dot is too small to consider it as a bulk body.  

The present work is a study of solid mechanics on the nanoscale, where we try to 

contribute to define the boundary between continuum mechanics and quantum 

mechanics. First, we estimate the local variation of the elastic properties in two cases 

that are beyond that boundary. Then, we study two systems which despite their 

nanometric size apparently obey the laws of continuum elasticity. Scanning Tunneling 

Microscope (STM) and calculations in the framework of linear elasticity were used.  

In the first example we use two-atomic steps on the free surface as internal stress 

sources that test the elastic properties in their vicinity. We used the STM to 

quantitatively measure the local elastic displacements in a single unit cell of the 

surface close to the step. We demonstrate that the local response ratio E
S

 
varying on 

Si (111) 7x7 and Ge/Si (111) 7x7 surfaces. On Si (111) 7x7 the displacements induced 

by a double step were used to find a significant difference between the local response 

ratio of faulted ( 188.7E
S nm−
= ) and unfaulted half ( 148.4E

S nm−
= ) of the 7x7 

surface. This can be understood based on the difference in the subsurface atomic 

arrangements in the two halves of the unit cell. A similar analysis performed on 

epitaxial Ge layer showed smaller effect. 



In the second example we use the force between the tip of the STM and the scanned 

surface as external stress source. A 38%, 27%, 23% decrease of the Young's modulus 

of CdS nanoparticles of diameter 3nm, 6nm and 7.5nm was deduced from STM I-Z 

curves. The decrease of the Young's modulus fits the suggestion that the particles 

behave in the third order elastic regime due to pre-straining by their surface stress.  

In a range of a few nm from the stress source, linear elasticity provides surprisingly 

good framework to explain the self ordering of quantum dots. The elastic fields 

associated with dilating quantum dots in infinite, semi-infinite and on a free surface 

has been described with the aim of qualitatively explaining the direct reasons for the 

elastic interactions in multilayered quantum dots. These interactions give rise to a 

variety of ordering phenomena that depend on material anisotropy, orientation of the 

free surface and on the spacer thickness. The most important property of the material 

anisotropic behavior is found to be the large and long range displacements that take 

place along hard directions in order to avoid large strains. The role of a free surface is 

to allow the large displacements along the hard directions to break out the free 

surface and create protrusions where maximum dilatation of the free surface prevails. 

When the hard directions are normal to the free surface the favored sites are on top of 

the buried dots and only vertical stacking is observed experimentally. When the hard 

directions are inclined to the free surface they create a triangular or a rectangular 

framework on the surface that may give rise to a superlattice of quantum dots. A new 

criterion was defined that predicts the formation of super lattices of quantum dots. 

 As a fourth example we measured the morphology of Gd islands on tungsten 

substrate. We have shown that in surfaces with modulated strain, the islands that grow 

as a result of this strain reflect with their volume and aspect ratio the local level of 

strain. We used a simple, fully classical model to evaluate quantitatively the level of 

strain, and observed the expected dependence of the size and shape on the misfit 

strain. The conformance between theory and experiment indicates that the strain 

between the surface and the island is the dominant parameter that determines the 

island volume and its aspect ratio. Moreover, it indicates that the simple classical 

model used, describes correctly the energy of the islands.  

 

In the present work the lower boundary of the continuum mechanics is drawn. A few 

tens of nanometers in the case of Gd islands are in the continuum range and allowed 

us to deduce the local misfit in the vicinity of each island from its volume and shape. 

In the few nm range from the stress source the linear elasticity properly describes the 

self ordering of quantum dots. However in the same range of sizes, the elastic 

properties of CdS nanoparticles deviate from linear elasticity. Also local elastic 

properties in the two halves of the unit cell of a 7X7 reconstructed Si surface vary 

from the macroscopic properties of Si. 
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Summary: 

During the last two decades, imagine spectroscopy (IS) has been 
widely used in geology as well as in other disciplines (e.g. agriculture, 
hydrology, ecology, and more) for analysis and mapping purposes. Thanks to 
its high spectral resolution, IS technology is able to detect mineral 
characteristic absorption features (e.g. location, depth, width and symmetry), 
thus providing information regarding the chemical composition and the 
distribution of the object under investigation based on its specific spectral 
signature. As opposed to multispectral sensors traditionally used to provide 
spatial information (“where”), IS provides additional quantitative information 
about the properties of the investigated area (“what”). In November 2000, 
NASA launched the first hyperspectral space-borne system named the 
Hyperion, on board Earth-Observing-1 (EO-1) spacecraft. Observing ground 
features from space with high spectral resolution (over 200 spectral bands) is 
a great challenge for Earth scientists. Unfortunately, the Hyperion system has 
several notable drawbacks related to its scanning technology and additive 
atmospheric interferences, which damage the data. Extensive studies have 
been preformed in attempts to resolve these difficulties; however these 
resulted only in partial successes. This research presents a methodology that 
combines innovative IS preprocessing and processing techniques with GIS for 
geology mapping and the study of both sides of the Arava valley. In particular, 
the study focused on Hyperion images acquired for the Israeli Timna Geologic 
Park and the Jordanian Dana reserve. Field measurements attained by 
means of a portable analytical spectrometer device (ASD); combined with use 
of image processing and atmospheric correction software (e.g. ENVI ,ERDAS ,
ACORN, MODTRAN); and advanced mapping using GIS software were 
utilized for the purpose of: (1) developing an improved methodology for 
Hyperion hyperspectral data analysis; (2) Examining the feasibility of mineral 
characterization and regional lithologic mapping by use of the improved 
Hyperion data; (3) relating regional rock and mineral distribution to lateral 
tectonic movements along the Dead- Sea Transform; and (4) Combination of 
the acquired data for the development of advanced geology mapping tools in 
the GIS environment.  

In the frame of this study, a preprocessing methodology was developed 
that improves significantly the mapping capabilities of Hyperion. The method, 
termed TLSC, efficiently removes noises in the data including atmospheric 
noises and those related to the scanning technology of the sensor. This was 



followed by validation of the data according to field measurements and 
overlapping areas. The improvement manifested in stratigraphic and lithologic 
mapping results with accuracy reaching 80% in comparison to a geologic map 
(1:50000). In addition, a regional mineral mapping of select minerals was 
preformed according to spectral libraries. Such mapping has significant 
implications for understanding rock formation facias, paleo climate, rock and 
mineral erosive processes. 

As part of the study, in the context of lateral movement along Dead 
Sea Transform, parallel rock formations on both sides of the Arava valley 
were examined by IS means. Results did not show complete agreement 
between Timna granite and Dana: Fenan granite; on the other hand, Amram 
granite exposed south of Timna showed higher similarity to Et-Taiyiba 
complex granite south of Fenan fault (located in Dana Geology Park). 
However the findings were not significant enough to support or reject the 
argument that Fenan and Timna once belonged to a single complex. 
Nevertheless the results do support the fact that Et-Taiyiba and Amram 
structures once belonged to the same complex.  

Hyperspectral remote sensing technology was combined in this study 
with advanced mapping tools for the creation of an “intelligent” geologic map. 
A GIS model is presented that allows extraction of dip and strike information 
in a semi automated manner.  

In this dissertation each of the above mentioned topics has been 
studied and was assigned to a separate chapter. 
(1) The aspect of development of improved methodology for space-borne 

hyperspectral data analysis is presented in Chapter 2 in two sections 
entitled- “Detecting and Correcting the Spectral Curvature Effect 
(Smile) in Hyperion Images” and “Quantitative Preprocessing validation 
of Hyperion images”;  

(2) Use of Hyperion for mineral characterization and regional geology 
mapping. Is presented in Chapter 3- in two sections: (I) “Specific 
Mineral identification in Hyperion data by use of hyperspectral indices 
(HI)”; (II) “Examination of space-borne imaging spectroscopy data utility 
for stratigraphic and lithologic mapping” and section;  

(3) Chapter 4 presents- Hyperspectral Comparison of both sides of the Araba 
valley- Timna versus Dana; 

(3) The development of advanced geology mapping tools applied to Hyperion 
classification results. Is presented in Chapter 5 entitled - “GIS semi-
automated model for extraction of morphologic information.”  

Each of the sections is prefaced with an introduction presenting a 
background and discussion of previous relevant studies as well as specific 
objectives of each part of the dissertation. In addition, each chapter includes a 
relevant description of the study area and relevant information on utilized data 
set and instrumentation. These four chapters are based on three scientific 
papers written in the course of this dissertation of the PhD study. 

The methodology developed and executed in the process of this 
research and the results achieved are expected to have a valuable 
contribution to the future studies both in the fields of space-borne IS and for 
the understanding of geological spatial contexts in the Arava valley area. 
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 .שבנגב
  

הפקולטה ,  במחלקה לגיאוגרפיה וסביבת האדם-GISהמעבדה לחישה מרחוק ו** 
  ,למדעי הרוח

אביב-אוניברסיטת תל  

  

  :תקציר עבודת הדוקטורט

במהלך שני העשורים האחרונים נעשה שימוש באמצעי חישה מרחוק 
, כדוגמת חקלאות(מי מחקר נוספים למחקר גיאולוגי וכן בתחו) ה"חמ(היפרספקטרלית  

ה באים לידי ביטוי בייחוד "יתרונות החמ. לצרכי ניתוח ומיפוי) ועוד, אקולוגיה, הידרולוגיה
בצפיפות הספקטרלית הגבוהה המאפשרת זיהוי חתימות ספקטרליות של האובייקט 

תאם המעידות על הרכבו הכימי ובאפשרות לבצע מדידה איכותית וכמותית של מינרלים בה
בניגוד ). וסימטריות הבליעה, רוחב, עומק, מיקום(למאפייני הבליעה בחתימה הספקטרלית 

ה מספקת מידע "חמ, ")?היכן("ערוציים קודמים שסיפקו בעיקר מידע מרחבי -לחיישנים רב
-Earth את הלווין NASA שיגרה 2000בשנת "). ?מה("נוסף לגבי תכונות האזור הנמדד 

Observing-1 (EO-1)היפריון –ה "על גביו חיישן החמ וHYPERION) .( מערכת ההיפריון
למעלה (מאפשרת לראשונה בחינה של פני כדור הארץ במספר גדול של ערוצים ספקטרליים 

בנוסף לרעשים . למערכת ההיפריון מספר חסרונות, למרות החדשנות.  ממאתיים ערוצים
שן המקשים על עיבוד הנתונים אטמוספריים הוא מכיל רעשים הקשורים לטכנולוגית החיי

מחקר רב נערך בניסיון למצוא פתרונות לקשיים אלו אולם ללא . והפקת המרב מהטכנולוגיה
  . הצלחה מלאה

ה "במהלך המחקר פותחה מתודולוגיה המשלבת עיבוד מתקדם של הדמיות חמ
המחקר בייחוד התמקד .  למחקר ומיפוי גיאולוגי משני צידי הערבהGISלווינאית וטכניקות 

במחקר שולבו . בהדמיות היפריון שנרכשו מעל לשמורת דנה שבירדן ופארק תמנע בישראל
 שימוש בתוכנות עיבוד תמונה ותיקון  (ASD);מדידות שדה באמצעות ספקטרומטר נייד

 GISומיפוי מתקדם באמצעות ) ENVI, ERDAS, ACORN, MODTRAN: כגון(אטמוספרי 
לבחון את יכולות ) ב (;שופרת לעיבוד הדמאות היפריוןלהציג מתודולוגיה מ) א: (על מנת

לנצל ) ג (;ומינרלוגי של אזור המחקר) ליתולוגי(ה לווינאית המשופרת למיפוי גיאולוגי "החמ
שילוב ) ד (;ה לבחינת מימדי התנועה אופקית לאורך טרנספורם ים המלח"את יכולות חמ

  .  GISם בסביבת ההנתונים שהוסגו לפיתוח כלים למיפוי גיאולוגי מתקד
במסגרת מחקר זה פותחה שיטה לעיבוד מוקדם של הנתונים המשפרת באופן 

 מסירה ביעילות רעשים TLSCהשיטה המכונה . משמעותי את יכולות הגילוי של היפריון
המוטמעים בבסיס המידע ובכללם רעשים הקשורים למאפיינים אטמוספריים וכן רעשים 

לאחר הפעלת השיטה אומתו נתוני ההדמיות . ה של החיישןהקשורים לשיטת הסריק
. כמו כן נעשתה השוואה בין ההדמיות באזורים חופפים, בהשוואה לדוגמאות שנמדדו בשדה

 בהשוואה 80%השיפור הובא לידי ביטוי בתוצאות מיפוי סטרטיגרפי וליתולוגי בדיוק של עד 



ה למיפוי מינרלוגי מרחבי של "לות חמבנוסף נעשה שימוש ביכו). 1:50000(למפה גיאולוגית 
למיפוי מסוג זה חשיבות . אזור הערבה בהשוואה לספריות ספקטרליות של מינרלים נבחרים

במהלך המחקר נבחנה . פלאו אקלים ותהליכי בלית סלע, משמעותית להבנת תנאי היווצרות
תנועה ה בהקשר של ה"סוגית הדמיון בין תצורות מקבילות בדנא ובתמנע באמצעות חמ

ממצאי המחקר אינם מראים זהות מוחלטת בין גרניט . האופקית לאורך טרנספורם ים המלח
טיבה -לעומת זאת נמצאה התאמה טובה בין גרנית עמרם וגרנית א, פיינאן לגרניט תמנע

אולם ממצאים . מ" ק85- החשופות מדרום לתמנע ודנא בהתאמה ומרוחקות זו מזו מרחק כ
ו בכדי לתמוך או להפריך את ההנחה כי דנא ותמנע הוו בעבר אלה אינם חד משמעיים די

  . טיבה קומפלקס משוטף-קומפלקס אחד אולם בהחלט מחזקים את היות אזורי עמרם וא
ה שולבה במחקר זה עם אמצעי מיפוי מתקדמים ליצירת מפה "טכנולוגית החמ

ן אוטומטי  באופStrike- וDip המאפשר הפקת נתוני GISמוצג מודל בסביבת  ".חכמה"
  . למחצה מתוצרי המיפוי

מוצגים  2 -פרקב: לכל אחד מהנושאים המצוינים לעיל יוחד פרק נפרד בעבודת הדוקטורט
 פיתוח של מתודולוגיה - בשני חלקים שני אספקטים של עיבוד נתונים היפרספקטרליים האחד

 דן והחלק השני" בהדמאות של היפריון ) Smile(משופרת לתיקון הסטה ספקטראלית 
 3 -פרקב;  של הדמאות היפריון  )Preprocesing(בהערכה כמותית לטיב העיבוד המקדים 

פרק זה אף הוא . מוצג שימוש של היפריון לאיפיון ומיפוי מינרלוגיה וגיאולוגיה באופן מרחבי
מחולק לשניים ודן בחלקו הראשון בשיטה למיפוי מינרלוגי כמותי ובחלקו השני עוסק בבחינת 

  . היפריון ככלי למיפוי סטרטיגרפיה וליטולוגיהלוויין 
מציג את ההשוואה ההיפר ספקטראלית בין שני צידי טרנספורם ים המלח באזורי  4 -פרק

  ).פונון(הערבה הישראלית והירדנית ובדגש על פרקי הגיאולוגיה תמנע ודנא 
ונים ובה נת" מפה חכמה"הנושא האחרון שנבחן במסגרת עבודה זו הוא היכולת להפיק 

נושא זה GIS -סטרוקטורליים כמותיים עי ידי שילוב של תוצרי הדמיית ההיפריון לתוכנת ה
  .5 -בפרקמפורט 

  
המתודולוגיות והתוצאות המוצגות במחקר צפויות לתרום תרומה בעלת ערך 
למחקרים עתידיים הן בתחומי החישה מרחוק ההיפר ספקטרלית לווינאית והן להבנת 

   . רחביים באזור בקע הערבההקשרים גיאולוגיים מ
ים רלבנטיים קודמים וכמו כן מציגה רקע ודיון של מחקרההקדמה מהפרקים נפתח בכל אחד 

לגבי כל פרק כולל תאור רלבנטי של תחום המחקר ומידע , בנוסף. יעדי מחקר ספציפיים
 על שלושה ללו מבוססים הפרקים התארבעה. ובשיטות רלבנטיותנתונים מכשור ושימוש ב

 .הדוקטורטמחקר  במהלך שפורסמו בכתבי עת בינלאומיים מדעיים אמריםמ
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תקציר 

 גדול ממגוון סיגנלים במסלולי העברת ומעורבים משמשים כחלבונים אדפטוריים  Crk חלבוני

 תאיים תוך סיגנלים  במגוון  מעורבים,.רצפטורים המתבטאים על תאים מסוגים שונים של

 תאי מוות,  התמיינות,תאים  נדידת,תאים גידול כולל , המווסתים פעילויות ביולוגיות שונות

 T של השפעול מעורבים גם בתהליך Crkחלבוני . תאית והתמרהapoptosis) )מתוכנן 

 שבוצעו מחקרים. אפקטוריות חשובות מולקולות אינטרקציה  עם מספר ידי על, לימפוציטים

 כולל אדפטורים  Crk חלבוני של לקישור גורם לימפוציטים T של שששפעול הראו במעבדתנו

 שיירי  על המזורחנים , ZAP-70 וחלבון Cbl , p85 לחלבונים CrkL ו CrkI ,  CrkII  את

 SH2 לחלבונים מסוג קישור  מאופיינות בנוכחות מתחמיCrkמולקולות .טירוזין עקב השפעול

המאפשרים אינטרקציה עם מולקולות מזורחנות על שיירי טירוזין או עשירות בשיירי  ,SH3 ו

 החלבון  עם Crkבמעבדתנו הראתה אינטרקציה   שבוצעה עבודה. בהתאמה, פרולין

ARAP1  

 (Arf-GAP with Rho-GAP domain, ANK (ankyrin) repeat and PH (pleckstrin 

homology) domain-containing protein 1; also termed CENTD2 and Centaurin-

delta-2 ) . הגןARAP1  איזופורמים המכונים מקודד שלושה תעתיקים שוניםb ,a  ו c  ,

 הארוך האיזופורם.בהתאמה ,kDa  162ו 136,135 של בגדלים לחלבונים שמתורגמים

 Rho-GAP מתחמי  מספר מתחמים כולל  ARAP1 לחלבון.העיקרי  נחשב לאיזופורם ביותר

 עשיר אזור ,החלבון של  האמיני בקצה  SAM מתחם , PH מתחמי חמישה , Arf-GAP  ו 

 וכתוצאה מכך, Arf-GAP פעילות מתווך ARAP1 החלבון . RAS קושר ומתחם, בפרולין

 ללא פועל  Rho-GAPה מתחם. פילופודיה תלהיווצרו ומאפשר' הגולגי מבנה את מבקר

 כישורי כתוצאה מאובדן התא להתעגלות וגורם בין השאר, Arf-GAP ה במתחם תלות

. התאיים המתח

 במגוון המעורב, וגרעיני ציטופלסמטי protein tyrosine kinase( PTK ) הנו Ablהאנזים 

, תא של( אדהסיה )הדבקות, תא וחלוקת תאית המבקרים דיפרנציאציה תאיים תהליכים

 ו  F-actin שקושרים מתחמים, SH3-ו SH2 מתחמי, קינאז מתחם   מכילAbl. לעקה ותגובה

G-actin  , קושר מתחם DNA פרולין עשיר בשיירי ואזור .Abl   ל נקשרCrk  תוך מעורבות  

אולם מנגנון האינטראקציה בין  ,. Abl של בפרולין העשיר לאזור CrkII של SH3N מתחם

 .שני החלבונים מורכב יותר ויתכן שכולל מעורבות של חלבונים נוספים

. ברור אינו עדיין מעורב הוא בהם תאיים ובתהליכים Crk חלבוני  בבקרת Abl תפקיד



 משופעלים ואפיינו את החלבונים אותם הוא T ממיצוי תאי Crkבניסויים בהם השקענו את 

 התפקיד את חקרנו.   ARAP1נקשר באופן ספציפי לחלבון  Crk –מצאנו ש , משקיע

ואת , Abl ו CrkII  חלבוני  לביןARAP1הקישור בין  את מנגנון, ARAP1 של הביולוגי

 .אלו אינטרקציות של המעשיות ההשלכות

ובתאי   T בתאי לימפוציטים מסוג מבוטאים , -CrkIIו ARAP1  חלבוני שכאשר מצאנו אנו

Cos-7 ., ARAP1 וCrkII- אנליזות ביצוע .עוברים אסוציאציה pull-down ש הראוARAP1- 

 SH3N-ה מתחם בנוסף. CrkII של SH3N מתחם  באמצעות,GST-CrkII ל נקשר התאי 

 ARAP1 של הביולוגי התפקיד את לבחון כדי . ARAP1 של SAM למתחם נקשר CrkII של

 של אקסוגני  ביטוי.transwell migration assay ביצענו, עליו משפיע CrkII  האם  ולראות, 

ARAP1  בתאי HeLa  על מצע מצופה  תאים לנדידה מהירה יותר גורםcollagen  או

fibronectin .  

בוטאו בו  החלבונים וכאשר שני, התאים נדידת על קצב השפיע  לא CrkII של אקסוגני ביטוי

 על המתווכת התאים נדידת על קצב שלילית השפעה הייתה CrkII-ל, אקסוגני באופן זמנית

 ואנליזה ARAP1-צביעת תאים באמצעות נוגדנים פלואורוסנטיים ספציפיים ל .ARAP1 ידי

 , HeLaקונפוקלית הראתה שהחלבון מתבטא בעיקר באזורים פרי נוקלאריים בתאי 

  NIH-3T3תאי .Jurkat לימפוציטים מסוג -Tובאזורים של הציטופלסמה וממברנת התא ב

בקצב מואץ על משטחים מצופי  נדדו ,  ARAP1 של גבוהה רמה קבוע באופן  המבטאים

collagen ו- fibronectin ,במעורבות  ממצא התומך  ARAP1 תאים נדידת בתהליכי .

ARAP1 תאי של שפעול בעקבות טירוזין על שיירי זרחון עובר T .ש אנו מניחים-Abl   

 נקשר -ARAP1ש מצאנו.  משופעליםT בתאי  ARAP1 גורם לזרחון, ARAP1-הנקשר ל

מזרחן שיירי  Abl -ש מניחים אנו .   Ablשל הקינאז מתחם עם ביחוד,  פעילAbl לחלבון

 ,  CrkII ו Abl עם ביחד , ARAP1 ש מציעים אני . ARAP1 של PH3-ה במתחם  טירוזין 

 .בתהליך בקרת הנדידה והתנועה של התאים מרכזי תפקיד ממלאים
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Abstract 

The Crk adaptor proteins are involved in signal transduction from multiple cell 

surface receptors and are implicated in signaling cascades regulating cell 

growth, migration, differentiation, apoptosis, and transformation. In addition, 

Crk adaptor proteins were found to be involved in the early activation 

response of T lymphocytes by associating with several effector molecules. 

Studies performed in our laboratory have shown that T lymphocyte activation 

induces the association of Crk adapter proteins, including CrkI, CrkII, and 

CrkL with tyrosine phosphorylated Cbl, p85, and the ZAP-70 protein tyrosine 

kinase (PTK). A wide range of studies on Crk, which possess SH2 and SH3 

protein interaction domains, focused on identifying its binding partners in 

different cell types. Previous work from our lab identified ARAP1 (Arf-GAP 

with Rho-GAP domain, ANK (ankyrin) repeat and PH (pleckstrin homology) 

domain-containing protein 1; also termed CENTD2 and Centaurin-delta-2) as 

a potential interacting partner for CrkII. The ARAP1 gene encodes at least 3 

alternatively spliced transcripts, termed isoforms a, b, and c, that give rise to 

proteins with a molecular mass of 136, 135, and 162 kDa, respectively. The 

longest isoform is referred as the major one. ARAP1, which is a multi domain 

protein,that contains both Rho-GAP and Arf-GAP domains, five PH domains, 

an amino-terminal sterile- α motif (SAM), a proline-rich region, and a RAS 

association domain. ARAP1 was found to mediate Arf-GAP activity that 

modulates the Golgi structure and induces filopodia formation. The ARAP1 

Rho-GAP domain functions independently of the Arf-GAP domain and 

induces cell rounding by promoting loss of stress fibers. Abl is a cytoplasmic 

and nuclear PTK that have been implicated in a variety of cellular processes, 

including cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response. 



It possesses a kinase domain, SH3 and SH2 domains, F-actin and G-actin 

binding domain, DNA binding domain and proline rich sequences. 

Abl interacts with Crk, initially by association of the SH3N domain of CrkII  

with the proline rich sequences of Abl. However the interaction between the 

proteins is complicated. The role of Abl in the regulation of CrkII/CrkL and 

CrkII/CrkL-mediated signaling pathways is still unclear. In preliminary studies 

performed in our lab, ARAP1 was found to associate with CrkII. We studied 

the biological role of ARAP1, the mechanism of its interaction with Crk and 

Abl proteins, and the functional implications of these interactions. We show 

that ARAP1 interact with CrkII in Jurkat T cells and Cos-7 cells that over-

express the two proteins. Pull-down assays using GST-CrkII fusion proteins 

revealed that endogenous ARAP1 associates with GST-CrkII, and with the 

SH3N domain of CrkII. Moreover, the SH3N domain of CrkII interacts with the 

SAM domain of ARAP1. To further analyze the biological role of ARAP1 and 

whether CrkII may affect it, we performed a transwell migration assay. Over-

expressed ARAP1 induced HeLa cell migration towards fibronectin and 

collagen. Over-expression of CrkII had minor effects on cell migration, and 

when ARAP1 was co-over-expressed with CrkII, CrkII exhibited a negative 

effect on ARAP1-induced cell migration. Confocal analysis of ARAP1, showed 

a perinuclear location in HeLa cells, and what seems a cytoplasmatic-

membranal location in Jurkat T cells.  Stable overexpression  of ARAP1 in 

NIH3T3 cell line, promoted cell migration toward fibronectin and  improved 

wound healing, in comparison with regular NIH3T3 cell line, implying the 

involvement of ARAP1 in cell migration processes. ARAP1 was found to be 

tyrosine phosphorylated following T cell activation. We assumed that ARAP1 

interacts with Abl, and it is a substrate of Abl. We found that ARAP1 can 

interact with  the active form of  Abl, especially with the kinase domain of Abl . 

We assume that Abl phosphorylates the PH3 region of ARAP1.  We suggest 

that ARAP1, in addition to CrkII and Abl play a major role in regulating cell 

movement and migration, supporting previous observations that these 

molecules are involved in the regulation of the actin cytoskeleton (105, 113, 

123, 144-146). Furthermore, we show that ARAP1, CrkII, and Abl can interact 

with each other, and that in contrast to ARAP1, which promote cell migration, 

CrkII appears to exhibit a negative role to contradict that of ARAP1. 



ממוחשבות של מוטציות המשנות את המבנה השניוני של מולקולות רנ"א פרדיקציות  

 אלכסנדר צ'ורקין

  מנחה: דני ברש

 

 במגווןלהיות שימושית  עשוייהשניוני המבנה הרנ"א ברמה של האנליזה של מוטציות במולקולת 

ופטימלי לביצוע קום האילניבוי של המ זו האנליזרחב של אפליקציות ביולוגיות. אפשר להשתמש ב

מוטציות בנוקלאוטידים ברמה של מולקולה בודדת, וגם לעשות אנליזה של התופעה הבסיסית ברמה 

בודדת, ככל שמבצעים יותר ניסויים שמשנים את הרצף הכוללים המולקולה ה. במקרה של מערכתית

ב של טרום עיבוד ואבחון של המוטיבים הפונקציונליים במולקולות רנ"א, השל הונת למציאוגנזה מכטמו

מנגנון מרכזי  מהוות, מוטציות המערכתיבמקרה  עוזר להוביל ולתכנן את הניסוי מתחיל להיות חיוני.ה

תיפקוד  עלציה, ואנליזה של מוטציות ברמה של מבנה שניוני של רנ"א מעניקה יותר הבנה ואבולב

 highניסוייהמתבסס על  SNPבזיהוי של  הגוברת חשיבותהבנוסף, אבולוציה. ה עלהמערכת ו

throughput sequencing  גסה של מוטציות, כמו במחקר של  ברמה גם כן לצרוך אנליזהיכולה

, RNAmuteתוכנות ה את , פיתחנוות. בשנים אחרונsynonymous SNPsהתנהגות המבנית של ה

MultiRNAmute שרת את הוRNAmute  יוני השנמשנות את המבנה הלתמיכה באנליזה של מוטציות

מתבססות על המבנה ומסתמכות על הניבוי של המבנה השניוני של  הללורנ"א. התוכנות ה של מולקולת

ואחר כך הרחבנו  (RNAmute) בודדותהגישה שלנו בהתחלה עבדה עבור מוטציות נקודתיות רנ"א. 

ע"י זאת  .RNAmute)והשרת  MultiRNAmuteאותה לטפל במוטציות נקודתיות מרובות בצורה יעילה )

המוטציות שמייצבות את  שלרק  הקיבדאחר כך ו אופטימליים-חישוב התחלתי של כל הפתרונות התת

 אופטימלי ומוטציות שמערערות את הפתרון האופטימלי.-הפתרון התת
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RNA mutational analysis at the secondary structure level can be useful to a wide 

range of biological applications. It can be used to predict an optimal site for performing a 

nucleotide mutation at the single molecular level, as well as to analyze basic phenomena 

at the systems level. For the former, as more sequence modification experiments are 

performed that include site-directed mutagenesis to find and explore functional motifs in 

RNAs, a pre-processing step that helps guide in planning the experiment becomes vital. 

For the latter, mutations are generally accepted as a central mechanism by which 

evolution occurs, and mutational analysis relating to structure should gain a better 

understanding of system functionality and evolution. In addition, the growing importance 

of SNP detection based on high throughput sequencing may also present a need for 

coarse-grained mutational analysis, such as in investigating the structural behavior of 

synonymous SNPs. In the past several years, the programs RNAmute, MultiRNAmute 

and the RNAmute webserver that are structure-based and rely on RNA secondary 

structure prediction have been developed for assisting in RNA mutational analysis. Our 

approach has been extended from single-point mutations (RNAmute) to treat multiple-

point mutations efficiently (MultiRNAmute and the RNAmute webserver) by initially 

calculating all suboptimal solutions, after which only the mutations that stabilize the 

suboptimal solutions and destabilize the optimal one are considered as candidates for 

being deleterious. 
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Abstract 

 

This dissertation proposes a semantic analysis of the problem of grammatical case 

distribution in Russian. The analysis is based on a sign-oriented linguistic approach 

inspired by the Columbia School. The fundamental unit of analysis in my study is the 

Saussurean linguistic sign composed of a signal (signifiant) and its invariant meaning 

(signifié) (de Saussure 1983). Thus, the solution to the problem of the distribution of 

Russian case that I propose is to determine the signal-meaning pair for each case and 

subsequently, show how its invariant meaning motivates the non-random distribution 

of the linguistic sign in discourse. 

The Russian case system consists of six cases – nominative, genitive, 

accusative, dative, instrumental and locative/prepositional. I propose that the six cases 

are divided into two grammatical systems – the System of Contribution and the 

System of Involvement. The System of Contribution establishes the relative degree of 

contribution of each participant to the event, i.e., which participant contributes 

more/most to the event and which less/least (Diver 1974, 1981; Tobin 1985; Zubin 

1972, 1977). Thus, the value of the semantic substance ranges from HIGH to LOW. 

The contributor with the value of HIGH contributes most to the event. The contributor 

with the value of LOW contributes least to the event. The System of Involvement 

means that an entity is “involved”, associated, or related to an event either directly or 

indirectly. In other words, the System of Contribution plays a central role in the event. 

The System of Involvement, on the other hand, plays a peripheral role. I postulate that 

the nominative, the dative and the accusative are part of the System of Contribution, 

while the genitive, the instrumental and the prepositional belong to the System of 

Involvement. Thus, according to my analysis the Russian case system can be 

described as follows: 

  Case  Degree of     

    Contribution    

 

 Nominative HIGH CONTRIBUTOR   

System of        

Contribution Dative  MID CONTRIBUTOR  

 

  Accusative LOW CONTRIBUTOR 

 

 



 

 

 

 

Case  Type of     

    Involvement    

 

 Genitive  DIRECT INVOLVEMENT   

System of        

Involvement Instrumental INDIRECT INVOLVEMENT  

 

  Prepositional MORE INDIRECT INVOLVEMENT 

 

In order to validate the postulated invariant meanings of the Russian cases, I analyze 

literary texts and individual sentences from both spoken and written discourse. I 

further demonstrate that all the context-specific messages that are associated with 

cases can be inferred from the postulated invariant meaning. 

Finally, I examine the compatibility of prepositions with the cases they 

“govern” and conclude that the occurrence of prepositions with the specific cases is 

not random. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 יאורית סימן ומסומןי ת"ות בשפה הרוסית עפתיאורית היחס :העבודה נושא

 אלכסנדרה בייטנברט :שם המגישה

  ישי טובין' פרופ :שם המנחה

 
 תקציר

 
אולם עד עתה הבעיה , בעיית תפוצת היחסות בשפה הרוסית זכתה לתשומת לב רבה בקרב בלשנים

אשר מבוסס על , בעבודת תזה זו אציג ניתוח של מערכת היחסות ברוסית. טרם נפתרה במלואה

יחידת . תורת הסימנים של דה סוסיר ואציע פתרון לבעיית התפוצה של היחסות בשפה הרוסית

' מסומן'ומ( signifiant)' מסמן'ניתוח בסיסית במחקר זה הינה סימן סוסירי אשר מורכב מ

(signifié) (de Saussure 1983) .לכל ' מסומן'-'מסמן'הפתרון אותו אני מציעה הינו לקבוע את ה

להדגים כיצד מובילה משמעותה הבלתי משתנה של כל יחסה לתפוצתה הבלתי , יחסה ולאחר מכן

 .אקראית

, 'גנטיב', 'דאטיב', 'אקוזטיב, ''בנומינטי' –מערכת היחסות ברוסית מורכבת משש יחסות  

 'מערכת תרומה' –היחסות לשתי מערכות  ששאני מציעה לחלק את . 'לוקטיב'ו' אינסטרומנטל'

(System of Contribution) מערכת מעורבות'ו '(System of Involvement) . תפקידה של מערכת

איזה משתתף , הינו לקבוע את מידת תרומתו היחסית של כל משתתף במאורע כלומר התרומה

 ;Tobin 1985) למאורעהכי מעט /הכי הרבה למאורע ואיזה משתתף תורם פחות/תורם יותר

Diver 1974, 1981; Zubin 1972, 1977) .קובעת שכל משתתף  מערכת המעורבות, לעומת זאת

מכך נובע שמערכת התרומה . אך לא בהכרח תורם למתרחש, ןמעורב במאורע במישרין או בעקיפי

', נומינטיב'טענתי היא שה. הינה המערכת הראשית ומערכת המעורבות היא המערכת המשנית

 ',גנטיב'ה, ולעומתן הן היחסות המרכיבות את מערכת התרומה' דאטיב'-ו' אקוזטיב'

 .שייכות למערכת המעורבות' לוקטיב'וה' אינסטרומנטל'ה

 :ניתוח אותו אני מציעה למערכת היחסות ברוסית כלהלןניתן לתאר את ה, כןאם 

 
 Case  Degree of      

    Contribution      

 

System of Nominative HIGH CONTRIBUTOR           

Contribution      

  Dative  MID CONTRIBUTOR  

 

  Accusative LOW CONTRIBUTOR 

 

 
Case  Type of      

    Involvement      

 

System of Genitive  DIRECT INVOLVEMENT              

Involvement      

  Instrumental INDIRECT INVOLVEMENT  

 

  Prepositional MORE INDIRECT INVOLVEMENT 

 

, בעבודה זו אני מנתחת טקסטים ספרותיים ומשפטים בודדים בשפה הכתובה ובשפה המדוברת

מהניתוח. זאת במטרה לוודא את תקפותן של המשמעויות הבלתי משתנות שהנחתי לכל היחסות



    

 

משמעויות הבלתי משתנות יכולים לנבוע מה ,המיוחסים ליחסות ,להקשרהספציפיים עולה כי כל המסרים 

 .ששערתי

בהן ומסיקה שההתאמה בין ' שולטות'אני בוחנת את ההתאמה בין יחסות למילות יחס ש, לבסוף 

  .חס ליחסות ספציפיות אינה אקראיתמילות י



  קומפלכס אתחול התרגום של  לישמניה והתאמתו לשלבי החיים השונים של הטפיל  :נושא העבודה

  אלכסנדרה זינובייב :השם המגיש

  מיכל שפירא' פרופ :שם המנחה

  :תקציר העבודה

מחזור חיים  מנהליםה משפחת הטריפנוזומטידיםמ חד תאיים הינם יצוריםלישמניה טפילי ה

 כסניםמאבו יםפרומסטיגוטכ ובות חולבבמערכת העיכול של ז שהם מתקיימיםתוך , דיגנטי

סימפטומים מחלות ושל  גורמים למגוון טפילם שונים של הזני. יםאמסטיגוטכ יםיונקממשפחת ה

על ידי  ומאופיינים קדומיםאאוקריוטים  הינם הטריפנוזומטידים. ים המודבקיםביונק קליניים

 ביצורים אלה משועתקיםהמקדדים לחלבונים  ניםג ,לדוגמא. לא שגרתיות ותתכונות מולקולרי

למולקולות  ופוליאדנילציה trans-י שחבור ב"מעובדים ע שבהמשך, םפוליציסטרוני לתעתיקים

mRNA ממולקולה אחרת הנקראת אקסון מתווסף בתהליך זה .בוגרותspliced leader RNA  

 m7GTP-לבנוסף מכיל ה, ודיייחבעל מבנה  cap מבנהמספק  אקסון זה .mRNAשל כל  ’5-לקצה ה

בהיעדר בקרה . cap-4ולפיכך נקרא , ניםנוקלאוטידים הראשות העל ארבעמתילציות , הקונבנציונלי

במיוחד , הגניםביטוי לים משנה חשיבות בבקרות על השלבים המאוחרים יותר מקב, ברמת השעתוק

  .כחלק מתהליך ההתמיינות לשלבי החיים השונים

מפלכס קומאותחל על ידי היווצרות של מרבית החלבונים  תרגום, יםבאאוקריוטים גבוה

ביניהן תת יחידה , מכיל מספר תת יחידותו eIF4Fקרוי ה קומפלכס ז. cap-את ההקושר חלבוני 

 ).eIF4G(וחלבון שלדי ) eIF4A( ATPהליקז תלוי  RNA, )cap )eIF4E-הקושרת את מבנה ה

) שישה( eIF4G-ו) ארבעה( -eIF4Eל פרלוגים של ראשוניואפיון  ה בעבר על זיהוימעבדה שלנו דיווחה

 להשלים את הפונקציה יכול היה LeishIF4E מהפרלוגים שלאחד לא אף . L. majorבגנום של 

בהיעדר .cap-4ם לקשירת הסתגלותמככל הנראה כתוצאה , םימוטנטיבשמרים eIF4Eהחסרה של

לכן , ייחס תפקיד לכל אחד מחלבונים אלועבור טריפנוזומטידים קשה ל in vitroמערכת תרגום 

אנליזה על בסיס .שיטות ביופיזיקליות וביוכימיותלפענח את התפקיד שלהם באמצעות  ןנעשה ניסיו

לשמשביותר  המתאימיםהם המועמדים  LeishIF4E-4- ו LeishIF4E-1נראה היה כי  בשיטות אלו

  . ייםהבסיס כפקטורי אתחול התרגום

 Massבעזרת אנליזת  LeishIF4E-4 נים שהושקעו יחד עםחלבו זוהו עבודה זוב

Spectrometry.  בין השמורות אינטראקציות הקיומן של בהמשך הודגמוLeishIF4G-3 ל -

LeishIF4E-4 ו -LeishIF4A-1  של  תניסיונובאמצעותYeast Two Hybrid .גם נצפתה  במקביל

התומכת בקיום מנגנון להתעגלות , LeishPABP-1- ו LeishIF4E-4בין  פייניתואאינטראקציה לא 

 הראשי תרגוםפקטור אתחול ההוא  LeishIF4E-4- לפיכך נראה ש. בזמן אתחול התרגום mRNA-ה

  .בפרומסטיגוטים

גורמת , עקת חום גוןכ, לתנאים קיצונייםאאוקריוטים גבוהיםתאים של חשיפתם של 

הטפילים כרוך בחשיפת יונק למאכסן ה מזבובי החול מאחר והמעבר. לעיכוב של מנגנון התרגום

שימוש לצורך כך נעשה . רים על העיכוב הנגרם בתנאים אלוהם מתגב ניסינו להבין כיצד, לעקת חום

תאיים המתקיימים - התוך המדמים במידה רבה את המתרחש בטפילים תאיים- באמסטיגוטים חוץ

-ול cap-מבנה הל LeishIF4E-4יכולת הקישור של בתאים אלו נצפתה ירידה ב .המאכסן יונקב

LeishIF4G-3 . קומפלקס של שה הנחנולכןLeishIF4E-4 בשלב חיים זה ותופעיל מאבד את. 



, בשתי צורות החיים. מסטיגוטיםאב cap-לקשור את הוהתבטא להמשיך  LeishIF4E-1 ,לעומתו

על סבירות גבוהה לכך שהוא משתתף פעיל בתהליך  מצביע LeishIF4E-1הקומפלקס של הרכב 

 .eIF4G להומולוגים של LeishIF4E-1לא נמצאה כל אינטראקציה בין למרות זאת . התרגום

להיות תעתיקים שממשיכים של  ישנה קבוצה עקה תנאיהנחשפים ל יםבאאוקריוטים גבוה

מה אופיו עדיין לא ברור לחלוטין אולם , cap-שאינו תלוי בדרך מסלולים חלופיים באופן  מיםמתורג

מסלול שטרם  התרגום דרך את אתחוליכול לקדם  LeishIF4E-1רים כי אנו משע. זה מנגנוןשל 

שלושה מודלים אפשריים שיכולים מתארים אנו  .eIF4Gאופיין ואשר אינו דורש השתתפות של 

  .באמסטיגוטיםהתרגום  אתחולאת  להסביר

, )4E-interacting protein )Leish4E-IP ,חדש חלבוןזיהויו של על  דיווחנובעבודה זו 

חסר מבנה ו (83kDa) הוא חלבון גדול LeishIF4E-1 .Leish4E-IPעם בעיקר  נמצא באסוציאציהש

 4E-Binding-והוא אינו דומה ל יםאאוקריוטים גבוהב הומולוגיםאין לו . על פי חיזוי מבני, ברובו

Protein המוטיב הפפטידי הקושר את  קיומו של למעט, במרבית האאוקריוטים השמורeIF4E 

(YXXXXLL). מכיוון שהאינטראקציה בין Leish4E-IP ל -LeishIF4E-1  נצפתה רק

אנו מציעים שחלבון זה הינו בעל תפקיד בקרתי חשוב בהכוונת , בפרומסטיגוטים ולא באמסטיגוטים

  . eIF4Eהמערבים פרלוגים שונים של , תהליכי תרגום ייחודיים לשלבי החיים השונים

המעורבות DEAD-box-ליקזות ממשפחת ההלחקר תשומת לב רבה מופנית לאחרונה 

 פקטור תרגום כלליהראשון הוא , Vasa-ו Ded1p את החלבוניםכוללת משפחה זו . בתהליך התרגום

אב קדמון  חולקים שניהםאך , מסוימיםוהשני הינו פקטור תרגום בעל פעילות ספציפית לגנים 

, LeishDed1p-2- ו LeishDed1p-1, בלישמניה Ded1pהומולוגים של שני בעבודה זו זוהו  .משותף

החיוני  השמרי Ded1pחלבונים יכולים להחליף את השני . פלכס אתחול התרגוםקומכחלק מ

עדיין לא  cap-לקומפלקס קושר ה אך תפקידם ואופן גיוסם ,מפלמנטציה גנטיתובנסיונות של ק

 , שלבי החיים ביטוי המשתנה באופן חלקי ביןדפוס  לשני החלבוניםהראינו שלמרות  .הובהרו

 האחד על היעדרו של השנילפצות  יםיכול הם ולכן תיש פונקציה חופפ LeishDed1pלפרלוגים של 

שתקה משום שההפעילות שלהם היא חיונית בנוסף הראינו ש .T. brucei-בנות השתקה נסיוב

ן סית לתהליך של הכפלת גאזוהי דוגמא קל .התרבות התאיםעצרה את  מקבילה של שני הפרלוגים

  . והתמחות לא מושלמת של שני העותקים לתפקוד בשלבי החיים השונים

מהווה  השונים חייםה ישלבבעלי ביטוי דיפרנציאלי בנראה שהופעתם של פקטורי תרגום 

ואבחון  התרגום הבסיסיים מנגנוני הכרת .של טפיל הלישמניה תמיינותהה נדבך מרכזי בתהליך

מהבנתנו את תהליך  ם ביונק הפונדקאי הם חלק חשובתהליכים המקביליהשונות ביניהם לבין ה

לזיהוי מטרות יכולים להביא ואף  ,לוירולנטיותשל הטפילים לסביבות חיים שונות ו הסתגלותם

  .חדשות לפיתוח תרופות

Abstract:

Leishmania parasites are unicellular protists from the Trypanosomatidae family that 

lead a digenetic life cycle while occupying invertebrate vectors as promastigotes and 

mammalian hosts as amastigotes. Different parasite species cause a variety of clinical 

symptoms in the infected mammals. Trypanosomatids are ancient eukaryotes with 



unique molecular features, such as polycistronic transcription of protein coding genes. 

The primary transcripts are further processed by trans-splicing and polyadenylation to 

mature mRNA molecules. During trans-splicing the mini-exon from the spliced leader 

RNA is added to the 5’ ends of all mRNAs. This exon provides a unique cap structure, 

which in addition to the conventional m7GTP, contains hypermethylations on the first 

four nucleotides, and is therefore denoted cap-4. Due to the lack of classical

transcriptional activation in trypanosomatids, post-transcriptional regulation becomes 

more prominent in gene expression, especially in differentiation into the different life 

forms. 

In higher eukaryotes, translation of most proteins initiates by assembly of the 

cap binding complex, eIF4F, on the 5' ends of mRNAs. This complex is composed of a 

cap binding protein (eIF4E), an ATP-dependent RNA-helicase (eIF4A) and a scaffold 

protein (eIF4G). Previously, our lab reported on the identification and primary 

characterization of eIF4E homologs (four) and eIF4G homologs (six) in L. major. None 

of the LeishIF4Es was able to complement the missing eIF4E function of yeast mutants, 

likely as a result of their adaptation to binding of cap-4. The absence of an in vitro

translation system for trypanosomatids makes functional annotation of each LeishIF4E 

difficult, therefore we made an attempt to decipher their role using biophysical and 

biochemical methods. Based on results from these assays, LeishIF4E-1 and LeishIF4E-4 

appeared to be the best candidates for the basal translation initiation factors.

In this work proteins that coprecipitated with LeishIF4E-4 were identified by 

Mass Spectrometry. Yeast two-hybrid analysis demonstrated the conserved binding of

LeishIF4G-3 to LeishIF4E-4 and LeishIF4A-1. In parallel, an atypical association 

between LeishIF4E-4 and LeishPABP-1 was observed, supporting the mRNA 

circularization mechanism during translation initiation. Thus it appears that LeishIF4E-4 

is the main translation initiation factor in promastigotes.

Exposure of higher eukaryotic cells to extreme conditions, such as heat shock, 

has an inhibitory effect on translation. Since transmission into the mammalian host 

involves exposure of the parasites to stress-inducing temperatures, we were interested to 

understand how the parasites overcome the inhibitory effects which they experience 

during their life cycle. Axenic amastigotes, which resemble the intracellular amastigotes 

in many aspects, were used for this analysis. In these cells, a reduction in the ability of 

LeishIF4E-4 to bind the cap and LeishIF4G-3 was demonstrated. We therefore assume 

that the LeishIF4E-4 complex is mostly non-functional in this life stage. In contrast, 

another paralog, LeishIF4E-1, continued to be expressed and bind the cap in 



amastigotes. In both life forms, the components of the LeishIF4E-1 complex suggested 

it was active in translation. However, no interaction between LeishIF4E-1 and the 

LeishIF4G homologs could be found. When higher eukaryotes are exposed to stress 

conditions, there is a discrete set of mRNAs that continue to be translated through 

alternative pathways, in a cap-independent manner, through a yet unknown mechanism. 

We hypothesize that LeishIF4E-1 could promote translation initiation through an

uncharacterized mechanism, which is eIF4G independent. We discuss three possible 

models that could describe translation initiation in amastigotes. 

In this work we report on a novel 4E-interacting protein (Leish4E-IP), which 

associates mainly with LeishIF4E-1. Leish4E-IP is a large (83kDa) protein, predicted to 

be mainly unstructured. It has no homologs in higher eukaryotes and it shares no 

similarity with the conserved 4E-Binding Protein (4E-BP, 10kDa) from higher 

eukaryotes, except for the 4E-binding peptide (YXXXXLL). Since the interaction 

between Leish4E-IP and LeishIF4E-1 was observed only in promastigotes and not in 

amastigotes, we propose that this protein has an important regulatory role in directing 

stage specific translation pathways, which involve different eIF4E paralogs.

Growing attention has recently been drawn towards DEAD-box RNA helicases

that are associated with translation initiation. This protein family includes the Ded1p

and Vasa, which are a general and a gene-specific translation factors, respectively, that

share a common ancestor. In this work two Ded1p homologs in Leishmania, 

LeishDed1p-1 and LeishDed1p-2, were identified as part of the translation initiation 

complex. Both proteins can replace the essential yeast Ded1p in a genetic 

complementation assay. However their roles in translation and means of recruitment to 

the cap binding complex are yet not clear. We show that despite their partially stage-

specific pattern of expression, LeishDed1p paralogs have an overlapping function, as

they compensate for the absence of each other in silencing experiments in T. brucei. 

Moreover, their function is essential since their combined elimination leads to a 

complete growth arrest of the cells. This is a classic example of gene duplication 

followed by partial specialization of the two copies towards an activity in different life 

stages.

The appearance of multiple paralogs of translation factors that are differentially 

expressed in the alternating life stages of Leishmania is central to the parasite 

differentiation processes and to acquisition of parasite virulence. Deciphering the 

differences between the basal components in the parasites and their mammalian 

counterparts should be used in future studies to develop novel drug targets.



חקר התגובה המכאנית הפסיבית והאקטיבית של דופן העורק האנושי  :נושא העבודה

  בשימוש בשיטות אלמנטים סופיים מסדר גבוה

  
  אלעד פריאל  :שם המגיש

  
  זהר יוסיבאש' פרופ  :שם המנחה

  
  

  תקציר
  

של מחלות ת התפתחותן תיאור נכון וחיזוי של תגובתו המכאנית של דופן העורק הוא בעל חשיבות רבה להבנ

המבנה המורכב של העורק והדפורמציות הגדולות  בתנאי העמסה פיסיולוגים . ןי הטיפול בהבכלי דם ודרכ

הנחה היא שניתן להתייחס ברוב העבודות המופיעות בספרות ה. מקשים על אפיון שדה המאמצים והעיבורים

יותר אבל תצפיות עדכניות , ייותהנחת אי הדחיסות מגובה על ידי תצפיות ניסו. עורק כרקמה בלתי דחיסהל

ניסויי דחיסה שבוצעו על אבי העורקים של ארנבת , לדוגמא] 1[ב . מדווחות על דחיסות קלה של דופן העורק

  .  תחת לחץ3%מדגימים שינויים נפחיים של עד 

בתגובה האקטיבית הנגרמת יש גם להתחשב  ,בנוסף לתגובה המכאנית הפסיבית של רכיבי המבנה השונים

 התגובה הפסיבית הקיימים לתיאוררבים המודלים ל בניגוד. תוצאה מעירור כימי של תאי השריר בדופן העורקכ

עקב התיאור המתמטי . תגובה האקטיביתל רק מודלים ספורים המתייחסים גם קיימים, של  דופן העורק

על מנת סופיים האלמנטים להשתמש בכלים נומריים כגון שיטת ההמורכב של התגובה המכאנית יש צורך 

  .לפתור בעיית תנאי שפה כללית

 ים מאד יעילה לפתרון בעיות של דפורמציות גדולות עבור חומר)p-FEM ( מסדר גבוהשיטת האלמנט הסופי

" נעילה"הודגם ששיטות מסדר גבוה יכולות להתמודד בהצלחה עם בעיית ה, בנוסף. אלסטיים איזוטרופייםהיפר

עבור אלמנטים צרים של השיטה היציבות המוכחת , יתרונות אילו ובנוסף. חיסכאשר החומר הינו כמעט בלתי ד

למרות כל הנאמר  .לאטרקטיבית במיוחד לסימולציות של רקמות ביולוגיות כגון עורקיםה תו הופכות א,וארוכים

  .עורקדר גבוה לחקר התגובה המכאנית של  מסש באלמנט סופינמצא מחקר אשר השתמבאין , לעיל

  

נחקרה על ידי שימוש אקטיבית המצומדת של דופן העורק -התגובה המכאנית הפסיבית והפסיבית, ובעבודה ז

. תגובה האקטיביתכללת הדחיסות קלה של הרקמה והניתן דגש על הכללת . באלמנטים סופיים מסדר גבוה

בה ולציה של התגו מסדר גבוה המסוגלת לבצע סיממכיוון שלא קיימת תוכנה מסחרית של אלמנט סופי

אשר מסוגלת ) S.T.A.R Simulation Tool for Arterial Response( פותחה תוכנה ,המכאנית של עורק

מחקר מחולקת לשלושה כללי עבודת הבאופן .  תלת ממדית של עורק היפראלסטית אנאיזוטרופיתלפתור בעיה

  .מיםיחלקים משל

  

הביטויים הנדרשים . עורק דחיס חלקית מסדר גבוה עבור ש ליישום שיטת האלמנט הסופימוקדחלק הראשון ה

  . ת מכאניקת הרצף פותחו ויושמוליישום השיטה במסגר

בוחן  ידי השוואת התוצאות החישוביות לבעיות  על האחד: בוצע בשני מישוריםהתוכנה) verification(אשרור 

)(benchmark problemsסימולציה ל הפתרון השני על ידי השוואת. פיתרון אנליטיקיים עבורן  אשר , שפיתחנו

אנו מדגימים ששיטות מסדר גבוה  ). h-FEM( מסדר נמוך יה דומה בתוכנה מסחרית של אלמנט סופישל בע

בחקר . הרבה יותר יעילות משיטות מסדר נמוך מבחינת כמות דרגות החופש וזמני החישוב הנדרשים לפתרון

 שני מודלים המשמשים לתיאור תרומת סיבי חים שמביןיהמודלים לתיאור התגובה הפסיבית של העורק אנו מוכ

הקולגן  רק אחד מהם מניב תוצאות פיסיקאליות הגיוניות כאשר מניחים שסיבי הקולגן מוכלים בתוך רקמה 

  .  דחיסה חלקית



  

 לחקר התגובה הפסיבית של עורק דו ה אנו משתמשים ב,התוכנה לאחר אשרור ,בחלק השני של המחקר

יחס העוביים בין השכבות והכיוון , רמת דחיסות הרקמה: שונים של המודל כגוןהפרמטרים הרגישות . שכבתי

אנו משתמשים בתוצאות של ניסויי מתיחה שבוצעו על רצועות שנלקחו . ההתחלתי של סיבי הקולגן נחקרים

על מנת לכייל את . על מנת לכייל את פרמטרי המודל] 2[ האנושי Abdominal aortaמהשכבות השונות של ה 

] 1[פרמטר רמת הדחיסות אנו מניחים שהעורק האנושי דחיס כמו עורק הארנבת שעבורו מדווחים ניסויי דחיסה 

 בעומסים 2%אנו מדגימים שגם דחיסות קלה של עד . )עתנו אין ניסויים דומים על עורק אנושיילמיטב יד(

. על המאמצים ההיקפיים המתפתחים בדופן הפנימי של העורק) 50%עליה של (בות פיסיולוגים משפיעה ר

מדויק ככל האפשר את עובי שכבות העורק ואת הכיוון ההתחלתי בהניסויים הנומריים גם מראים שיש לאפיין 

של סיבי הקולגן מכיוון שהשפעת שינויים קטנים בפרמטרים אילו על חלק מהפרמטרים של התגובה המכאנית 

כהמשך לחקר התגובה הפסיבית בדקנו גם את השפעת עקמומיות קשת אבי העורקים על . איננה זניחה

 בעקבות מחקרים קליניים המנסים להשתמש בפרמטר זה לקביעת רמת הסיכון זאת. התגובה המכאנית

  ).dissection(להתפתחות של הפרדות שכבתית 

גודל המאמצים ההיקפיים והאורכיים ם אנו מראים שבמחקר השוואתי בין מספר תצורות של קשת אבי העורקי

 אבל מיקום ,סימליים שמתפתחים לאורך הקשת אומנם משתנה בין התצורות השונות של הקשתקהמ

  . ו שנבדקותתצורהבור עסימליים מוגבל לאותם אזורים לאורך הקשת קהמאמצים המ

  

אנו מפתחים פונקצית . תאי השרירהחלק השלישי של המחקר מוקדש לתגובה האקטיבית המתקבלת מעירור 

אנו מספקים את ]. Hayashi ]3 ו Rachevעבודתם של ת עיבורים לחלק האקטיבי בהתבסס על יצפיפות אנרגי

 ומבצעים אשרור של ודל האקטיבי במסגרת שיטת האלמנט הסופי מסדר גבוההביטויים הנדרשים ליישום המ

 על מנת לכייל את הפרמטרים . ועבורן קיים פיתרון אנליטי,מספר בעיות בוחן שפותחובהיישום על ידי שימוש 

 אנו משתמשים בתוצאות ניסוי מתיחה של רצועה משכבת המדיה של עורק עבור המודל הפסיבי והאקטיבי

אנו מדגימים שבשימוש בפונקצית צפיפות האנרגיה . אשר בוצעו עם ובלי חומר ערור, התרדמה של חזיר

 בצורה טובה את ההתנהגות המצומדת כולל את הירידה במאמץ האקטיבי ו ניתן לתארנהאקטיבית שפיתח

כיוון ,  את ההשפעה שיש לרמת האקטיבציהבדקנובהמשך המחקר . שמתקבלת עבור יחסי מתיחה גבוהים

 שכיווץ תאי השריר הראנו.  על התגובה המצומדת בעורק המופעלהתחלתי של תאי השריר וגודל הלחץ הפנימי

ושגם תחת רמה בהשוואה לתגובה הפסיבית ותית בגודל המאמצים ההיקפיים בעורק גורם להפחתה משמע

השפעת הכיוון ההתחלתי .  המאמצים האקטיביים שנוצרים לאורך הדופן אינם אחידיםעוררל חומר משקבועה 

אבל  בדופן הפנימי של העורק תהרבה יותר משמעותיעל המאמצים ההיקפיים שמתפתחים של תאי השריר  

רק הכללת , שכבתי של העורק-אנו גם מדגימים שעבור מודל דו. איננה באה לידי ביטוי בדופן החיצוניכמעט ו

     . יהתגובה האקטיבית על שתי שכבות העורק מניבה שדה מאמצים פיסיולוג

  

זה הוא . עבודה זו חקרה את התגובה המכאנית של דופן העורק על ידי שימוש בשיטת אלמנט סופי מסדר גבוה

 התרומת עבודה זו לשטח המכאניק. ותכר הראשון העושה שימוש בשיטות מסדר גבוה לחקר רקמות רהמחק

ראפסון כאשר נעשה -ת האלגוריתם האיטרטיבי של ניוטון בפיתוח שיטה חדשה להאצתהחישובית מתבטא

ולציה של  הרבה יותר יעילות לסיממדגימה ששיטות מסדר גבוהגם עבודה זו . שימוש באלמנט סופי מסדר גבוה

 שבהם השתמשו לחקר ,משיטות מסדר נמוךהתגובה המכאנית ודורשות פחות דרגות חופש ופחות זמן חישוב 

-תגובה הפסיבית והפסיביתעבודה זו תורמת לשטח הביומכאניקה על ידי חקר ה.  היוםהתגובה המכאנית עד 

בתחום העומסים , ל הרקמהחיסות קלה שדלגם אנו מדגימים ש. אקטיבית המצומדת של עורק דחיס חלקית

 ישנה השפעה דרמטית על התגובה האקטיביתלתגובה ששדה המאמצים ו יש השפעה רבה על, הפיסיולוגי

   .המכאנית
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Abstract 
Proper description and prediction of the mechanical response of artery walls is of cardinal importance 

in understanding the development of artery diseases and their treatment. The complex structure of the 

artery wall and the large deformations under physiological conditions make the determination of the 

strain and stress states a complicated task. The artery is modeled in most studies as an incompressible 

material, however more recent experimental observations show slight compressibility. For example 

radial compression experiments on rabbit aorta performed by Chuong and Fung recorded a 3% change 

due to fluid extracted from the tissue during compression [1]. One must also consider the active 

response i.e. deformations induced by the smooth muscle cells due to chemical stimuli. Although 

numerous constitutive models describing the passive mechanical response are available, only very little 

are known that address the active response. Because the mathematical description of arterial 

mechanical response is complex, a reliable (verified and validated) finite element simulation is 

necessary. 

 

The p-version of the finite element method (p-FEM) has been shown to be very efficient in the 

framework of finite-deformations for isotropic hyperelastic materials. Furthermore, in a recent study it 

was demonstrated that the locking free property of displacement-formulation of p-FEMs noted in linear 

nearly-incompressible problems carries over to finite-deformation analysis of nearly incompressible 

Neo-Hookean and isotropic hyperelastic materials. These advantages in addition to the robustness of 

the p-FEM with respect to large aspect ratios and distortion of the elements, makes it especially 

attractive for modeling biological tissues as arteries. Nevertheless no study has employed the p-FEM 

for studying the mechanical response of the artery. 

 

In this work the passive and coupled passive-active mechanical responses of the artery is investigated 

using high order finite element methods. Because, to the best of ourknowledge, there is no commercial 

p-FE program suitable for simulation of arterial mechanical response we developed a stand-alone p-FE 

code (S.T.A.R – Simulation Tool for Arterial Response) capable of solving the 3D anisotropic hyper 

elastic boundary value problem in an artery-like structure. In general this research is composed of three 

complementing parts. 

 

The first part is dedicated to high order FEMs for modeling a slightly compressible artery. The 

components required for implementation of a passive strain energy density function (SEDF) are 

explicitly provided. Verification of the numerical implementation is conducted using both constructed 

”benchmark” problems for which an analytical solution exists and by comparing computed results for 

more general problems to results obtained using the commercial FE program Abaqus. We demonstrate 

that the p-FEM is much more efficient in terms of required degrees of freedom (DOF) and computation 

time (CPU) than traditional h-FEMs. We show that only one of the proposed SEDFs for modeling the 

collagen fibers is appropriate when slight compressibility is considered. 

 



In the second part, following verification, S.T.A.R is used to investigate the passive mechanical 

response of a bi-layered slightly-compressible artery. The influence of modeling parameters such as 

compressibility, initial collagen fiber direction and assumed layer thickness ratio on the passive 

mechanical response is investigated. The material parameters for the passive SEDF are estimated by 

simulation of axial and circumferential tension-extension tests conducted on human abdominal aorta 

strip specimens reported by Holzapfel [2]. The compressibility parameter is estimated by simulation of 

arterial compression experiments reported by Chuong and Fung [1]. We study the effect of aorta arch 

curvature on stresses and deformations in light of possible use of arch curvature as an independent risk 

factor for type A and B aortic dissection. It is demonstrated that slight compressibility influences the 

computed stresses and must be taken into consideration and that layer thickness ratio and initial fiber 

orientation should be determined as accurately as possible because small variations may have non 

negligible impact on the mechanical response. Our study of the human aorta concludes that arch 

curvature influences the stresses along the aortic arch but nevertheless the locations along the arch 

where maximal longitudinal and tangential stresses develop are limited to a small arch angle for all 

arch curvatures considered. 

 

Part three is dedicated to investigation of the coupled passive-active response. We formulate an active 

SEDF based on the active stress term proposed by Rachev and Hayashi [3]. The ingredients required 

for implementation of the active SEDF in the FE framework are explicitly provided. Three 

”benchmark” problems incorporating the smooth muscle cell (SMC) contraction are formulated and 

used to verify our numerical implementation of the active response. The active SEDF model 

parameters are fitted to uniaxial passive and active strip experiments for the swine carotid media 

reported by Herlihy et al. [4]. We show that the proposed active SEDF is capable of capturing the 

coupled passive-active mechanical response including the softening branch observed for high stretch 

values. Following fitting of the passive and active parameters numerical experiments are used to study 

the effect of activation level and initial SMC orientation on the stress field in a cylindrical artery-like 

structure. Our investigation concludes that the tension developed by SMCs contraction is 

inhomogeneous across the artery thickness even for a constant activation level and is governed by the 

coupling between the passive and active components. The effect of SMC orientation is larger in the 

inner part of the artery wall but is almost negligible near the other boundary. When bi-layered models 

are considered we demonstrate that a physiologically reasonable response can only be attained if SMC 

activation is considered in both artery layers. 

 

This study investigated the mechanical response of the artery wall using the p- FEM. This is the first 

study utilizing p-FEMs in investigating biological tissue. To the field of computational mechanics this 

study contributed by introducing a novel method for the acceleration of the p-FEM solution which 

expedites the Newton- Raphson iterative algorithm. This study also demonstrates that p-FEMs are 

much more efficient compared to traditional h-FEMs in terms of DOF and CPU when modeling 

arteries. Slight compressibility of the artery and SMC contraction have both been observed in 

experiments but largely neglected in past studies. This study contributes to the field of biomechanics by 

investigating the passive and coupled passiveactive mechanical response for a slightly compressible 

artery. We demonstrate that slight compressibility may greatly influence the mechanical response in the 

physiological loading range and that incorporation of the active structural components has a dramatic 

effect on the mechanical response. 

 



 סוג ההכשרה להוראה, הזיקות בין הידע הרעיוני הדידקטי ובין מערכת החינוך: נושא העבודה

 והוותק בהוראה של מורות לשפת אם בבית הספר היסודי

 אלעטאונה אחמד: שם המגיש

 רון הוז' פרופ :שם המנחה

 

 :תקציר העבודה

הוא חלק " הידע הרעיוני הדידקטי", כחיבמחקר הנו. אופן מדידת הידע הדידקטי נתון למחלוקת ולפרשנויות רבות

איסוף  (.Berliner, 1986)ידע בניהול וארגון כיתה  עםידע זה משלב ידע דיסציפלינארי . מהידע המקצועי של המורים

מיפוי הידע הרעיוני הוא . מיפוי הידע הרעיוני ושאלון על דידקטיקה: הנתונים במחקר הנוכחי נעשה באמצעות שני כלים

-אשכולות ותת, מושגים: במפה הרעיונית שמפיק המיפוי הרעיוני יש רשת של יסודות. י במחקר זההכלי העיקר

ניתוח היסודות וזיקותיהם הפיק ממדים רבים שמייצגים את . וכן קשרים ביניהם ללא מדרג או מבנה מוגדר, אשכולות

 . עיונית שהפיקאשר ערכיהם נמדדים לכל יחיד על פי תכונות המפה הר, הידע הרעיוני הדידקטי

 

 שאלות המחקר

 :מטרות המחקר הובילו לניסוח  שתי שאלות

מהו אופיו של הידע הרעיוני הדידקטי הכללי והסגולי בהוראת קריאה כתיבה של מורות לשפת אם בבית  .1

 ?  הספר היסודי

די לבין מהן הזיקות בין ממדי הידע הרעיוני הדידקטי הכללי והסגולי של מורות לשפת אם בבית הספר היסו .2

 ? סוג ההכשרה להוראה והוותק בהוראה, סוג מערכת החינוך

 השערות המחקר

 :כדי להשיג את מטרות המחקר ניסחתי שלוש השערות

 .רב יותר כך גבוהים יותר הערכים בממדי הידע הרעיוני בהוראה ככל שהוותק .1

ר בהשוואה לערכים הערכים בממדי הידע הרעיוני גבוהים יות, בקרב מורות במערכת החינוך היהודית .2

 .אלה בקרב מורות במערכת החינוך הערבית

הערכים בממדי הידע הרעיוני גבוהים יותר , ('ב-'א)בקרב מורות בעלות הכשרה להוראת שפה בגיל הרך  .3

  (.'ב-'א)בהשוואה לערכים אלה בקרב מורות שאינן בעלות הכשרה לגיל הרך 

 שיטת המחקר

 משתני המחקר 

 .סוג ההכשרה והוותק, סוג מערכת החינוך: ם בלתי תלוייםבמחקר היו שלושה משתני

 .מורכבות וגושיות, חשיבות, עושר, סוגי הרעיונות(: ממדי ידע)במחקר היו חמישה משתנים תלויים 

 



 מהלך המחקר

איסוף , קביעת ממדים, בניית מפות רעיוניות, בחירת המושגים, דגימת בתי הספר: במחקר היו שישה שלבים עיקריים

 .ונים ועיבוד הנתוניםהנת

חציין ממערכת ', ב-'מורות להוראת הקריאה והכתיבה כשפת אם בבית הספר היסודי בכיתות א 32 נדגמו במחקר

בחירת מושגים ( 1: )היה צורך בבחירת מושגים משני סוגים .החינוך הערבית וחציין ממערכת החינוך היהודית

 (.סגוליים)ושאיים בחירת מושגים דידקטיים נ( 2); דידקטיים כלליים

 :עיבוד הנתונים ובדיקת ההשערות

שכיחויות וחישוב מדדי  –סטטיסטיקה תיאורית בסיסית ( 1: )הערכים של הממדים שבחרתי נקבעו בשני סוגי עיבוד

 .ניתוח תוכן( 2); מרכז

 הממצאים 

חקר באמצעות התקבלו תיאור ואפיון של הידע הרעיוני הדידקטי הכללי והסגולי בלשון של המשתתפות במ .1

 .הממדים שנבחרו

במיוחד ממדי הידע המתייחסים לסוגי , נמצאה זיקה מובהקת מבחינה סטטיסטית בין ותק לבין חלק מממדי הידע .2

לא נמצאה זיקה בין . לא נמצאה זיקה בין סוג מערכת החינוך לבין ממדי ידע המתייחסים לסוגי הרעיונות. הרעיונות

 .ידעסוג ההכשרה לבין כמעט כל ממדי ה

 דיון
 

, עושר)וממדי מבנה ( סוגי הרעיונות)הממצאים תומכים בהשערה זו לגבי הממדים של  תוכן  : ההשערה הראשונה

 (.    תכנון והערכה)ומנוגדים לה לגבי ממד רכיב המודל של אוליינס ( מורכבות וגושיות, חשיבות

סוגי הרעיונות ורכיבי המודל של )חס לתוכן השערה זו הופרכה לגבי ידע רעיוני דידקטי המתיי : ההשערה השנייה

 . שהיה דומה בשתי המערכות( אוליינס

 . הידע הרעיוני הדידקטי של המורות אופיסוג ההכשרה אינו משפיע על ההשערה השלישית 

 .מגבלות המחקר ומאפייניו 

י הידע המיוצג האחידות לגבי כל המשתתפות מאפשרת ניתוח ממצאים והשוואות בין ממד: רשימת המושגים. א

 . במפות ובין קבוצות המשתתפות השונות

המיפוי הרעיוני הוא מכשיר המאפשר חשיפה של חלק גדול יחסית מהידע הרעיוני הדידקטי : המיפוי הרעיוני. ב

 . שדרש מהמשתתפות מאמץ מנטאלי רב" כבד"המיפוי הרעיוני הוא כלי מחקר , מאידך גיסא. בתחום מסוים

 . ניתוחים חזותיים וניתוחים של תוכן הטקסט: הידע אפשרו ניתוח של מפות הידע משני סוגיםממדי :ממדי הידע. ג

 :בתי הספר והמורות שהשתתפו במחקר. ד

 . בדואיות והיתר ערביות שמקורן בצפון המדינה( שיעורן אינו ידוע)רובן , מדגמי המחקר כללו מורות ממחוז הדרום
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Abstract 

Measuring didactic knowledge is very controversial. In this study, “didactic ideational 

knowledge” is viewed as part of the teachers’ professional knowledge. It combines disciplinary 

knowledge with classroom management and organization (Berliner, 1986). In the current study, 

data was collected using two tools: ideational knowledge mapping and a didactics questionnaire. 

The main tool used in this study is ideational knowledge mapping. The resulting ideational 

knowledge map contains a network of elements: concepts, clusters and sub-clusters, as well as 

interconnections without hierarchy or defined structure. Analyzing these elements and the 

relations between them produced many dimensions representing didactic ideational knowledge 

with values assigned to them according to the measurement of each individual’s map.  

Research questions 

Two questions were formulated in light of these goals:  

1. What is the nature of general and specific didactic ideational knowledge in teaching reading 

and writing, possessed by female teachers of the children’s native language in elementary 

school?  

2. What are the relations between the dimension of general and specific didactic ideational 

knowledge possessed by female teachers of the children’s native language in elementary 

school, and the education system they teach in, their specialization and seniority? 

Hypotheses 

I drafted three hypotheses for achieving the goals of this study: 

1. Values of dimensions of ideational knowledge will be higher among teachers with longer 

tenure.  

2. Values of dimensions of ideational knowledge will be higher among teachers in the Jewish 

education system than those in the Arab education system. 



3. Values of dimensions of ideational knowledge will be higher among teachers specializing in 

teaching early childhood (first and second grade) language than those without early 

childhood specialization.  

Method 

Variables 

The study includes three independent variables: type of education system, type of specialization, 

and seniority. 

The study also includes five dependent variables (knowledge dimensions): idea types, richness, 

importance, complexity and chunkiness.  

Procedure 

The study included six main stages: school selection, concept selection, ideational knowledge 

map building, dimension setting, data collection and data analysis. 

The sample group comprised 32 female teachers teaching native language reading and writing in 

the first and second grades of elementary school. Half of the participants work in the Arab 

education system and half in the Jewish education system. Two types of concepts were required: 

(1) general didactic concepts and (2) topical (specific) didactic concepts.  

Data Analysis and examination of hypotheses: 

The values of my chosen dimensions were determined using two forms of analysis: (1) basic 

descriptive statistics – frequencies and measures of central tendency, and (2) content analysis. 

Findings 

1. We acquired a description and characterization of general and specific ideational 

knowledge of language possessed by the participants using the selected dimensions.  

2. Statistically significant relation was found between seniority and some of the 

knowledge dimensions, particularly those pertaining to idea types. No relation was 

found between education system and knowledge dimensions pertaining to idea types. 

Likewise, no relation was found between specialization and virtually any of the 

knowledge dimensions.  

Discussion 

The first hypothesis : The findings support this hypothesis with respect to dimensions 

of content (idea types) and dimensions of structure (richness, importance, complexity 



and chunkiness). The findings refute the hypothesis with respect to the dimension 

based on elements from Uljens’s model (planning and evaluation).  

The second hypothesis : This hypothesis was refuted with respect to content related 

didactic ideational knowledge (idea types and elements from Uljens’s model), that 

were similar in both education systems.  

The third hypothesis : Specialization does not influence the teachers’ didactic 

ideational knowledge.  

Limitations and characteristics 

1. List of concepts:This uniformity is advantageous in that it enabled data analysis and 

comparison across the knowledge dimensions represented in the maps and across participant 

groups.  

2. Ideational mapping:Ideational mapping is an instrument designed to reveal a relatively large 

portion of didactic ideational knowledge in a certain field. On the other hand, ideational mapping 

is a “heavy” research tool, requiring much mental effort on the part of the participants.  

3. Knowledge dimensions:Using knowledge dimensions, the ideational maps could be analyzed 

in two ways: visual analysis and text content analysis.  

4. Participating schools and teachers:The sample included female teachers from the Southern 

district; most of whom (precise number is unknown) were Bedouin and the rest Arab, originally 

from the north of the country 
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בתהליכי העברת  MHC class I - H-2Kb מעורבותם האפשרית של מולקולות ה : נושא העבודה
  .אותות המתווכים באמצעות מתחמי הרפט

  אמזלג שירה. שם המגיש:

  פרופסור שרגא סגל ז"ל , פרופסור אסתר פריאל ודר' פישמן דניאל. שם המנחה:

מציגים פפטידים  Major Histocompatibility Complex (MHC) class Iגליקופרוטאיני ה  :תקציר

ציטוטוקסיים ובכך הינם חיוניים להשרייה והתפתחות של תגובה חיסונית יעילה נגד  Tאנטיגנים לתאי 

. לכן אין זה מפתיע שמגוון תאי סרטן ממקור ממאירהתאים המודבקים בנגיף או נגד תאים שעברו התמרה 

 השקשור, מהכרה על ידי מערכת החיסון חמיקהכבעלי יכולת  מאופייניםממקור של בעלי חיים הומאני או 

 .MHC class Iנמוך של גליקופרוטאיני הממברנאלי כתוצאה מביטוי  ,באי יכולת הצגת אנטיגנים הבחלק

ישנם תפקידים ביולוגיים נרחבים החורגים  MHC class Iידוע זה מכבר כי לגליקופרוטיאיני ה 

. תפיסה זו עלתה במחקר קודם שלנו שבו הוצגו רכיבים ים אליוומתווספ מתפקידם במערכת החיסון

. אדפטיבית ביצורים ביולוגיים ירודים חסרי מערכת אימונית MHC class Iהקשורים לגליקופרוטאיני ה 

של גליקופרוטאינים אלו בבקרה על  םמעורבותאת ממצאים אלה הורחבו על ידי חוקרים נוספים שהדגימו 

מוות תאי ודיפרנציאציה בתאים ממקור לימפואידי ושאינו לימפואידי. כמו כן הודגם תהליכי פרוליפרציה, 

נוטים ליצור קומפלקס עם מולקולות קשורות ממברנה אחרות כמו  MHC class Iשגליקופרוטאיני ה 

, מולקולות אדהזיה וקולטנים טרנס ממברנאליים לפקטורי גידול MHC class IIגליקופרוטאיני ה 

             ) הנמצאים על גבי ממברנת התא.lipid rafts( שומניים רפסודהבהקשר של מתחמי וציטוקינים 

, שמורכבים מספינגוליפידים 1m-10nmמתחמי רפט שומניים הינם מתחמים קטנים בעלי קוטר של 

וכולסטרול כמרכיב עיקרי. הם נוטים להיות זמניים ויכולים לארגן את תפקיד הממברנה כמעבירת 

ים באזור מסוים על פני התא, על ידי ריכוז של מולקולות מעבירות סיגנל בתוך מתחמים אלו, או על סיגנל

מחקרים קודמים הדגימו שאלימות של מקרי סרטן  ידי הפרדה ומניעת אינטראקציה בין מולקולות שונות.

ותמרים של תאים מ הממאירמקבילה לרמות גבוהות של כולסטרול בתאים אלו. הפוטנציאל  ממאירים

ליצור גידול קשור  באופן הדוק ביכולתם להתמודד עם סיגלים המשרים מוות תאי. במגוון רחב של 

         .protein kinase B/Akt גידולים מאפיין זה מתווך על ידי פעילות גבוהה ומתמדת של האנזים  

, ופעילותו של MHC class Iבתאי סרטן ממאירים, גליקופרוטאיני ה  י הרפט השומנייםמהקשר בין מתח

איננה ברורה דיה והבנה מעמיקה של המעורבות של גליקופרוטאיני                             PKB/Aktהאינזים 

, בבקרת תהליכים תוך תאיים שונים יכולה לשפוך אור H-2Kbובמיוחד מולקולות ה  MHC class Iה 

.                                                                           על תפקידם בשינוי לכיוון של ממאירויות

 B16BL6. תאי המלנומה B16BL6למטרה זו השתמשנו במערכת תאים שפותחה מתאי המלנומה 

או שמבטאים אותו  H-2Kbונגזרותיהם הם תאים ממאירים מאוד ממקור עכברי שאינם מבטאים את הגן ל 

בתאים אלו הפך את תאי המלנומה ליותר אימונוגניים, בעלי   H-2Kbשיקום ביטוי ה  ברמה מאוד נמוכה.

.                     NKולליזיס על ידי תאי הרג   �TNF יכולת פחותה ליצור גרורות, ובעלי רגישות גבוהה ל

למינין,  שינויים פנוטיפים נוספים שנצפו בתאים אלו היו ירידה בהדבקות התאים למשטחים פלסטיים,
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ותאי אנדותל והופעה של לקטינים קושרי סוכרים על פני ממברנת התא.                                             5קולגן סוג 

ושידועים כבעלי יכולת  H-2Kb: אנו מציגים בעבודה זו שבתאי המלנומה שאינם מבטאים תוצאות

. צורות מזורחנות של PKB/Aktהאיזופורמים של מוגברת ליצור גידול סרטני, ישנה פעילות מתמדת של 

נמצאו ממוקמים בגרעין התא ועשויים בכך להגביר את הפנוטיפ המליגני של PKB/Akt איזו פורמים של 

נמצא פעיל ובעל   H-2Kbתאים אלו. בנוסף הקולטן לאינסולין בתאים שאינם מבטאים את מולקולת ה 

דורים פנים תאיים. פגיעה במבנה הרפט השומני בתאים במ ויכולת לקשור אינסולין למרות הימצאות

, פגעה ביכולת עמידותם למוות תאי MCDעל ידי שימוש ב   H-2Kbשאינם מבטאים את מולקולת ה 

       . שיקום ביטוי הגן PKB/Aktהמושרה על ידי הרעבה לסרום וגרמה לירידה בפעילות התמידית של 

בתאים אלו, שגרם לירידה ביכולתם ליצור גידול סרטני, גרם לביטול הפעילות התמידית של   H-2Kbל 

PKB/Akt בנוסף האיזופורמים של .PKB/Akt  .בצורתם המזורחנת נמצאו ממוקמים בממברנת התא

נמצאות  H-2Kbמתחמי הרפט וכן הראינו שמולקולות ה בנמצאו שוכנות  H-2Kbמולקולות ה  

, H-2Kbנית עם הקולטן לאינסולין. כאשר בדקנו בתאים המבטאים את מולקולת ה באינטראקציה מב

 H-2Kbמוות תאי המושרה על ידי הרעבה לסרום עקב ערעור מתחמי הרפט השומניים, מצאנו כי נוכחות 

                                                   הגבירה את הרגישות הקיימת למוות תאי.                                                               

הנגרמת עקב ערעור מבנה הרפט  PKB/Aktבחיפוש אחר מנגנון ספציפי לירידה בפעילות התמידית של 

. אך HSP90ו  PP2A, PP1, פסלנו את האפשרות של מעורבותם של H-2Kbבתאים שאינם מבטאים 

סידן תוך תאי בהשוואה לתאים בהם יש ביטוי של מולקולת         הראנו שבתאים אלה יש ריכוז גבוה של

           התעלה האחראית על כניסת יוני סידן לתא H-2Kb. בנוסף בתאים בהם אין ביטוי של H-2Kbה 

)store-operated calcium entry -SOCE (  עובדת באופן תמידי ופעילותה הופסקה לאחר ערעור

ן התוך תאי תוך שימוש בריאגנט מתאים הובילה לירידה ידריכוז יוני הס מבנה הרפט השומני. הורדת

.                                                          H-2Kbבתאים שאינם מבטאים את מולקולת ה  PKB/Akt בפעילות התמידית של 

ובמיוחד  MHC class I: המחקר שלנו מרחיב את הפונקציות אותן ממלאות מולקולות ה מסקנות

, ומציע משמעות חדשה לאיבוד הביטוי של מולקולות אלו במצב של טרנספורמציה H-2Kbמולקולת  ה 

עשויים להיות תפקידים נרחבים הרבה יותר בבקרה על תהליכים תוך    H-2Kbממאירה. למולקולות ה 

, עשויות מולקולות Tשובים לשמירה על הומיאוסטאזיס. בנוסף לתפקידן כמציגות אנטיגן לתאי תאיים הח

אלו להציג תפקיד מרכזי כמארגנות "סיגנלוזום" באופן תלוי רפט ועל ידי כך להשפיע על משק הסידן 

טניים על ידי תאים סר MHC class Iהתוך תאי. על פי ממצאים אלו שינויים בביטוי גליקופרוטאיני ה 

  יכול להגביר את הפנוטיפ הממאיר על ידי פגיעה  בתהליכי העברת סיגנל תקינים.

  מילות מפתח

   cancer, PKB/Akt, Lipid raft. מתחמי H-2Kb ,, מולקולות ה MHC class Iגליקופרוטאיני ה  
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Major Histocompatibility Complex (MHC) class I glycoproteins present t  Abstrac

antigenic peptides to cytotoxic T lymphocytes, thus, they are essential for the 

induction and development of an effective immune response against cells that are 

infected by viruses or altered by malignant transformation. Under these circumstances 

it is not surprising that an immune escape phenotype of tumors of human and animal 

origin is associated, in part, with their inability to efficiently present antigens because 

of the diminished expression of MHC class I glycoproteins. It a is well establish fact 

that MHC class I glycoproteins may possess a broader biological significance. This 

concept came up in our previous studies, which demonstrated the presence of MHC 

class I-related components in biological species that lack an adoptive immune system. 

Our findings were extended to other studies that implicated these glycoproteins in the 

regulation of proliferation, apoptosis and differentiation in cells of both lymphoid and 

non-lymphoid origin. It was also demonstrated that MHC class I glycoproteins tend to 

form complexes with other membrane-bound molecules, including MHC class II, 

intracellular adhesion molecule I, and a number of trans-membrane receptors for 

growth factors and cytokines in the context of cholesterol-enriched membrane micro-

domains (rafts). Previous studies provided evidence that the aggressiveness of 

malignant tumors coincides with elevated levels of cholesterol. The malignant 

potential of transformed cells to generate a tumor is closely associated with their 

capacity to withstand cell death-inducing stimuli. In various tumors, this feature is 

mediated by a constitutively high activity of protein kinase B/Akt. However, links 

between lipids rafts in malignant cells, MHC class I, and the activation of PKB/Akt 

are not fully understood. A clarification of the involvement of the MHC class I 

molecules, and especially the H-2Kb molecule, in different intracellular regulatory 

processes, could shed light on their role in the malignant transformation process. To 

do this, we used a cell system that was developed from the B16BL6 melanoma cell 

line. The highly malignant murine B16BL6 melanoma and its sub-lines are very low 

or totally deficient in the expression of the H-2Kb gene. Restoration of H-2Kb 
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expression in these cells rendered them less metastatic, more immunogenic and 

sensitive to lysis by TNF�� and NK cells. Additional phenotypic changes were 

found, such as a reduced capacity to adhere to endothelial cells, laminin and collagen 

type IV, and the appearance of cell membrane lectin-binding carbohydrates.                  

       

Results: We found that in H-2Kb-deficient melanoma cells, which are known to 

possess an enhanced capacity to form tumors, there is a constitutive activation of all 

the PKB/Akt isoforms.  These phosphorylated forms of isoforms of the enzyme were 

also shown to localize in the nucleus and in this way, may increase the malignancies in 

these cells. Furthermore, the IR in the H-2Kb deficient melanoma cells was shown to 

be able to bind insulin and in this way to further activate PKB/Akt , although it resides 

in intracellular compartments. Disruption of raft microdomains in the H-2Kb deficient 

melanoma cells, by MCD renders them resistant to cell death induced by deprivation 

from serum and leads to a significant deactivation of PKB/Akt. H-2Kb gene 

transfection of these cells which are known to have a reduced ability to form tumor, 

results in the abolishment of the constitutive activation of PKB/Akt. Furthermore, the 

phosphorylated forms of the PKB/Akt isoforms were found to localize in the cell 

membrane. The H-2Kb molecules were demonstrated to reside in lipid rafts and 

coprecipitation of H-2Kb with the IR. The enhancement of sensitivity to cell death was 

found in the H-2Kb expressing cells when we examined cell death induced by 

deprivation from serum following rafts disintegration. In searching for the specific 

mechanism for PKB/Akt deactivation, following rafts disintegration in the H-2Kb 

deficient cells, we ruled out the involvement of PP2A, PP1 and HSP90. But we 

demonstrated that these cells have high cytosolic calcium concentration as compared 

to the H-2Kb expressing cells. Furthermore, in the H-2Kb deficient cells the store-

operated calcium entry (SOCE) works in a constitutive manner and its activity was 

abrogated following rafts disruption. Intracellular calcium chelating in the H-2Kb 

deficient cells, results in PKB/Akt deactivation.                      

Conclusions: Our study expands the functions played by MHC class I molecules, and 

in particular the H-2Kb molecule, and suggests a new explanation for the loss of 

expression of these molecules in malignant transformation. The H-2Kb molecules 

might posses much broader roles in the regulation of intracellular control mechanisms 

that are important for the maintenance of homeostasis. Besides their role in antigen 
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presentation, H-2Kb molecules might also play a pivotal role in a rafts dependent 

signaling event, such as "signalosom" organizers, and in this way influence calcium 

signaling events. Thus, altered expressions of MHC class I glycoproteins caused by 

tumor cells could accentuate and enhance its malignant phenotype by disrupting 

proper receptor-mediated signal transduction cascades.  

Subject Keywords                                                                                                           

MHC class I, H-2Kb, cancer, PKB/Akt, Lipid rafts 



  

  

מודלים מתמטיים ו הויברצי תספקטרוסקופיבעזרת    תאים ורקמות סרטנייםחקר : העבודהנושא
 .וסטטיסטיים מתקדמים

  . אמיר צביאלי:שם המגיש

  .פרופסור שאול מרדכי :שם המנחה

  :תקציר העבודה

של ים מודל ה שלושלחקרבעבודה הנוכחית   שימשויםיים וסטטיסטי כלים מתמט,קופית אינפרא אדוםספקטרוס

  :תאים ורקמות סרטניים

הן התאים הרגישים והן התאים . הפרדה בין תאי מלנומה סרטניים לנגזרות העמידות שלהם .1

 .חוליםהעמידים נלקחו מ

שלושה סוגים של פוליפים , נורמאליים: הפרדה ודירוג של חמישה סוגי רקמות של המעי .2

 .תוסרטני ותורקמ, שפירים

 .גי תאי מלנומה ארבעה סו ה שלחומררמת הדירוג  .3

אשר הראו , )FTIR microscopy(אדום -בעזרת ספקטרוסקופיית פורייה באינפרא חקרונהמודלים הראשון והשני 

  .וזיהוי של רקמות פתולוגיות, פוטנציאל טוב בעשרים השנים האחרונות בתחום הדיאגנוסטיקה הרפואית

 שהינם תאים GAC -מה שנלקחו מפציינט ו תאי מלנוGA: מודל המחקר הראשון הכיל שני סוגי תרביות תאים

. cisplatin בעזרת סלקציה עם) GA(הזן העמיד הוא נגזרת מתאי האב . העמידים פי שלושה לטיפול כימותרפי

 -ל הפרדה ברורה בין התאים העמידים  יכולת הראוFTIR -ניתוח הנתונים הספקטראליים שנתקבלו בעזרת ה

cisplatinת בעזרת מבחן וזא,  לבין התאים הרגישיםt-test וכן מודל Principle Component Analysis 

(PCA). זוהתה עליה ביחס ה DNA/RNA) ν-C-O(, ביחס  ירידה(CH3  asymm.) / (CH2 sym.) , וכן עליה

  . המדודIR -וספקטרום עוצמת ה PCA -קורלציה מצוינת נצפתה בין מודל ה. ביחס הליפידים לחלבונים

-חמשת תת.  המחלהחומרתדירוגם לפי , פרדה בין הקבוצות הנחקרותמלבד ה,  הייתהימודל המחקר השנמטרת 

 סוגים של הרקמות סרטניות וכן משלוש , נתונים מורכבות מרקמות נורמאליותהקבוצות השונות שנכללו במאגר ה

במחקר הנוכחי יישמנו . אשר הינם סמן מוקדם לסרטן המעי, )בינוני וחמור,  קל-בדרגות חומרה (פוליפים שפירים 

 Principle Component Analysis (PCA) ,Linear Discriminant Analysis: את האנליזות הבאות



(LDA) , מבחןT-test ,ו- Discriminant Classification Function (DCF) . האנליזות נעשו על הספקטרה

עם שיעורי הצלחה קרובים ל , הפוליפים והקבוצה הסרטנית, דיוק טוב הושג בסיווג הקבוצה הנורמלית. שנמדדו

85%.   

  לאיבחוןאדום ככלי- כשלב מקדים לישום ספקטרוסקופית אינפראATR -במחקר השלישי השתמשנו בטכניקת ה

in-vivo .נומה האנושיים המחקר התמקד על תאי המלGA/GACבנוסף לתאים .  בהם השתמשנו במחקר הראשון

) BG( שנגזרו מתאי האב BGC – שהם התאים עמידים וBG  -השתמשנו בתאי מלנומה אנושיים נוספים , אלו

בין  ה של השיטההפרדלבדוק את כושר הר זה הייתה קמטרתנו הראשונה במח.  cisplatinידי סלקציה בעזרת-על

 - בעזרת טכניקת ה) GAC לעומת GA - וBGC לעומת BG( ים לרגישים בכל אחת מהקבוצות התאים העמיד

ATR .למטרתנו השנייה הייתה לדרג את כל ארבעת התאים על סמך רגישותם - cisplatin .נמצאה הפרדה טובה ,

ל  עDCF - הבאנליזתשימוש . BG/BGC  - עבור תאי ה 81% - וGA/GAC - עבור ה88%עם רמת דיוק של 

  . התאים סוגיביומרקרים נבחרים הוביל לדרוג מוצלח של חומרת העמידות לתרופה של ארבעת

אדום -התוצאות משלושת המקרים שנחקרו הראו כי קיים פוטנציאל רב לפיתוח מיקרו ספקטרוסקופיית אינפרא

יר של גידולים העמידים ולזיהוי עתידי מה,  וחיוני לזיהוי מקרים שונים של סרטן המעיריאגנטיםנטול , ככלי פשוט

  .לתרופות כימותרפיות
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Summary: 

IR spectroscopy, statistical and mathematical tools used to study three cancer model 

systems. The three cases are: 

1. Distinction between human melanoma cell-lines and their derived resistant type. 

2. Classification of five classes of colonic tissues: normal, three stages of benign 

polyps, and carcinoma. 

3. Grading of the harshness of four human melanoma cell-lines. 

The first and second models were studied using Fourier Transform Infrared (FTIR) 

microscopy (MSP).  

The first case study consisted of two types of cell cultures: GA human melanoma cells 

and a three-fold resistant sub-line, GAC. The resistant type was derived from the 

parental cell line (GA) through selection with cisplatin. Clear differentiation between 

GA and the GAC cells was achieved using t-test statistics and principal component 

analysis (PCA) model. An increased ν-C-O str. of RNA / DNA intensity ratio was 

detected. Reduced (CH3  asymm.) / (CH2 sym.), and increased Lipids / Proteins 

intensity ratios were also detected. Excellent correlation was observed between the 

PCA model and the measured IR intensity spectrum. 

The second case study intended to distinguish and classify five types of colonic 

tissues. Large database of FTIR microscopic spectra consisted of five different 

subgroups: normal and cancer tissues as well as of three stages of benign colonic 

polyps (mild, moderate, and severe), which are precursors of carcinoma. PCA, linear 

discriminant analysis (LDA), T-test, and Discriminant Classification Function (DCF) 

were applied to the human colonic FTIR spectra. Good classification accuracy 



between normal, polyps and cancer groups was achieved with a success rate of 

approximately 85%. 

In -the third study, we used the Attenuated Total Reflectance (ATR) technique as a 

step towards utilizing IR spectroscopy as an in-vivo tool. The research focused on the 

human melanoma GA/GAC cells used in the first case study. In addition, entirely 

different human melanoma BG cells were included. BGC cells were derived from the 

parental cell line BG by selection with cisplatin. Separating the resistant and the 

sensitive cells in each group (GA vs. GAC and BG vs. BGC), as well as grading all 

four cell types based on their sensitivity to cisplatin were accomplished. Good 

separation was achieved, with 88% for the GA/GAC cells and 81% for the BG/BGC 

cells. Using the DCF tool, we were also able to grade the harshness of the four cells 

based on selected biomarkers. 

Results from the three studies show that there is a great potential for developing IR 

micro spectroscopy as a simple, reagent-free, viable tool for the detection of colon 

cancer and for future rapid identification of drug-resistant tumor cells. 
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Lead chalcogenides are the subject of considerable research due to their unique 

optical and electronic properties and their technological importance in 

monocrystalline, nanocrystalline and amorphous (glassy) forms for infrared radiation 

detection and emission and solar cells. Chemical bath deposition (CBD) offers a 

simple and cost-effective route for the fabrication of high quality semiconductor thin 

films, and is useful for the deposition of a large variety of semiconductors. 

In this work we describe the CBD pathway to PbS thin films on Si(100) and various 

faces of GaAs, including GaAs(100), GaAs(111)A and GaAs(111)B substrates. The 

influence of the chemical nature, structure, and orientation of the substrate on the 

incipient films is outlined, as well as the effect of parameters such as solution 

composition, bath temperature, and pH for controlling the film morphology and its 

consequent physical properties. Furthermore, fundamental issues regarding the CBD 

epitaxy, microstructure, chemical composition and growth control are addressed.  

First we show that based on our understanding of the deposition mechanisms involved 

in CBD of lead chalcogenides, it is possible to control the microstructure, morphology 

and crystallographic orientation of PbS thin films. Such tight control allows us to 

obtain a wide range of film morphologies upon demand. These morphologies include 

size quantized nanocrystalline films, dense polycrystalline layers (the latter two with 

controlled crystalline size), and monocrystalline thin films with smooth surfaces. The 

concentrations of NaOH and CS(NH2)2 were found to be major factors which affect 

the film morphology and microstructure. X-ray diffraction and transmission electron 

microscopy indicated development of a strong <110> texture on GaAs(100) substrate 

and <111> texture on GaAs(111), with increasing film thickness. Furthermore, 

transition to single crystal film growth was induced by certain deposition conditions. 

On the other hand, weak <100> texture was developed on Si(100) under slow growth 

rate conditions. Furthermore, interchangeable deposition conditions allowed control 

over the active deposition mechanism and consequential control over the crystal size. 



Furthermore, the optical properties of CBD thin PbS films were investigated using 

infrared transmission and photoluminescence spectroscopies. A wide range of 

microstructures, from 15 nm nanocrystals up to monocrystals was characterized. The 

optical properties of the films were shown to be size-dependent, with the band edge 

increasing with temperature. Relatively small, yet consistent, blueshifts in the 

bandgap values, from 0.41 to 0.48 eV, in both absorbance and emission peaks were 

observed due to quantum size effects in nanocrystalline PbS layers.  

Additionally, differences in the PbS film deposition pathway on oppositely terminated 

GaAs(111) substrate surfaces, gallium terminated GaAs(111)A and arsenic terminated 

GaAs(111)B were monitored using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Raman 

scattering, and contact potential difference (CPD) measurements. XPS and CPD 

measurements indicated that PbS films deposited on oppositely terminated GaAs(111) 

surfaces possessed corresponding surface terminations, with PbS(111)B obtained on 

GaAs(111)B and PbS(111)A on GaAs(111)A. Subsequently, different surface oxides 

were detected by XPS on A and B terminated PbS(111), with lead oxide obtained on 

PbS(111)A and PbSO3 obtained on PbS(111)B. Moreover, CPD measurements 

revealed that PbS(111)A shows a 40 mV smaller work function than PbS(111)B 

surfaces, therefore emphasizing the importance of polarity and surface termination 

control for heterojunction based electronic devices. 

 

 



  דקות סולפיד עופרת שכבות של פיסיקליות ותכונות מורפולוגית : אבולוציהנושא העבודה

  : אנה אושרובשם מגישה

  : פרופ' יובל גולןשם מנחה

בעלת חשיבות רבה ליישומים  המוליכים למחצה הינשל מבנה בשכבות דקות -שליטה על המיקרו

הכימי הינה שיטה פשוטה ויעילה שיטת השיקוע  אלקטרוניים.-של התקנים אלקטרוניים ואופטו

גבישים בודדים על המצע ועד לשכבות חד -המאפשרת קבלת מגוון מורפולוגיות החל מננו

של התמיסה מאפשרים   pH-זמן השיקוע, ריכוז המגיבים וה, גבישיות. פרמטרים כגון טמפרטורה

  את המורפולוגיה של השכבה המתקבלת. יםשליטה בקצבי הריאקציות ומגדיר

ת דוקטורט זו מתמקדת בפיתוח של שיטת השיקוע הכימי ליצירת שכבות מוליכות למחצה עבוד

 GaAs :GaAs(100)) על גבי מצעים שונים, כגון פאות שונות של מצע PbSשל עופרת סולפיד (

GaAs(111)A,  GaAs(111)Bוגם על גבי ,-Si(100)מבנה - , ועוסקת במציאת הקשר בין המיקרו

יות שונות ביניהן תכונות אופטיות ותכונות חשמליות של פני השטח.  המתקבל לתכונות פיסיקל

כמו כן אנו בוחנים את טיב ההתאמה הכימית והמבנית בין המצע לשכבה, השפעת כיווניות המצע 

על מורפולוגית השכבות המתקבלות, "אפיטקסיה כימית", הרכב כימי של פני השטח ושליטה 

  בגידול. 

דקות מאפשרת שליטה על  PbSת על פרמטרי הגידול של שכבות אנו מראים כי שליטה קפדני

- מנגנוני הגידול המעורבים בתהליך וכתוצאה מכך מתאפשרת שליטה על המורפולוגיה, המיקרו

-מבנה והאוריינטציה של השכבות המתקבלות. יכולת שליטה זו מניבה מגוון רחב של מיקרו

צע דרך שכבות רב גבישיות מכוונות ועד מבנים אפשריים, החל ממננו גבישים מבודדים על המ

.  אפיון השכבות באמצעות דיפרקציית GaAsשכבות חד גבישיות בעלות פני שטח חלקים על מצעי 

ומיקרוסקופ אלקטרונים חודר מדגמי חתך הצביעו על התפתחות כיווניות מועדפת  X-קרני ה

הניב  GaAs(111)דול על מצע . גיGaAs(100)> עם העלייה בעובי השכבות על מצעי 110חזקה של <

>. יתרה מכך בתנאי ניסוי מסוימים התרחש מעבר לגידול חד 111התפתחות כיוניות מועדפת של <

 PbS-גבישי, כאשר שיקוע של שכבות חד גבישיות מאפשר הערכה של תופעת הגברת נושאי מטען ב

נפחי, תופעה חשובה ובעלת פוטנציאל יישומי לטכנולוגיה סולרית עתידית. לעומת זאת, גידול 

>. אופטימיזציה של תנאי 100, הניב התפתחות כיווניות מועדפת של <Si(100)איטי על מצעי 

פורוזיבי (בעלי תבנית של  Siעל מצעי  PbSאפשרה שיקוע כימי של  Si(100)  - הגידול על מצעי ה

- שקעים) עם מבנה מחזורי סדור. הראנו כי בתנאים מתאימים ניתן לקבל שכבות ננו- מיקרו

גבישיות קומפקטיות ורציפות הממלאות את הפורות בצורה אחידה. הגביש הפוטוני ההיברידי 

  אדום הקרוב. -המתקבל כתוצאה מכך, מאפשר קבלת תכונות חדשות ומשופרות בתחום האינפרא

‐פוטולומיניסנציה בתחום האינפרא באמצעות השכבות של ופטיותהא כמו כן, נחקרו התכונות

הציגו ערכים  PbSשל  גבישיות‐ננו דרך השכבות. שכבות אדום‐אינפרא אור העברת אדום ומדידות



הבינוני, כאשר הסט כחול התקבל עם ירידה  אדום‐האינפרא בטווח האנרגטי הפער של בדידים

 שני ערכים וחומר נפחי יחד) הציגו גבישים‐מעורב (ננו מיקרומבנה שכבות עם גבישים.-בגודל הננו

 נמצאו הפער האנרגטי שכבה. ערכי בכל נפחי ולחומר גבישים‐המתייחסים לננו האנרגטי של הפער

 יכולות בספרות. התוצאות שהתקבלו המוצגים תאורטיים בצורה טובה לחישובים מתאימים

  אדום.‐אלקטרוניים בתחום האינפרא-ואופט בהתקנים השכבות ליישומים ממשיים של להוביל

, בעלות אטומים GaAs(111)על הפאות השונות של  PbS - בנוסף, ההבדל בהתפתחות שכבות ה

שונים על פני השטח, נחקר באמצעות שיטות ספקטרוסקופיות רגישות שטח כגון, 

, ספקטרוסקופיית רמאן וכן מדידות X-ספקטרוסקופיית פוטואלקטרונים באמצעות קרני ה

במקרה של  Gaההפרשים בפוטנציאלי המגע. נמצאה קורלציה בין סוג אטומי פני השטח (

GaAs(111)A  וAs  במקרה שלGaAs(111)B לבין התחמוצות הנוצרות בפני שטח השכבה. התגלה (

והוא מכיל תחמוצת עופרת בפני השטח  GaAs(111)Aגדל על גבי מצעי  PbS(111)Aכי 

בפני השטח. כמו כן,  PbSO3והוא מכיל תחמוצת מסוג  GaAs(111)Bגדל על גבי   PbS(111)Bואילו

 - מילי וולט ביחס ל 40- מראים הפרש פוטנציאל מגע הנמוך ב  PbS(111)Aנמצא כי פני השטח של

PbS(111)B ממצאים אלו מצביעים על חשיבות השליטה בתכונות פני השטח של השכבות .

  ). heterojunctionsהדקות, במיוחד בהתקנים מרובי צמתים (

  



מטרות  מולקולאריות לטקסול בסרטן שחלה: חשיבות לפעילות של 

  קספאזות ואפופטוזיס
 

 לוריא אנה

 : פרופ' מרינה וולפסוןהמנחה

( היא מחלת הסרטן השישית בשכיחותה Epithelial ovarian cancer; EOCסרטן השחלות )

ן בנשים. מכלל מחלות הסרט 5%-אמריקאיות, ושיעורה מגיע ל-בנשים אירופאיות וצפון

בישראל, מחלת סרטן השחלות מדורגת במקום השלישי בשכיחותה בקרב נשים )אחרי סרטן 

המעי הגס וסרטן השד(. שיעור התמותה מסרטן השחלות הוא גבוה, בעיקר מכיוון שקשה 

מאוד לאבחן את המחלה בשלביה הראשוניים, ובגלל העדר טיפול אפקטיבי לשלבים 

פול בסרטן השחלות כולל ניתוח ציטורדוקטיבי הטיהמתקדמים יותר של המחלה. 

(cytoreductive surgery ובעקבותיו טיפולים כימותרפיים. הטיפול הסטנדרטי הראשוני ,)

 ה (.Taxol-)הידוע כpaclitaxel -ו carboplatinהמקובל מזה שנים אחדות מבוסס על שילוב בין 

Taxolשל סרטן השחלות.  מוביל לאפופטוזיס במגוון רחב של תאים, כולל תאים 

מטרתו המרכזית של מחקר זה היתה לחקור את המנגנון המולקולרי של שפעול 

בסרטן השחלות, ולהבין את הסיבות לתגובות השונות של תאי  Taxolהאפופטוזיס בו פועל 

סרטן השחלות לכימותרפיה. מכיוון שעמידות זו עלולה להיות מושפעת מנוכחותם של תאי 

אים "דמויי" תאי גזע, חקרנו גם את תפקידם של תאי גזע סרטניים גזע סרטניים, או ת

(Cancer stem cells; CSCsבסרטן השחלות ).  

אנושיים, שהופקו מנוזל  SKOV3: שורת תאי in vitroהשתמשנו בתאים הבאים כתאי מודל 

אסציט, ושורות תאים פרימאריים שהופקו במעבדתנו מנוזל אסציט של חולות בסרטן 

בשיתוף עם פרופ' בנימין פיורה, ראש היחידה לאונקולוגיה גניקולוגית במרכז  השחלות,

 הרפואי סורוקה בבאר שבע.

 :ות  להלןרטופמ זה מחקרשל חשובות ביותר התוצאות ה

המטרה  השחלות: אפיתל פועל בצורה ספציפית ביותר על תאי סרטן טקסולמצאנו ש .1

אינם מעורבים כלל  9-וקספאז 3-אז, בעוד שקספ7-א קספאזיבתאים אלו השלו הראשית 

בשלבים הראשוניים של האפופטוזיס. התוצאה המעניינת ביותר, שהיא גם בעלת 

תה בהתאמה מושלמת לאקטיבציה של יהי Taxol-ל המשמעות קלינית, היתה שתגוב

בעזרת תרביות התאים : SKOV3ראשוניים והן בשורת תאים  הן בתאים 7-קספאז

, Taxol-לא משופעל בתאים שעמידים ל 7-, הראינו שקספאז ראשוניים של סרטן השחלה

אם כך ממצאים אלו ניתן  .Taxol –רגישים ל היוכן בעוד שאנזים זה היה פעיל בתאים ש

  7-קספאזש להסיק



וזיס, והוא המסלול המיטוכונדריאלי משופעל רק בשלבים המאוחרים יותר של האפופט .2

ול הדפולריזציה של עיכוב פעילות הקספאזות הובילה לביט, 7-תלוי בשפעול קספאז

המסקנה החשובה היא שהדפולריזציה של המיטוכונדריה היא ככל  המיטוכונדריה.

, או קספאזות כללי. 7-הנראה תלויית קספאזות, וניתן לבטלה באמצעות מעכבי קספאז

 .לשני המסלולים אפקט סינרגיסטי

, 7-סלול המיטוכונדריאלי פועל במקביל לקספאז, המp53בתאי סרטן השחלות המבטאים  .3

הוא חיוני לדפולריזציה  p53-ושניהם פועלים באופן סינרגיסטי. מסקנתנו היא שלמרות ש

של המיטוכונדריה, למיטוכונדריה יש רק תפקיד תומך באופוטוזיס המשופעל על ידי 

Taxolמצא בשיא נ 7-, והיא נכנסת לפעולה רק בשלבים המאוחרים יותר כאשר קספאז

 פעילותו.

, והן בשורות התאים הפרימאריים SKOV3זיהינו תאי גזע סרטניים הן בתאי המודל  .4

צבע נדל כאשר  fluorescent dye Hoescht 33342-שהפקנו מאסציטים באמצעות צביעה ב

 . מהתאי הגזע

, מצאנו שתאי הגזע הסרטניים Taxol-בבחינת תפקידם של תאי גזע סרטניים בעמידות ל .5

לאומת כלל אוכלוסיית התאים בגידול, שעלול להשפיע על  Taxol in vivo-דים טיפול בשור

 יעילות הטיפול. 

מצאנו שאחוז תאי גזע בתרבית שונה בהתאם לתנאי גידול: תרבית שנמצאת בתנאי ללא  .6

הספקת הפקטורי גידול ועל מצע מונעת התקשרות גורם לעליית באחוז של תאי גזע, 

י הגזע הסרטניים עולה; לאומת זאת גידול במדיומים עשירים והאחוז היחסי של תא

בפקטורי גידול ועל מצע "נוח" להתקשרות מוביל להתמיינות של תאי הגזע הסרטניים, 

 .ירידה באחוז של תא גזע יחסית בתרבית וחזרה למצב של תאים סרטניים "רגילים" 

 

מנגנון שפעול האפופטוזיס  לסיכום, זיהינו מספר פרמטרים המאפיינים באופן ספציפי את

ואחוז תאי הגזע  p53, מצב 7-בסרטן השחלות. מאפיינים אלו )שפעול קספאז Taxolעל ידי 

אישית", כמו -הסרטניים( עשויים לשמש כמרקרים אמינים לבחירת טיפול כימותרפי "מותאם

ים גם לשפר את יעילות הטיפול הכימותרפי. תוצאות אלו תורמות לחיפוש המרקרים שיכול

לצפות מראש את התגובה לכימותרפיה, ועשויים לסייע להגדיר מטופלים בעלי גידולים 

 "רגישים" לטיפול.



Molecular Targets of Taxol in Ovarian Carcinoma Cells: Role 

of Apoptosis and Caspase Activation   
Anna Luria 

Advisor : Prof. Marina Wolfson 

Epithelial ovarian cancer (EOC) is the sixth most common cancer in European 

and North American women accounting for about 5% of all women cancers.  

In Israel, ovarian cancer ranks third (after breast and colorectal cancer) 

among women. High death rate is related to the difficulty in detecting ovarian 

cancer at early stage and the lack of effective therapies for advanced disease. 

As a result, the majority of EOC remain clinically undetected until late stages 

of the disease and hence the prognosis is poor. 

Therapy for ovarian carcinomas includes cytoreductive surgery followed 

by combined chemotherapy. Combination of carboplatin and paclitaxel (taxol) 

remains the standard first line therapy being considered as "a gold standard". 

Taxol induces apoptosis in a variety of cells including ovarian cancer cells.  

The main goal of this study was to investigate the molecular pathway of 

taxol-induced apoptosis in ovarian cancer and understand the reasons for 

different responsiveness of these cells to chemotherapy. Since the resistance 

to chemotherapy could be influenced by the presence of cancer stem-like 

cells,  we also investigate the role of ovarian cancer stem cells (CSCs) in the 

resistance to taxol  developing in recurrent tumors after chemotherapy. 

Following cells were used as experimental models in vitro: SKOV3 

human ovarian adenocarcinoma cell line established from ascitic tumor cells, 

and primary cultures of ovarian tumor cells established in our lab from ascites 

of ovarian cancer patients. The last has been done in collaboration with Prof. 

B. Piura, Head of the Gynecologic Oncology Unit, Soroka Medical Center, 

Beer-Sheva. 

Several important results have been obtained in the course of this study. 

We found that: 

1. Taxol acts in a very specific way in ovarian cancer cells. The main taxol 

target in these cells is caspase-7 while more common caspase-3 and 



caspase-9 are not involved in the early apoptotic stages. The most 

interesting result that could be clinically important is that primary ovarian 

cancer cells isolated from ascites of patients differed in their sensitivity to 

cytotoxic effect of taxol: caspase-7 is not activated in taxol-resistant cells 

whereas this enzyme is readily activated in taxol-sensitive cells.  

2. Mitochondrial pathway is activated only at late stages of apoptosis and is 

dependent on caspase-7 activation. The important observation made in 

these experiments is that mitochondrial depolarization appeared to be 

caspase-dependent and could be abolished by general caspase 

inhibitors. Both pathways act in an additive way.  

3. In ovarian tumors expressing wt p53, mitochondrial pathway is activated 

at the same time as caspase-7, and both act in an additive manner. We 

conclude that, although wt p53 is essential for mitochondria 

depolarization, mitochondria plays a supporting role in taxol-induced 

apoptosis switching on at the late stages when caspase-7 is fully active. 

4. We identified CSCs in established ovarian carcinoma line SKOV3 and in 

ascite-derived primary cultures by their ability to exclude fluorescent dye 

Hoescht 33342.  

5. Importantly, these cells were highly resistant to prolonged taxol treatment 

in vitro (5 days). Relative amount of CSCs increases significantly 

following drug treatment since most CSCs survive this condition.  

6. Relative percentage of CSCs in culture varies depending on cultivation 

conditions: growth in unfavorable conditions leads to an increase in 

CSCs population, whereas cultivation under differentiating conditions 

results in a decrease in CSCs percentage and an increase of "normal" 

cancer cells number.  

In summary, we identified several parameters that specifically 

characterize the taxol-induced apoptosis in ovarian cancer. These parameters 

(caspase-7 activation, p53 status and CSCs content) could be used as 

reliable markers for choosing individually-adjusted chemotherapy as well as 

for monitoring the efficiency of chemotherapeutic treatment. These results 

contribute to the search for biomarkers that predict response to 

chemotherapy, and may help to define patients with "sensitive" tumors.  
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A wide variety of enzymes can undergo a reversible loss of activity at low temperature, 

a process that is termed cold inactivation. This phenomenon is found in oligomeric enzymes 

such as tryptophanase and other pyridoxal phosphate-dependent enzymes. In most cases, the 

loss of activity is associated with dissociation into subunits. Our research aims at elucidating 

the structural features that are required for reversible cold inactivation and dissociation of the 

widely distributed bacterial enzyme tryptophanase from Escherichia coli (E. coli) as an 

example of a cold labile enzyme. 

Tryptophanase (Trpase, tryptophan indole-lyase) is a bacterial PLP-dependent 

enzyme that catalyses in vivo degradation of L-tryptophan to indole, pyruvate, and ammonia.  

Trpase has a molecular mass of about 210 kDa. The active form of Trpase is a tetramer where 

each subunit binds one molecule of co-enzyme PLP (holo form).  

The main questions posed in this research are: 

• What are the molecular and structural features that govern the cold lability of 

tryptophanases? 

• What are the effects of specific point mutations on cold lability of E. coli 

Trpase? 

It was previously shown that E. coli Trpase undergoes a reversible inactivation 

followed by dissociation into dimers after incubation for 24 hr, at 2ºC. To explore the 

temperature-driven changes in the lability of E. coli Trpase, we examined the effect of single 

point mutations on the enzyme’s activity, dissociation, and crystal structure. The following 

mutants were investigated: Y74F, C298S, W330F, W248F, H463F, and V59M. Y74F, 

C298S, All mutations are located along the interface axes of the tetramer. All enzymes in 

their apo form (enzyme without PLP) (except H463F) exhibited a similar extent of 

dissociation to dimers, suggesting that PLP has a major effect on the stability of the holo 

form. Once the PLP molecule is removed, the differences in the extent of dissociation among 



the wt and the mutants (in their apo form) are very small. Thus we conclude that the 

expulsion of PLP renders the apo form susceptible to pronounced cold driven dissociation. 

In four (Y74F, C298S, W330F, and W248F) of the five mutation sites the new amino 

acid is smaller than the corresponding amino acid in the wt (the one exception being 

H463F). These mutations result in loosening the tight assembly of the tetramer leading to 

the open-close conformational change and the resulting loss of activity is concomitant to the 

associated dissociation into dimers. Therefore, these mutations can be considered 

“destabilizing” mutations. On the other hand, the mutation that increased side chain volume 

(H463F) that filled in a cavity in the enzyme structure improved the enzyme resistance to 

cooling, and it can be considered a “stabilizing” mutation. To summarize, the volume 

change of the side chain of the mutated residue affects the catalytic activity of the E.coli  

Trpase and can enhance or reduce the cold inactivation level. 

Based on our biochemical and crystal structure studies of the wt enzyme and its 

mutants, together with the high pressure studies, we propose the following mechanism for 

cold inactivation of E. coli Trpase. The cooling step weakens the hydrophobic interactions, 

resulting in a conformational change and a corresponding modified solvation. The change 

from a closed to an open conformation is associated with a reduction in the tight packing of 

the tetramer, and is further enhanced by a number of the point mutations studied. We suggest 

that the cold lability of E. coli Trpases is primarily affected by PLP release. After the release 

of PLP there are no significant structural differences between different mutants and wt 

Trpases. Therefore, their dissociation level is almost the same.  

Key words: Tryptophanase, PLP, cold lability, structure-function relationships, x-ray 

crystallography. 



    תקציר:

    
 E. coli-מבנה ופעילות באנזי� טריפטופנאז  מ         :ש� העבודה

 אנה קוג�: ש� המגיש

 אברה� פרולה ' פרופ:  ש� המנחי�

 ר ארנה אלמוג"ד                        

לאחר י� חלבוני� מסוימי� נמצאו כמאבדי� את פעילות� באופ� הפי� או בלתי הפ

בטמפרטורות הנמוכות החלבוני� האלה יורדי� ברמת . חשיפה לטמפרטורות נמוכות

. הפעילות הקטליטית נעלמת –וכתוצאה מאיבוד המצב האוליגומרי הנטיבי , האירגו�

לרצ" התהליכי� הזה . יחידות-בהרבה מקרי� התהלי� מלווה בפירוק האנזי� לתת

 ). אי יציבות בקורcold lability (קוראי�  ) יחידות-איבוד פעילות ופירוק לתת(

תופעת איבוד פעילות הפי� בקירור הינה בעלת משמעות פיזיולוגית ושופכת אור על  

אחת הדוגמאות הידועות לחלבו� המאבד את .  מושגי� כגו� יציבות החלבוני� וחיי מד"

 . וא טריפטופנאזהפעילות בקור ה

המחקר הזה ש� למטרה  קביעת מאפייני� מבניי� משותפי� הנדרשי� לתהלי� איבוד 

 .E. coli –טריפטופנאז מ  -הפעילות בקירור של אנזי�  בקטריאלי נפו% 

  PLPהתלוי בקופקטור, הינו אנזי� בקטריאלי נפו%) ליאז–טריפטופ� אינדול (טריפטופנאז    

 . פירובט ואמוניה, טריפטופ� לאינדול -  Lהמזרז פירוק של ) פוספט 5'פירידוקסל (

 -  Lכלאמר לסנטז , טריפטופנאז יכול בתנאי� מסוימי� לזרז את הראקציה ההפוכה

( טריפטופנאז פעיל כטטרמר  .אמוניה וכמות מתונה של אינדול, טריפטופ� מפירובט

 (α4הקופקטור יחידה של האנזי� קושרת מולקולה אחת של -כאשר כל תת PLP 

 . )פוספט – 5'פירידוקסל (

עבודת המחקר הנוכחית מתמקדת בהיבטי� שוני� הקשורי� ליחס שבי� מבנה ופעילות 

 :השאלות העיקריות המוצבות במחקר הזה ה� .E. Coli -מ של טריפטופנאז

על  שאחראיי� E. Coli -מ טריפטופנאזמה ה� מאפייני� מולקוליריי� ומבניי� של  •

 .שונה לטמפרטורותהסבילות 



 .מה ה� ההשפעות של מוטציות נקודתיות על אי יציבות בקור •

הראו כי טריפטופנאז   , קינטיות, המחקרי�  הקודמי�  שהתבססו על שיטות ביוכימיות

ומספר מוטנטי� נקודתיי� שלו  עוברי� איבוד פעילות הפי� שמלווה בפירוק לדימרי�  

 .20C -אחרי הדגרת� ב

את השינויי� באינטרקציות ההידרופוביות המתרחשי� בטריפטופנאז על מנת לחקור  

, בחנו השפעת מוטציות נקודתיות על פעילות האנזי�, כתוצאה משינויי טמפרטורה

: חקרנו את המוטנטי� הבאי�. מימדי שלה� -פירוקו לדימרי� ועל המבנה התלת

Y74F,C298S,W330F,W248F,H463F   

-מתחמי� שוני�  בי� תתציה ממוקמי� קרוב לכמעט כל אתרי המוט. 'V59M –ו 

העובדה זו . הראו דרגה דומה של פירוק לדימרי�) H463F -חו% מ(האפו   .המונומרי�

. יש תפקיד עיקרי בשמירת היציבות צורת ההולו של טריפטופנאז PLP -כי ל, מרמזת

טריפטופנאז ממס� את ההבדלי� הקטני� ברמת הפירוק לדימרי� של אפו  PLP-שחרור ה

גורמת רגישות מוגברת לקור  -PLPאנו מניחי� בי יציאת ה. מז� בר ושל המוטנטי� השוני�

 .באפו אנזימי� של טריפטופנאז

החומצות )  Y74F ו C298S,W330F,W248F(מתו� כל המוטנטי� הנחקרי� בארבעה  

ילות המוטציות האלה מגד .האמיניות המוחלפות יותר קטנות בנפח� בהשוואה לז� הבר

את המרחב החפשי עבור הריאוריאנטציה של השייר הצדדי ומעלות את התנועה התרמית 

,  הקטנת נפח זו מונעת את האריזה ההדוקה של הטטרמר הפעיל. באיזורי� האלה

לאיבוד הפעילות הקטליטית  ולפירוק  ,מובילה לשינוי קונפורמציה מצורה סגורה לפתוחה

מצד שני המוטציה  ".מערערות יציבות"היחשב כהמוטציות האלה יכולות ל. לדימרי�

F463H מגבירה את העמידותו , וממלאת חלל באנזי� , שמגדילה את נפח השייר הצדדי

 ".מייצבות"מהסוג הזה יכולות להיחשב כ לכ� מוטציות .של טריפטופנאז לקירור

משפיע על הפעילות , שינוי בנפחו של שייר צדדי של חומצת אמינו עקב מוטציה: לסיכו�

.ויכול להגביר או להקטי� את דרגת אי יציבות בקור E. coli -הקטליטית של טריפטופנאז מ

  



בהסתמ� על   E. coli -אנו מציעי� מנגנו� איבוד פעילות בקירור עבור טריפטופנאז מ

כמו ג� על מחקר הבדק השפעת לח% גבוה על , י והמבני שלנוהביוכימ, המחקר הקינטי

 .יציבותו של טריפטופנאז

קירור מחליש את הכוחות ההידרופוביי� וכתוצאה מכ� גור� שינויי� בקונפורמציה 

מעבר מקונפורמציה סגורה לפתוחה מתרחש יחד ע� . ובשכבת המיו� של טריפטופנאז

אנו .  י מוטציות נקודתיות"מועצ� עדבר ש, התרופפות המבנה הארוז של הטטרמר

לאחר  .PLP-מושפעת קוד� כל משחרור המניחי� שלביליות בקירור של טריפטופנאז 

לא קיימי� הבדלי� מבניי� משמעותיי� בי� המוטנטי� השוני� וטריפטפנאז   PLPיציאת 

פירוק מתרחש לאור� המתח� . לכ� ג� רמת פירוק� לדימרי� היא כמעט זהה. מז� בר

הפירוק הנוס" למונומרי� יכול .קטליטי נשאר של�-כאשר המתח� הלא, יטיהקטל

כלומר (קטליטי -להתרחש רק א� קטני� הכוחות ההידרופוביי� בתו� המתח� הלא

 ) .הליבה נהיית פחות הידרופובית

 

    מילות מפתחמילות מפתחמילות מפתחמילות מפתח::::

.  אינטרקציות הידרופוביות, פעילות -יחסי מבנה,אי יצבות בקור , טריפטופנאז  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 תקציר עבודת דוקטוראט

 

הפעלה של אלגוריתמי מכונות לומדות וחישוב מבוסס ידע של הפשטות 

 זמן לצורך אבטחת רשתות תקשורת ומחשבים-מנתונים תלויי

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אסף שבתאי

 יובל שחר' ופרופ' יובל אלוביץ 'פרופבהנחייתם של 

  

 01% -כ. י התקנה והפעלה של קוד עוין"מבוצעות ערשתות תקשורת ומחשבים חשופות להתקפות ה
, וירוסים ותולעים, סוסים טרויאנים, מתעבורת האינטרנט כוללת קוד עוין כדוגמת תוכנות ריגול

י תוכנות אלו יכולות לגרום נזק רק למערכות ולתשתיות ולפגיעה במידע "והתקפות המבוצעות ע
-י שימוש בכלי אבטחה כגון תוכנות אנטי"נעשה עזיהוי ונטרול של תוכנות זדוניות אלו . קריטי
אולם יכולות הזיהוי של כלי אבטחה אלו . כלי זיהוי התקפות ברמת הרשת ועוד, חומות אש, וירוס

משום . הינו ברוב המקרים מוגבל ומתבסס על קיום מאגר עדכני של חתימות של תוכנות זדוניות
( שעבורן יוצרה חתימה)ות זדוניות מוכרות כלים אלו יכולים בדרך כלל להתמודד עם תוכנ, כך

 .אולם לא יוכלו לזהות תוכנות זדוניות חדשות ולא מוכרות

חלון הזמן מהרגע שבו הופצה תוכנה זדונית לא מוכרת ועד הרגע שחברות אבטחת המידע מזהות 
מייצרות עבורה חתימה ומעדכנות את לקוחותיה עם החתימה החדשה , מנתחות אותה, את התוכנה

י רוב כלי האבטחה "התוכנה הזדונית אינה ניתנת לזיהוי ע, במשך חלון זמן זה. ינו קריטיה
חברות האבטחה . והתוכנה יכולה להתפשט ולהדביק מחשבים רבים, המבוססים על מאגר חתימות

פי -על. צריכות להתמודד בכל יום עם כמויות עצומות של תוכנות וקבצים החשודים כקוד עוין
מכלל  10%לקוד עוין חדש מהווה  9112כמות החתימות שיוצרה בשנת , סימנטק דוחות של חברת

נתון זה מצביע על כך שתוקפים מנסים יותר ויותר להתחמק . י החברה"החתימות שיוצרו מעולם ע
מהמחשבים  44%-מחקרים אחרונים הראו כי רק ב, בנוסף לכך. ממנגנוני האבטחה הקיימים

רוס מעודכנת ועקב כך גדל הסיכוי להידבקות אפילו בתוכנה וי-הביתים מותקנת תוכנת אנטי
 .זדונית מוכרת

. זמן מתחום אבטחת מידע-במחקר זה הצענו והערכנו מספר שיטות לניתוח חכם של נתונים תלויי
מיקום הפיזי של הפתרון , (ניתוח דינמי או סטטי)טכניקת הניתוח : י"שיטות אלו מסווגות עפ

שיטות הניתוח בהן השתמשנו הינן מתוך . ושיטת הניתוח, (הקצה ברמת הרשת או ברמת תחנת)
זמן -חישוב מבוסס ידע של הפשטות מנתונים תלויי( א: )תחום הבינה מלאכותית וכוללות

(KBTA) ;סיווג וזיהוי אנומליות תוך שימוש באלגוריתמי למידה ( ב)-ו(ML.) 

 תלויות, י של תבניות עיתיותלצורך זיהו KBTA -בחלק הראשון של המחקר השתמשנו בשיטת ה
בחלק זה הראנו את היכולת של . המייצגות התנהגות זדונית של תוכנות או של המערכת, הקשר

י שימוש "ע( למשל תולעים)שיטה זו לזהות מופעים שונים מאותה קטגוריה של תוכנה זדונית 
זיהינו שהאתגר בשיטה זו הוא למצוא ולהגדיר את , עם זאת. בתבנית אחת ללא התראות שווא

מאחר ותהליך ההיסק . י שימוש בשיטות של כריית מידע"ימה שיכולה להיעשות עמש --התבניות 
במיוחד כאשר צריך לעבד כמויות גדולות של , הוא בעל סיבוכיות גבוהה KBTA -של שיטת ה

חקרנו מספר דרכים לביצוע אופטימיזציה של תהליך , או לחשב תבניות מורכבות/נתונים ו
, ויישמנו אותה על טלפונים ניידים חכמים KBTA -ההתאמנו את שיטת , בהמשך. ההפשטה

תוצאות המחקר הראו שניתן . לצורך זיהוי תוכנות זדוניות, מבוססי מערכת הפעלה אנדרואיד
רמת )לשמור על רמת צריכת משאבים נמוכה , בזיהוי וביחד עם זאת 24%להגיע לרמת דיוק של 

 (.3%צריכת מעבד של 

שימוש בניתוח סטטי של תוכנות חשודות בעזרת אלגוריתמי בחלק השני של המחקר חקרנו את ה
תוך  29% -תוצאות המחקר הראנו שניתן להגיע לזיהוי קוד עוין ברמת דיוק הגבוהה מ. למידה

הראנו את , י ניתוח כרונולוגי של השיטות"ע, בנוסף. 0%שמירה על התראות שווא ברמה של 
מאחר ושיטות . שות כדי לשמר רמת דיוק גבוהההחשיבות של עדכון מודלי הזיהוי עם דוגמאות חד

או התקפות הוא שילוב של /השלב הבא בזיהוי קוד עוין ו, זיהוי שונות מספקות ביצועים שונים
במסגרת מחקר זה בחנו מספר . השיטות השונות ושקלול התוצאות שלהן להחלטה סופית אחת



יש לייצר לו חתימה ייחודית  ,לאחר שזוהה קוד עוין חדש, בשלב האחרון. אלגוריתמי שקלול
לצורך זה . מנת שניתן יהיה לזהותה גם ברמת תעבורת הרשת-שתהיה פשוטה ככל האפשר על

 .אשר מאפשר לזהות רצף של בייטים ייחודי בתוך קוד עוין, F-Sign, פיתחנו את האלגוריתם

. יידים חכמיםהצענו פתרונות זיהוי תוכנות זדוניות עבור טלפונים נ, בשלב השלישי של המחקר
עבור טלפונים מבוססי אנדרואיד אשר מאפשרת , Andromaly -פיתחנו את תשתית ה, לצורך כך

ידי שימות באלגוריתמי למידה הראנו שניתן להשיג רמת דיוק של -על. להפעיל שיטות זיהוי שונות
שבו לומדים מתוך אוסף " קשה ללמידה"בתרחיש  09.9%עם רמת התראות שווא של  4%..4

ומבצעים את הזיהוי על סט אחר של תוכנות ועל סט אחר של , כנות על מכשיר נייד אחדתו
על אנדרואיד בצורה , SELinux, הראנו שניתן ליישם את מנגנון בקרת הגישה, בנוסף. מכשירים

 -אפקטיבית ויעילה לצורך הוספת שכבת הגנה למערכת ולתוכנות הגנה נוספת כדוגמת ה
Andromaly. 

לצורך , זמן-תלויי, קר זה אנו מראים כי ניתוח חכם של נתוני אבטחת מידע גולמייםבמח, לסיכום
במיוחד בגלל העובדה שמשימות , זיהוי ומניעה של תוכנות זדוניות והתקפות הינו חשוב והכרחי

 .אלו דורשות התמודדות עם כמות גדולה של נתונים ועם סוגים רבים ומגוונים של התקפות
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Today’s computer and telecommunication infrastructure is highly susceptible to malicious 
attacks. One common way of unleashing such attacks is by employing malware (malicious 
software) such as worms, viruses, Trojan horses or spyware. These attacks can cause great 
damage and account for more than 10% of the total traffic of Network Service Providers (NSP). 

Since the detection capabilities of most antivirus software and intrusion detection systems 
depend on an updated malware signature repository, they can handle known malware for which 
they have signatures but are unable to handle unknown malware. The period of time from the 
release of an unknown malware until security vendors update their clients with the proper 
malware signature is highly critical. During this time, the malware is undetectable by most 
signature-based solutions and the new malware can easily spread and infect other machines. 
Security experts are facing each day an overwhelming amount of suspect files for inspection. 
According to Symantec, the malicious code signatures created in 2009 represent 51% of all 
malicious code signatures ever created by the company. A high number of previously unseen 
malware indicates that attackers are increasingly attempting to evade detection by means of 
signature-based antivirus and intrusion detection systems. Additionally, recent studies suggest 
that only 44% of the users connected to the Internet are protected by updated antivirus 
software, the lack of which greatly increases the chance of being infected even by known 
malware. 

In this research we proposed and evaluated various methods for intelligent analysis of raw, 
security-related, time-oriented data. The methods can be categorized according to the following 
attributes: detection technique (dynamic or static analysis); deployment (host- or network-
based); and the analysis method, involving two main approaches, knowledge-based temporal-
abstraction (KBTA) and machine-learning classification and anomaly detection. 

In one part of this research a behavioral detection approach was applied in order to detect 
context-aware temporal patterns of malicious behavior using the KBTA method. We 
demonstrated the capability to detect different threat instances using the definition of a single 
temporal pattern, even with background activity, and with no false alarms. The challenging task 
in this method is, however, acquiring the definition of temporal patterns, which can be done 
manually or, by applying an automatic temporal pattern mining algorithm; this is left for future 
research. Since the temporal abstraction is inherently a computationally expensive task, 
especially when an enormous volume of data has to be handled and when complex patterns 
need to be considered, we addressed the scalability problem of the KBTA method. This was 
done by distributing the temporal-abstraction process along one or more computational axes, 
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each of which enables parallelization of one or more temporal-abstraction tasks into which the 
main temporal-abstraction task is decomposed, such as by different subject groups, concepts 
types, or abstraction types. The KBTA method was later adapted for applying behavioral analysis 
on smart mobile devices which are limited in resources. Evaluation results demonstrated the 
effectiveness of applying the KBTA method on mobile devices (detection rate of above 94%) 
with low resource consumption devices (CPU consumption was 3% on average). 

In the second part of the research, we proposed a framework that provides protection, mainly 
at the network level, by applying static and behavioral analysis of suspicious applications using 
machine-learning techniques. By applying static analysis based on byte and OpCode 
representation of the inspected files we achieved a high level of accuracy (above 96%) with a 
low level of false positive rate (slightly above 1%). Additionally, a chronological evaluation to 
determine the importance of updating the training set, particularly in terms of time, showed 
that an update in the training set was necessary and a clear trend in which the performance 
improved as the training set was further updated. 

The next step in the process of detecting malware is to combine the outputs of various 
detection units. Therefore we proposed and evaluated various ensemble algorithms of static 
code analyzers. Once a new malware instance is detected, a proper signature should be 
generated for the malware. We therefore introduce F-Sign, an automatic signature generation 
(ASG) method for malware that can extract unique, byte-sequence, signatures from malware 
files with a very low false alarm (i.e., detecting the signature in a benign file) – close to 0%. 

Finally, following our security analysis of Android-based mobile devices, we proposed and 
evaluated a behavioral intrusion detection framework, termed Andromaly. This framework 
involves applying machine learning algorithms and a modified KBTA method. Empirical results 
suggested that the proposed framework was effective in detecting malware on mobile devices 
in general and on Android in particular (accuracy 87.4% with false positive rate of 12.6%) in a 
very difficult scenario, in which we learn the behavior of a set of applications on one mobile 
device and classify a different set of applications on different devices. We also applied the 
SELinux access control mechanism to increase the protection of the Android framework and of 
security related application such as the Andromaly. 

Overall, we conclude that applying intelligent analysis of raw, security-related, time-oriented 
data is essential when attempting to mitigate security threats in the form of malware and 
intrusion detection, especially due to the fact that there is a need to inspect large amounts of 
data and because of the diversity of attack types. 
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  :הטופונימיה האירופית בעברית מראשית הדפוס העברי ועד ימינו: נושא העבודה
  מורפולוגיים ומילוניים, פונולוגיים,  אספקטים אורתוגרפיים

  
  אסתר אדמית : שם המגישה

  
  דוד טלשיר' פרופ: שם המנחה

  
 :תקציר העבודה

ש הבין לשוני שבין נבחנת במחקר זה במפג,  שהיא תחום ידע העוסק בשמות מקומותהטופונימיה

מתוך ) שמות יישובים(עשר טופונימים -המחקר מתבסס על שנים. המקור האירופי לתעתיקו בכתב העברי

, וינה, לונדון, אמשטרדם, פריז: שש ערי בירה:  והם יישובים452קורפוס של 

סנקט , סלוניקי, ונציה, בזל: ערים גדולות ידועותחמש ;  ובודפשט, ורשה

 כיום ,)ולקייב'ז(זאלקווא , עיר ידועה פחותכן ו, רט דמייןפטרבורג ופרנקפו

  . באוקראינהשובקבה 'ז

נותחו בכלים ו, על פי צורותיהם ותקופותיהםהם מויינו . נאספו משערי הספרים העברייםשמות המקומות 

 שימשהכתיב  .תחבירעל פי הולעתים אפילו , המילון, המורפולוגיה, הצורה,  על פי הכתיבבלשניים

 שבה מבין הלשונות היהודיותבמקרים רבים , זיהוי הלשון המסוימתתוך , הפונולוגילזיהוי  יקר בע

 )בודה( אפעןכמו , בהשפעת היידיששעשוי להבחין בין צורות , למשל,  כתיב התנועות.הופיע הטופונים

 למשל בשמה של. נמצאה הבחנה כזוהצורה גם בבחירת . אופןכמו , לבין אלה שבהשפעה ספרדית

, למשל,  חשףהמילוניהניתוח .  ביידישוויען לעומת בספרדית היהודית יינה'ב: וינה

נוכחותה של על בכך צביע והVenedig)(  וינידיג ,אקסונים גרמני בין שמותיה של ונציה

בהיותם ,  אינו רלוונטי לכאורה לטופונימיםתחבירי  ניתוח שעל אף. הקהילה היהודית האשכנזית בעיר

 בצורת מילות קישור בין רכיבים תחבירייםהרי , בני מילה בודדתים לשוניים ל רצפלבדרך כ

אפשרו גם ניתוח תחבירי  ,בקורפוס זה שנמצאו , מאיןה על פראנקפורט דוגמת, שני שמות

  .הלשון שבתשתיתוזהותה של שחשף אף הוא מצידו את 

טופונימיה לבין ההיחס שבין הטופונימיה העברית , אבן בוחן זה

בעזרת הכלים , כאמצעי העיקרילמעשה  הוא אשר שימש,  אשר שימשה לה כמקורתהלועזי

דוגמא לחלופה עברית . והוא אשר ליווה אותו לאורך כל הדרך, הממצאים במחקר זהגילוי ל, הבלשניים

ולעומתה דוגמא המגלה חריגה , Wien-לוויען : על פי תעתיק אותיות, הנאמנה למקורה הלועזי

 כי יש להשיב בחיוב על ובלשני הוכיחהניתוח התוצאות  .  Warszawa-לווארשא ו : בולטת ממנו

  . בכלל וטופונימים בפרט ניתנים לניתוח בלשניפרטיים אם שמות , השאלה השנויה במחלוקת

 על ידי השוואת השינויים הטופונימיים אספקט ההיסטורילגם הושם לב לאורכו של המחקר 

  . על רקעםריים ולמצבם של היהודים לאורך התקופות לאירועים היסטו

לשוניות המאפיינת את - כמו הרב, סוציולינגוויסטייםבמהלך המחקר נחשפו גם הבטים 

בסיועם .  ' וכו, המשתקפים בהת ללשונות הקודמותיוהנאמנו,  הלשוניותיהעמדות, הטופונימיה היהודית
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כגון , יהודיתעל הטופונימיה ה לשוניות-חוץההשפעות השל הבטים אלה הוארו גם 

 הכיבוש הפרוסי של ורשה שחיזק את ההשפעות הגרמניות על יהודי דוגמת, השפעות פוליטיות

  השפעת הציונות;  ]varšoi[ ווארשויאבצורה העיר ומצא את ביטויו בטופונימיה היהודית 

 וגמתד ,א" עם סופית הבטופונימיה העברית האירופיתמודרניות  צורות עבריותשהתבטאה בהופעתן של 

; ואילך 1901, בודפסטדוגמת , "כתיב חסר"ואילך וב 1872, ורשה, ואילך1857, וינהו

או / ישנות וצורותן של השתמרות על ההלכה היהודיתכמו השפעת , השפעות דתיות

כצורה הלגיטימית  פרנקפורט במקוםתקופה ארוכה ששימשה , ורנקנורט   דוגמתעממיות

 שהתבטאה בצורות שנכתבו על פי ההגייה הנוצריוהשפעת המיסיון , במסמכים יהודיים

ן שהייתה מקובלת על יהודי "ך במקום בשי"בסמ, םאמסטלרדאכמו , הלא יהודית, המקומית

  .אמשטרדם שמוצאם מפורטוגל

 נושאדוגמת , ך המחקרנתגלו במהלש הטופונימיה הכלליתהבטים שונים של נבחנו לבסוף 

י " ע,שלביםשני ב שינוי שמו של טופונים בשהתבטא במחקר, האבולוציה של טופונימים

 .גראדלנינ > גראדופטר > בורגפטר: מן השם בכל פעםאחר החלפה של חלק 
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Supervised by: Prof. David Talshir 

 

Abstract 

Toponymy, the field of knowledge dealing with place names, is researched in this 

thesis by focusing on the meeting point of European original names with their Hebrew 

transliterations. This research is based on twelve toponyms (place names) chosen 

from a corpus of 452 settlements, including six capitals: Paris, Amsterdam, 

London, Vienna, Warsaw  and Budapest; five large, well-known cities: 

Basel, Venice, Saloniki, St. Petersburg and Frankfurt am 

Main; and a lesser-known city, Zholkva (pol. Żółkiew), now known as Zhovkva 

in the Ukraine. 

These toponyms, in their various written forms, have been gathered from Hebrew 

title-pages published in Europe from the earliest days of printing and until 1960. 

During the next stage, linguistic tools were applied to analyze the research findings, 

as a result of which the toponymic variants were distinguished by virtue of their 

different orthography, morphology, lexicology, and sometimes even syntactic use. 

The spellings, mostly those phonetically transcribed, served as phonological 

identifiers of the variants and also made it often possible to determine the 

original language, often one of the Jewish languages, that had been the original 

source. For instance, the written vowel signs should distinguish those forms 

influenced by the Yiddish language, e.g.אפען (Buda), as opposed to variants 

influenced by the Sephardic orthography, e.g.  .אופן In the morphological 

area, such distinction is viewed in the Judeo-Spanish name for Vienna, יינה'ב  as 

opposed to the Yiddish name .וויען  The lexical analysis, for instance,  

revealed among the Hebrew names a German exonym for Venice: וינידיג  

(Venedig), reflecting the existence of a German Jewish community in the town. 

Unexpectedly for toponyms, even  syntactical analysis has been found to be 

relevant by the findings of syntactic components, manifested as conjunctions 

connecting two words used  in names like מאיןה על פראנקפורט  found in the 

corpus. 
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The criterion – the relationship between Hebrew toponymy and 

the foreign source toponymy – served as the main means for uncovering 

the research findings, and was crucial throughout the entire process. One example of a 

Hebrew variant, faithful to its non-Hebraic source, can be seen in the transliteration 

for Wien as וויען; while the most blatant divergence from the original is 

Warszawa, rendered as ווארשא. The results of the linguistic analysis in this work 

support the opinion that proper names generally and toponyms specifically can be 

analyzed linguistically. 

Across the research attention has been paid to the historical aspect by 

comparing the toponymic changes throughout history to the corresponding historical 

events and to their impact on the local Jewish communities.  

During this research also sociolinguistic  aspects have been uncovered, 

such as multilingualism, linguistic approaches, and linguistic loyalty to previous 

languages which characterize the Jewish toponymy. These helped in enlightening also 

extra-linguistic influences: political, such as the Prussian 

conquest of Warsaw which enforced German influences on its Jewish population 

reflected in forms such as ווארשויא [varšoi], or the influence of Zionism, 

reflected in the emergence of modern Hebrew forms and spellings, such as  ורשה 

 Also religious influences .(1901) בודפסט and (1857) ווינה ,(1872)

have been revealed, such as the Halakhic contribution to the preservation of old rare 

forms like ורנקנורט instead of פרנקפורט , or the influence of the Christian 

mission reflected in forms following the local pronunciation like םאמסטלרדא  

instead of םטלרדאשאמ , the Jewish Portuguese version.  

Issues of General toponymy revealed in this research were also discussed. For 

example: the subject of the evolution of toponyms reflected in two-phase changes in 

the name of a toponym, by changing one component of the name each time, like in  

גראדלנינ > גראדופטר > בורגפטר . 
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).Ph.Dפרופ' רון אפטה (: שם המנחה  

 
 

תקציר  
 

תזה זו מייצגת מחקר מתמשך הבוחן את האפשרות כי ל -IL-1α  תוך תאי תפקיד פיזיולוגי השונה מזה המתווך

על ידי קישור עם הקולטן הממברנלי. התזה מורכבת משני פרקים הבוחנים היבטים שונים של הביולוגיה של  

IL-1α נים בתחומים ביולוגיים שונים תוך תאי. שני הפרקים יוצרים מצד אחד רצף מדעי, אולם הם ד

בתכלית, לרבות שוני בתאים, בחומרים כימיים וביולוגים, ובשיטות הניסיוניות. לפיכך כל פרק הוא אוטונומי 

במובן זה שהוא מורכב מהקדמה, חומרים ושיטות ודיון נפרדים. שני הפרקים נובעים מבסיס משותף: חרף 

מתייחס להעובדה כי הרוב המוחלט של הספרות המדעית  -IL-1α  כעל ציטוקין קלאסי, הפועל לאחר שהופרש

מתא המקור ונקשר לקולטן הממברנלי, מגוון רחב של תאים כגון תאי אפיתל, ותאי עור מקורן מבטאים באופן 

תוך תאי שאינו מופרש מהתא באופן פעיל ולכן הוא אינו בא במגע  IL-1αקונסטיטוטיבי רמות לא זניחות של 

נוצר ונאגר בתאים מסויימים  IL-1αרנלי. אחת הסברות המתייחסות לעובדה זו טוענת כי עם הקולטן הממב

התוך תאי. במקרה זה, נטען, המוות התאי  IL-1αבציפייה לעקה הגורמת למוות נקרוטי של התא האוגר את 

ר , דבIL-1α(הנקרוטי, אך לא האפופטוטי) יגרום לשפיכת תוכן התא המת המכיל כמויות גדולות של  

שיאפשר תגובה מהירה של התאים השכנים ואתחול שרשרת דלקתית בתגובה למקור העקה. עבודתי מתייחסת 

תוך תאי משחק תפקיד ביולוגי שונה  IL-1αלאפשרות האחרת שאינה בהכרח סותרת טענה זו, אך טוענת כי 

ו במהלך השנים לגבי מזה המתווך ע"י קישור לקולטן הממברנלי. בתחילה אני מתאר היבטים מרכזיים שנרכש

ו IL-1βכמו ציטוקינים אחרים הדומים לו:  IL-1αתוך תאי.  IL-1αתפקיד אפשרי של  -IL-18 מיוצר ,

בתחילה כחלבון מקדים (פרקורסור). על מנת להיות מופרשים מהתא ולעבור למצב פעיל בעל יכולת קישור 

-IL. לעומתם, caspase-1 –להיבקע על ידי הציסטאין פרוטאז  IL-18ו  IL-1bלקולטנים הממברנליים, על 

1α נלי. שלא כמו הינו פעיל בצורתו המקדימה וככזה יכול להקשר לקולטן הממברIL-1á ,IL-1b  נמצא רק

לעיתים נדירות בצורה מופרשת במדור החוץ תאי, ומתבטא בעיקר בציטופלסמה או קשור לממברנה. פרוטאז 

לשני חלקים, החלק   ה IL-1α, יכול לבקע את  calpainתלוי סידן הקשור לממברנה,  -N -ppIL –טרמינלי -



1α  והצורה ה -C --את אתרי הקישור ושפעול הקולטן הממברנלי טרמינלית הבוגרת, המכילה -  mIL-1α  .

) הינו הצורה pIL-1αלא נמצא או אינו פעיל ולכן החלבון המקדים התוך תאי ( calpainאולם, בתאים רבים 

.  בחלק הIL-1αהדומיננטית בה נמצא   -N , במעלה הרצף ממקום הביקוע הפוטנציאלי, IL-1αטרמינלי של -

יכול לעבור לגרעין התא  IL-1α). למעשה  nuclear localization sequenceין (מצוי רצף התאתרות לגרע

על  PAI-1ו  collagenaseבמגוון רחב של תאים, ומעבר זה לגרעין הוכח כהכרחי לאינדוקציה של הגנים  

גורם להתמרה סרטנית של תאים  ppIL-1α. בנוסף, ישנם עבודות המראות כי  ביטוי יתר של IL-1αידי  

גיאליים, וכי למזנ - ppIL-1α  .יכולת להיקשר למספר חלבונים תוך תאיים וע"י כך לגרום לשינויים ביולוגיים

לפיכך, נראה כי ל - ppIL-1α    תפקידים ייחודיים שאינם קשורים לקישור לקולטניIL-1 במבוא הכללי אני  .

-ILוניים על הרצף הראשוני של מדגים שימוש  בכלים ביואינפורמטים על מנת להעריך את הכוחות האבולוצי

1α, IL-1β ו - IL-18 מכיוון שמידת השימור של רצפי חומצת האמינו בין מינים שונים, עולה בקנה אחד עם .

מידת הפונקציונליות של רצפים אלו, ניתן לטעון את הטענה הבאה: אם החלק ה -C , זה IL-1αטרמינלי של  -

הנקשר ומפעיל את הקולטן ל -IL-1 אכן אחראי לפעילות המרכזית של ,IL-1α כוחות , יהיה זה  צפוי כי

אבולוציוניים ישמרו חלק זה יותר מאשר את החלק ה Nה  - בין מינים שונים. השוואת  IL-1αטרמינלי של -

מידת השימור של  חומצות האמינו בחלקים ה -N וה - C  טרמינליים, עבורIL-1α, IL-1b  וIL-18  בין כל

חשף ממצא מעניין.  SWISSPROTהמינים שהרצפים לציטוקינים אלן פוענחו ומצויים במאגר הנתונים  

ו IL-18כצפוי, הרצפים של  -IL-1βהפעילים רק בצורה הבוגרת, ה , -C  טרמינלית,  מידת השימור ברצפים

אלו גבוהה משמעותית מהחלק ה -N החלק ה –, המצב הוא הפוך IL-1αטרמינלי. עם זאת, במקרה של - -N -

ר גבוהה יותר משמעותית מהרצפים של טרמינלי, שאינו מתווך קישור לרצפטור הממברנלי מראה מידת שימו

הצורה הבוגרת. יתרה מזאת, בקרב רצפים מ מינים שונים, מידת השימור של רצף ההתאתרות לגרעין של  15-

IL-1α  העובדה כי כוחות אבולוציוניים שימרו דווקא את הרצפים המתווכים באופן פוטנציאלי 100%היה .

הרצפים המתווכים את הפעילות תלויית הקישור בקולטן  יותר מאשר את IL-1αתפקידים תוך תאיים של 

הינן אכן תוך תאיות, מרמזים על כך  IL-1αהממברנלי, יחד עם העובדה כי בתאים רבים מולקולות  

, זו התלויה בחלק הIL-1αשהפעילות התוך תאית של  -N טרמינלי, משחקת תפקיד פיסיולוגי דומיננטי מכפי -

   שבא לביטוי בספרות המקצועית.

 

 

בתאים המבטאים אותו באופן קונסטיטוטיבי, בתנאים  IL-1αבפרק הראשון, בדקנו את המיקום של  

הומאוסטטיים ובתנאי שפעול דלקתיים. בתחילה ביטאנו  כימרות  של חלבונים פלורסנטיים שונים המצומדים 

ל -IL 1α  ,הבחנו כי בתנאים הומאוסטטיים .IL-1α  נמצא באופן דיפוזי בציטופלסמה. עם זאת, לאחר גירוי

לגרעין.  IL 1α, ליפופוליסקריד,  עובר החלבון המקדים של  TLR4ע"י משרנים דלקתיים כגון הליגנד של 

בגרעין. במחקרים אלו הראינו כי  IL-1αבעקבות כך השתמשנו במגוון שיטות כדי לחקור את תפקודו של 



IL-1αבתיווך החלק ה , -N טרמינלי המכיל אתר לוקליזציה גרעיני, מפעיל שעתוק של פרומוטרים -

הטרולוגיים, דבר המצביע על האפשרות כי הוא עשוי לשחק תפקיד במערכת השיעתוק התאית. יתרה מכך, 

, IL-1 receptor antagonistי הדגרת התאים עם האנטגונניסט הטבעי, ”לאחר שהקולטן הממברנלי נחסם ע

תוך תאי גורם לשפעול של פקטורי השעתוק העיקריים של מערכת החיסון המולדת,  IL-1αהראנו כי ביטוי 

NF-kB ו - AP-1 כתוצאה מכך, גורם .IL-1α  תוך תאי לשפעול הפרשת ציטוקינים דלקתיים כגוןMIP-2, 

IL-6 ו -IL-8 הפרשת ציטוקינים אלו מוגברת יותר בעקבות טיפול בריכוזים נמוכים ביותר של משרנים .

תוך תאי. תוצאות  IL-1αלקתיים , כאלו שאינם מספיקים לשפעול תאים המבטאים רמות נמוכות יותר של ד

בתאים הממוקמים אסטרטגית  IL-1αאלו מצביעות על כך כי הביטוי האנדוגני והקונסטיטוטיבי של 

גנים במחסומים חשובים כגון תאי האפיתל ותאי העור, מורידים את סף הרגישות של תאים אלו לפתו

ולמשרנים דלקתיים ומאפשרים לתאים אלו לזהות ולהגיב לפתוגנים במהירות וביעילות. מצד שני, בדלקות 

תוך תאי  IL-1αכרונית, בהם    תוך תאי ישפעל ויגביר את הדלקת על  IL-1αמתבטא ביתר בתאים נגועים, -

חלק הידי מנגנון זהה. למרבה ההפתעה, כל האירועים הנזכרים לעיל תווכו ע"י ה -N , IL-1αטרמינלי של  -

ו ppIL-1αשכן ביטוי  -pIL-1α  גרמו לתוצאות דומות בעוד שביטויmIL-1α בתנאים של עודף ,IL-1 

receptor antagonist  .שנשמרו לאורך כל הניסויים, לא הראה תוצאות משמעותיות ,  

   

קנה לתאים המבטאים חלבון זה תוך תאי מ IL-1αבפרק השני, אנו שואלים שאלה מכוונת יותר: האם ביטוי 

באופן קונסטיטובי הגנה ספציפית מוירוסים?   לפני שמונה עשרה שנים, הראו כי טיפול בתאי אנדותל ע"י דו -

), משרה ביטוי של TLR3, שהינו מרכיב או תוצר שעתוק  של רוב הוירוסים (ואכן, ליגנד של RNAגדיל 

IL-1αיתר על כן, הפעילות האנטי . ת המתווכת ע"י דופרולפרטיבי- . IL-1α, תלויה בביטוי של  RNAגדיל -

תוך תאי מעולם לא נבדקה.  באמצעות מגוון שיטות  IL-1αעם זאת, הפעילות האנטיויראלית של  

תוך תאי בטווח פיזיולוגי צר הנע  IL-1αמולקולריות, ביוכימיות  ושל ביולוגיה של התא, אני מראה כי ביטוי 

המבוטאים בתאי האפיתל  תוך תאי IL-1αבין רמות  - WISH 3, באופן אנדוגני לבין הרמות הגדולות פי ,

הנראות בתאים אלו לאחר טיפול בוירוס או דו , גורם לשינוי דרמטי ביכולת התאים האלו לשרוד RNAגדיל -

ו VSVזיהום ע"י הנגיפים  -NDV תופעה זו אינה מתווכת ע"י .IL-1R    שכן  טיפול בתאים אלו ע"יIL-1α 

. יתירה מזו, לVSVקומביננטי לבדו, לא מקנה לתאים כל הגנה מהאפקט הציטופתי של ר - IL-1 receptor 

antagonist   אין השפעה על האפקט האנטיויראלי המתווך בלעדית ע"יIL-1α  תוך תאי. אנו ממשיכים

בים: מופרש ותוך ומראים כי הוא מורכב משני רכי IL-1αומפענחים את המנגנון האנטיויראלי  המושרה ע"י 

תאי. באמצעים ביוכימיים, בודדנו את המרכיבים  של הפעילות האנטיויראלית המופרשת מתאים המבטאים 

תוך תאי והראנו כי המרכיב העקרי הינו החלק החוץ תאי וקושר הליגנד של הקולטן  IL-1αביתר 

לליפופרטאין  -LDLחלבון זה התגלה בעבר כחלבון אנטיויראלי המושרה ע"י . IFNg  ומתווך את מרבית

. יחד עם דנית פינקלשטיין מהמעבדה של מנחם רובינשטיין WISHבתאי  VSVפעילותו האנטיויראלית כנגד 



משמש  LDLRעם הגילוי כי  VSVכנגד  sLDLRבמכון ויצמן, פיענחנו את המנגנון האנטיויראלי של 

) המשתמשים בגליקופרוטאין pseudotypesושל כל אותם וירוסים רקומביננטיים ( VSVכקולטן של 

, כאמצעי להרחבת הטרופיזם ושיפור יכולת הדבקת תאים. בשיתוף עם הVSV-G , VSVהמעטפת של  -

NIAID סרקנו את הפוטנציאל האנטיויראלי של ,sLDLR  רקומביננטי כנגד מערך של  וירוסים בעלי

ם התרבות של נגיף דלקת כבד מעכבי sLDLRחשיבות קלינית. אנו מראים כי ריכוזים ננומולאריים של 

בשורת תאי סרטן כבדי המייצרים את וירוס הדלקת הנגיפית באופן קונסטיטוטיבי . יתר על  Bנגיפית מסוג 

מוטנטיים העמידים לאנלוגיים לנוקלאוזידים  Bמעכב  ביעילות דומה זני נגיף דלקת כבד נגיפית  sLDLRכן, 

כרוניים.  לבסוף, תוך שימוש ב Bבחולי דלקת כבד נגיפית שונים  שמייצגים את הקו הראשון של הטיפול  -

gene arrays  ושיטות ביואינפורמטיות, אנו מראים כי החתימה המשמעותית ביותר שלIL-1α  תוך תאי על

הינה בדיוק על משפחת הגנים המגיבים לנגיף.  כמו WISHשעתוק גנים בתאי  כן, החתימה המשמעותית -

ל siRNA"י ביותר של גנים המעוכבים ע -IL-1α  הם שוב אלו השייכים לתגובה לנגיף. לסיכום,  ביטויIL-

1α  תוך תאי מקנה לתאים המבטאים אותו באופן קונסטיטוטיבי, עמידות אנטיויראלית ע"י הפרשת חלבונים

אנטיויראליים וביטוי של מגוון גנים אנטיויראליים הפועלים במדור התוך תאי על מנת לעכב שלבים שונים -

עגל הרפליקציה של הנגיף.במ  
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Abstract 

Although most cytokines are studied for biological effects after secretion and engagement 

of their membrane receptors, evidence suggests that some function intracellularly. In the 

present thesis, we studied the possible physiological intracellular role of interleukin-1α 

(IL-1α). IL-1 is translated as a 31kDa precursor (pIL-1α) that lacks a signal-peptide. In 

some cells, particularly activated monocytes, it later can be cleaved to a 14 kDa N-

terminal propiece IL-1 (ppIL-1α) and an active 17 KDa mature IL-1α (mIL-1α) peptide 

that is secreted. In other cells, notably those forming barriers between the host and 

protruding pathogens, such as epithelial cells and keratinocytes, IL-1α is constitutively 

produced and maintained in its precursor form intracellularly. Lacking an active protease 

and secretion mechanism, it remains hidden from its membrane receptor. I first provide 

bioinformatics-based evidence suggesting that the N-terminus of interleukin-1α that is 

devoid of receptor binding activity shows a higher degree of evolutionary conservation 

than its receptor binding mature form; this in contrast to that of its related molecules, 

interleukin-1β and IL-18. This suggests that the intracellular physiological functions of 

IL-1α are of major physiological significance. The exploration of the intracellular role of 

IL-1α in this thesis has taken two different approaches, presented here in two autonomous 

chapters. In the first, we observed that pIL-1α is translocated to the nucleus upon 

inflammatory stimuli. In the nucleus, IL-1α activates transcription from a heterologous 

promoter when fused to the GAL4 DNA binding domain, suggesting a role in the 

transcription machinery. Indeed, expression of pIL-1α or ppIL-1α was sufficient to 

activate NF-κB and AP-1. By this mechanism, cells expressing pIL-1α or ppIL-1α are 

sensitized to stimulation by subpicomolar concentrations of inflammatory cytokines. It is 

suggested that this sensitization allows the barrier cells to respond quickly and efficiently 

to pathogenic stimuli. In the next chapter, we provide evidence that expression of pIL-1α 

in epithelial cells renders these cells specifically resistant to viral infection. Upon 



SiRNA-mediated knockdown of IL-1α, wild type epithelial WISH cells are unable to 

withstand NDV-induced cytopathic effect. Spanning a narrow physiological, a dramatic 

correlation is seen between pIL-1α expression and the ability to withstand VSV-induced 

cytopathic effect. Mechanistically, IL-1α–induced antiviral effect is comprised of two 

components: secreted and intracellular. Using biochemical means, we identified the 

major constituent of the secreted antiviral activity to be the extracellular domain of low 

density lipoprotein receptor (sLDLR), a factor previously shown to mediate a portion of 

the IFN-γ-induced antiviral effects in WISH cells. Studying sLDLR mechanism of action, 

we show that LDLR is the long sought saturable VSV (and VSV-G pseudotyped viruses) 

receptor. We show that secretion of sLDLR is induced upon various viral stimuli, 

suggesting that sLDLR is part of the cellular antiviral armamentarium. Indeed, we show 

that nanomolar concentrations of sLDLR inhibit both wildtype and drug resistant mutant 

hepatitis B (HBV) replication in hepatoma cells that constitutively or transiently express 

HBV. Finally, using gene-array methodologies and unbiased bioinformatics analyses, we 

show that the most significant transcriptional signature of genes induced by IL-1α in 

WISH cells is that of the annotated “response to virus” gene family. Astonishingly, all 

these events were mediated by the N-terminal propiece of IL-1α, as ppIL-1α and pIL-1α 

expression were similarly active and mIL-1α was not intracellularly active. In addition, 

saturating concentrations of IL-1 receptor antagonist had no inhibitory effect on the 

intracrine transcriptional activating or antiviral roles of pIL-1α, indicating that these 

events are mediated in a membrane IL-1 receptor-independent manner. Thus, we 

conclude that intracellular IL-1α likely plays an important physiological role in cells that 

constitutively express it by allowing these cells to act efficiently as a first line of defense 

in the innate immune system, and specifically by inducing an antiviral state in cells that 

are likely to be the first to encounter a viral infection. 
 



  אימוץ והטמעה בדווים של שרידים קדומים מהסביבה הארכיאולוגית של עבדת הביזנטית
 בהר הנגב תהליך ההתקבעות המסורתי והעכשוויב

  
  מריות אריאל -מגיששם ה

  סטיב רוזן' פרופו אבינועם מאיר' פרופ -יםמנח המותש
  
  תקציר

מטרת  .'העבד'שווי הלא מוכר שוכן היישוב הבדווי עכבסביבת העיר הקדומה עבדת שבמרכז הר הנגב 
העיר בעוגנים בנוף ושרידים ארכיאולוגיים קדומים באזור הבדווים  שעשוהמחקר היא בחינת השימוש 

 של שימוש בפרטי נוף אלוהמשכיות הת מיד בחינתו אחרתקדומה נותרו מתרבות אשר עבדת הקדומה 
 תצפיות לשם כך נערכו .קבעותתהליך ההתכחלק מהנוכחי ו הבדווי המסורתיכמעצבי מרחב המחייה 

ראיונות עומק עם נערכו ,  כיוםביחס לעיסוקם העונתי בחקלאות ורעייההיישוב משתתפות בקרב משפחות 
  .במרחב  הםשל אתרימקיפה נערכה סקירת שטח ו 1948שחיו באזור לפני בנגב זקני השבט 
חקלאות נגר  מבנים של שרידי על והתבסס אשר ם קבע בדווישל אתריות המחקר מראות מערך תוצא

הבדווים לאזור לפני מספר מאות שנים אבות עם הגירתם של בתחילת התהליך .  ההמשכיקדומה ופיתוחה
 קניוניבמרעה שטחי  וטרסות קדומות עבור שטחי עיבוד לחקלאות, ת מיםומקורעוגני נוף של איתרו 
  .אזור עבדתרכסים ב ב הגדוליםהנחלים

של  תנאים.  עבדתהעירעורף החקלאי של מה מערכות נגר קדומות אימצובמרחב  תוך כדי שהייה
באותה תקופה פוליטי -ומצב מדיני יםבין שבטיהכוחות החסי יבשילוב תנאי משאבי טבע ונוף 

ת השימוש ופי שיטות הבנייה וצורל .המסורתי-הבדווית חילת תהליך ההתקבעות להתאימו) עותומאנית(
לפי ייעודם מערכות הנגר הקדומות מ חלקלעצמם הבדווים סגלו  עולה כי, נחקרואשר קדומים במבנים 
,  בין משפחותשימוש בטרסות כשיטת חלוקה: כך למשל(. צרכיהםל ייחודיבאופן אימצו  חלקן ואילו את

ניצול , לבתי השיערומחסות כבסיסים וקירותיהם שימוש בשטחי טרסות מפולסים ,  נוספותבניית גרנות
בתהליך פיתוח המרחב החקלאי נחלקו ערוצי הנחלים . )לשדות ועודת מים גדרות אבן קדומות כתעלו

 הקדומים למחייובו מתקנים בדווים מרכזי אתר קבוע מיסדה  כל משפחה .לחלקות אדמה בין המשפחות
, מחסני תבואה לסוגיהם, אתרי שהייה קבועים, מחסות סלע לעדר קטן יחסית, אלו כללו אתרי קבורה(

ומותאמת לאורח החיים הבדווי  מערכת הדגשים חדשה בנוף פעילות זו יצרה. )ם ועודהתקנה של בורות מי
 לעוגני הנוף הראשונייםמרחבית בזיקה ומצד אחד  תוך מרחב הנגר העירוני הקדום וסביבותיוהמסורתי ב

  פנויים לעיבודםשטחי,  של המשפחות נעשה לפי גידול טבעיהמרחבפיתוח  . מצד שנישל אבותיהם
שבטי ה םלבד ייעודמ, כעתנוודיים שימשו -וגני הנוף הראשוניים ע. למתקנים מתאימים בנוףומקומות

  . אתרי התכנסות לקבורה ופולחן,ראשוניה
 התרחקות מעוגני הנוף הראשוניים ופיתוח אפשרה עם הזמן  ופיתוחןהטמעת השיטות הקדומות 

  הגדרה של עוגני נוף חדשיםהתפתחות זו יצרה. של המשפחות בחלקותיהןיחסית עצמאות כלכלית 
, גבעותגוונים של , מדרונותסוגי  גוןבנוף כמסמנים  אובייקטים יוה, עוגנים אלו. כסימני זהות והתמצאות

בסופו של דבר נוצר . הנם קטנים במימדיהם מעוגני הנוף הראשוניים הגדוליםשוכדומה מקבצי סלעים 
 שילוב היו מרחביותהעגינה השיטות כאשר  .ים בנוףשל עוגנשונות המבוסס על רמות  בדווי יישובימערך 

יצרו דגם יחד  .נוודית- מהתרבות בדוויתאלועם שאומצו הקדומה ביזנטית -נבטיתמתרבות המשיטות 
  .תהתיישבות מדברימרחבי חדש של 
בהר הנגב  וריכוזים כפריים אחרים דומים) לא מוכר ('עבדה'המודרני הכפרי  היישובבחינה של 

הפנימי משילוב של הסדר החברתי  המשפחות בכפר העכשווי נובעת בתימיקום לוקה של מראה כי הח
תוואי אזורי מגורים ו, חלוקה זו כוללת יחידות משפחתיות.  המסורתי עוגני הנוףוחלוקה ביחס לתוואי

אשר התהוותה במשך ו זולעין כמעט סמויה ומכוונת נוף נראה כי הבנה של תשתית . ותוהיישוב בכלל
 . הבדווית באזורהלאוכלוסי  מקייםתכנוןהבנה ולחשוב מפתח כיום מהווה , מאות שניםת של מסור
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Abstract 
The modern Bedouin village of Abde is located in the environs of the ancient town of Avdat 
in the central Negev Highlands. This research examined the use made by the Bedouin of 
traditional geographic anchors in the landscape and among the ancient archaeological remains 
in the area, left by a different culture, as tools in sedentarization. The research included 
participant observations, in-depth interviews and a comprehensive field survey. The results 
show a sedentary Bedouin agricultural settlement complex based on the ancient run-off 
irrigation systems, and their traditional Bedouin development. At the beginning of the 
process, with the immigration of the Bedouin to the region several hundred years ago, 
landscape anchors, consisting of water sources, ancient agricultural terraces, and grazing areas 
in the large canyons and ranges around Avdat, were fixed by the Bedouin. In the course of 
settling into the region, the Bedouin adopted the ancient run-off irrigation systems in the 
agricultural hinterland of the town. The natural resources of the region in combination with 
inter-tribal power relations and relations between the tribes and State-Tribe relations in the 
late Ottoman period accorded well with the beginnings of traditional Bedouin sedentarization 
processes. Research based on building methods and utilization of early structures indicates 
that the Bedouin adapted some of these irrigation systems to their own agricultural and other 
needs. For example, terraces were also used to separate family plots; additional threshing 
floors were constructed; terraced plots were leveled and the terraces themselves used as bases 
and shelters for goat hair tents; ancient fences were modified to irrigation channels, etc. In the 
course of the development of the agricultural landscape, wadi floodplains were divided into 
agricultural plots between families. Each family established a fixed and central site with both 
Bedouin and ancient constructions used for basic needs, including burial grounds, rock 
shelters for small herds, a central and fixed living locus, various kinds of storage facilities, the 
construction of water cisterns, and other features. Thus a new system of landscape foci 
formed, superimposed on the ancient urban agricultural hinterland with spatial linkages to the 
primary Bedouin landscape anchors.  

The development of this expanse continued as a function of the natural growth of 
Bedouin families, open spaces converted to agricultural fields and other appropriate loci to 
various functions. The original nomadic landscape anchors continued in use, beyond their 
initial tribal functions, as aggregation sites for burial and ritual. This resulted in new 
settlement patterns and the definition of a new set of landscape anchors, including hill slopes, 
large boulders, and hills with specific features, as symbols of identity and knowledge, with 
linkages to agriculture, smaller in scale than the primary anchors. Thus the Bedouin 
settlement system is based on different levels of landscape anchors, a combination of an 
ancient Byzantine landscape system and a recent agro-pastoral Bedouin system, a new spatial 
model of desert settlement.  

An examination of the modern Bedouin village of Abde, shows that the contemporary 
residential spatial order rises from the layered traditional infrastructures and landscape 
anchors. This includes division into family units, neighborhood zones, and overall 
settlements. It seems that understanding this almost invisible traditional substructure is a key 
for sustainable planning in any Bedouin settlements in the Negev. 
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 תקציר העבודה:

 יונקים( הינה מחלה מדבקת וקטלנית הפוגעת בEbola Hemorrhagic Feverקדחת דימומית אבולה )

לאורך  Filovirade. -, השייך למשפחת ה(Ebola)  ונגרמת על ידי נגיף האבולה בני אדם ביניהם

של  אקראיותלמספר רב של התפרצויות  מקורנגיף חד גדילי זה מסוג רנ"א שלילי, הווה את ה השנים

לאור הפוטנציאל הגבוה לשימושו כנשק בתודעה העולמית עלה אפריקה ולאחרונה המחלה במרכז 

יצירה הן  ורשתד עדויות הראו כי תגובה חיסונית מוצלחת כנגד המחלהמספר בעשור האחרון  ביולוגי.

של תגובה תאית. מחקרים בנושא זה הצביעו כי התאוששות מהמחלה הייתה יצירה של נוגדנים והן 

כמות יצירת הנוגדנים ופרופיל  ,אתז עם, אך קשורה להתפתחות תגובה חיסונית מוקדמת וחזקה

 לא ידוע.ברובו נשאר ולאחר מכן הזיהוי שלהם כנגד חלבונים שונים של הנגיף בזמן המחלה 

באמצעות שיטה דיאגנוסטית חדשה המבוססת על חדשני מקיף ועבודה זו מתארת מחקר סרולוגי 

זהות ל מנת לבשימוש של חלבונים מהונדסים של נגיף האבולה מזן סודאן, עו, ELISAשיטת ה  

)נוגדנים( בבני אדם במהלך המחלה ובשנים לאחר הספציפית פרופיל התגובה ההמוראלית  אתוללמוד 

 המבוססת בעזרת שיטה זו ובשילוב של טכניקה דיאגנוסטית נוספת מכן.  

 IgGשל נוגדנים מסוג החיסוני פרופיל זיהוי הבוצע  Protein electrophoresis and Western Blotעל 

 0222-0222בשנים  ,כנגד חלבוני הנגיף השונים, בדוגמאות אשר נלקחו במהלך התפרצות המחלה

 יזיהוהתוצאות המחקר הראו כי עיקר אנשים אשר שרדו ומתו כתוצאה מההדבקה. מ ,באוגנדה

נוגדנים בדוגמאות חולים אשר נאספו במהלך התפרצות המחלה כוונה בעיקר החיובי הגדול ביותר של 

ניתוח התוצאות של דוגמאות אשר נאספו משורדים של המחלה  .VP40 ו NPבוני הנגיף כנגד חל

באנשים אלו  תגובת הנוגדניםלאחר שישה חודשים, שנתיים ועשור לאחר ההדבקה, הראו כי עיקר 

התוצאות הראו כי ניתן היה לזהות תגובה חיסונית של   .VP30ו  NPהייתה מופנית כלפי החלבונים 

זיהוי חיובי של נוגדנים יתרה מכך ו נוגדנים כנגד חלבונים שונים של הנגיף גם עשור לאחר ההדבקה

 כלפי חלבונים אלו היה קשור באופן מובהק עם שרידות של המחלה. 

ונים ספציפיים של נגיף בסיס חלבהראה כי השיטה הדיאגנוסטית החדשה שפותחה על מחקר זה 

ספציפי ורגיש אשר  ,באופן פשוט, אמין  IgGסודאן אפשרה לזהות תגובת נוגדנים מסוג  האבולה מזן

שה בנוסף, ככל הידוע לנו, שיטה זו שימניתנת ליישום בתנאי מעבדה סטנדרטיים ואף בתנאי שטח. 

המחלה, ופעם הראשונה, זוהה פרופיל  ם שלבשורדי IgGבמחקר הגדול ביותר לשכיחות נוגדנים מסוג 

    תגובת נוגדנים אלו כנגד חלבוני הנגיף השונים.
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Abstract 

Ebolavirus is a member of the, family Filoviridae, a single-stranded, negative-sense 

RNA virus, which causes high-mortality in humans and nonhuman primates. It has 

caused sporadic outbreaks in Central Africa over the years and concerns about Ebolavirus 

have recently increased due to its potential use as a bio weapon. During the last decade, 

evidence has suggested that a successful immune response against infection by 

ebolavirus requires development of both cellular and humoral immunity. Studies 

demonstrated that recovery is associated with an early significant humoral immune 

response, however, little is known about the prevalence and profile of immunoreactivity 

against the different proteins of the virus. 

This work describes a serological study using a newly development 

chemiluminescence ELISA assay based on full-length recombinant viral proteins of 

Sudan ebolavirus (Gulu), to better understand the recognition profile of the humoral 

immune response during and following ebolavirus infection. Using this newly developed 

assay, combined with Western Blotting, a study of the profile of specific human humoral 

immunoreactivity in both survivors and nonsurvivors of the Sudan ebolavirus outbreak in 

Gulu, Uganda in 2000-2001, was performed. The results of the study revealed that the 

greatest immunoreactivity in samples from patients collected during the viral outbreak 

was primarily directed to NP and VP40. Screening analysis of Ebola survivor samples 

collected six months, two years and ten years following infection demonstrates that 

immunoreactivity was primarily directed against the viral proteins NP and VP30.  

As a whole, this work demonstrates that antibodies against the individual viral proteins 

of ebolavirus could be detected up to ten years following viral infection, and that the 

development of positive humoral immunorecognition during the course of infection was 



associated with survival. The study demonstrated that a new highly sensitive, simple, 

reliable, and specific assay for the specific humoral immune response to the individual 

viral proteins of Sudan ebolavirus (Gulu), which is adaptable for field operation, was 

developed. Using this assay we performed the largest IgG seroprevalence study in humans, 

and demonstrated, for the first time, the recognition profile and duration of the specific humoral 

immune response in Ebola patients and survivors. 



  
  
 
 

והתנהגותיות בשבץ מוחי: תפקידם של דנא חופשי  ת"ניתוח תוצאות מורפולוגיו  :נושא העבודה

   בדם וגלוטמט"

  בוייקו מטויי :שם המגיש

   ד"ר אלכסנדר זלוטניק ו פרופ. יורם שפירא  :שם המנחה

מודלים אחת מהסיבות המובילות לתמותה ונכות במבוגרים. שבץ מוחי הינו : תקציר העבודה

למטרת  מוחי והן להבנת מנגנון שבץ הן תרומה חשובה יםעלי חיים של איסכמיה מוחית מהוובב

  פיתוח טיפולים חדשים. 

 מהווה את )ECAבגישה דרך עורק הצוואר החיצוני ( )MCAשל עורק המוח התיכון ( חסימה

  מוביל ווענפי ECA - זרימת הדם בשיבוש  בעלי חיים.בשבץ איסכמי  להדמיית המודל הנפוץ ביותר

אובדן משקל לאחר הניתוח והתאוששות נוירולוגית ירודה  ,ובצריכה האוראלית לעיסהב העיגלפ

על רקע  אשר עלולים לגרום להטייה אפשרית של הממצאים והתוצאות הנוירולוגיות בחולדות. 

וענפיו  ECAלציה של אגוללא ליגציה או ק -MCAטכניקה חדשה לחסימת הסיבות אלה, פיתחנו 

 קיבוע (פיקסציה). בטכניקה החדשה שלנו אנו משתמשים ב)ICAעורק המוח הפנימי ( ה דרךבגיש

  מיה.כבגודל האיס יציבות המודל ומעלה את האחידותאת  אשר משפר -ICAשל הצנתר ב נוסף

, הטכניקה החדשה שלנו ECA-בגישה דרך ה  MCAבהשוואה לטכניקה המקורית של חסימת

דה בוריאביליות בנפח האוטם והבצקת המוחית ואף ירידה הדגימה ירי  ICA- בגישה דרך ה

בתמותה. כמו כן, הבחנו כי בטכניקה החדשה שלנו, החולדות העלו יותר במשקלן לאחר הניתוח 

  ונצפתה ירידה התחלתית מופחתת במשקל לאחר ביצוע ההליך.

על  סבסבהת האוטם גודל לאמוד את מנת על רגרסיה לוגיסטית מודל בנוסף על כך, בנינו

תוצאותה בדיקותה של  -נוירוה  .תוהתנהגותי  האוטם  גודל בין מאוד חזקה קורלציה מצאנו 

0.701 של R2 עם המחושב המשוער לבין גודל האוטם הנמדד,  Hosmer Lemeshow p-value. ה  

עבור בצקת מוחית  להיסטולוגיה המוחית. 0.812של מודל זה היה  R2 . ה 0.48של המודל היה  

Hosmer Lemeshow p-value . השיטה שפיתחנו 0.558שהתקבל עבור בצקת מוחית היה  

להערכת גודל האוטם המוחי הראתה תוצאות אמינות שנמצאו בקורלציה גבוהה לתוצאות 

שעות לאחר האוטם. זוהי שיטה קלה לביצוע אשר מאפשרת דרך מהירה  24ההיסטולוגיות 

מי. השיטה המתוארת להערכה להערכת גודל האוטם המוחי זמן קצר לאחר הנזק האיסכ

 נוירולוגית יכולה לסייע בהערכת ובחינת טיפולים שונים בשעות הראשונות לאחר השבץ.

  

מספר מחקרים קודמים הראו קשר בין רמות דנא חופשי בדם והתפקוד הנוירולוגי לאחר שבץ 

שבץ ע"י מוחי בבני אדם. על סמך מחקרים אלה ניסינו להעריך את הנזק המוחי בחולדות לאחר 

מדידות של רמות דנא חופשי בדם ולקבוע האם ישנה קורלציה בין הפגיעה המוחית לרמות דנא 

שעות  24חופשי בדם במקרים של נזק איסכמי. מצאנו עלייה משמעותית ברמות דנא חופשי בדם 

 R = 0.78 ,p. הקורלציה בין היקף האוטם המוחי לרמות דנא חופשי הייתה MCAלאחר חסימת 



value<0.0001 השינויים המורפולוגים וההתנהגותיים נמצאו בקורלציה חזקה לרמות דנא .

רמות דנא חופשי בדם  .MCA  (R = 0.73, p value<0.0001)שעות לאחר חסימת  24חופשי 

 24נמצאות בקורלציה טובה להיקף הפגיעה האיסכמית, הבצקת המוחית והתפקוד הנוירולוגי 

ממצאים אלה ממקמים את רמות דנא חופשי בדם כסמן ביולוגי שעות לאחר ההליך ליצירת שבץ. 

  ייחודי ושימושי עבור שבץ איסכמי במודלים ניסויים ואולי אף בשימושים קליניים עתידיים.

  

המוחי, וההשפעה  ברמות גלוטמט בנוזל החוץ תאי 400 - 300שבץ מוחי מלווה בעלייה פי 

נרחב יותר משטח האוטם הראשוני. פינוי  הנוירוטוקסית של גלוטמט פוגעת בנוירונים בשטח

עודפי גלוטמט מנוזלי המוח לאחר שבץ מוחי מצופה להפחית את ההשפעה האקסיסוטוקסית 

 MCAובכך לצמצם את התחלואה והתמותה הנלווים. השתמשנו בטכניקה החדשה שלנו לחסימת 

בדוק האם במודל חולדה על מנת לחקור את תפקיד הגלוטמט בפגיעה מוחית איסכמית ול 

התכונות של פירובט כמפנה גלוטמט בדם תורמות למנגנון הנוירופרוטקטיבי שלו. במחקרים 

קודמים הדגמנו כי ע"י הגברת הזרימה החוצה של גלוטמט מהמוח אל הדם באמצעות פינוי 

גלוטמט מהדם בעזרת אוקסלואצטט או פירובט, ניתן להשיג השפעה נוירופרוטקטיבית 

סובסטרטים של  - רים של חבלות ראש. אוקסלואצטט ופירובט הינם קומשמעותית בעיקר במק

) פירובט טרנסאמינאז -גלוטמט(  GPT) ואוקסלואצטט טרנסאמינאז -(גלוטמט  GOTהאנזימים 

  קטוגלוטרט. 2בדם אשר הופכים גלוטמט ל

ימו מ"ג לקילו, הדג 250וטופלו תוך ורידית בפירובט   MCAהחולדות בניסוי זה שעברו חסימה של

נפח אוטם קטן יותר ופחות בצקת מוחית, אשר הובילו בסופו של דבר לשיפור בתפקוד הנוירולוגי 

והפחתה באחוזי התמותה בהשוואה לחולדות בקבוצת הביקורת שטופלו בסליין. תופעה זו לא 

נצפתה כאשר החולדות קיבלו טיפול תוך ורידי בפירובט יחד עם גלוטמט. מתן תוך ורידי של 

מ"ג לקילו לא הוביל להשפעה נוירופרוטקטיבית. יחד עם זאת,  31.3במינון נמוך של פירובט 

מ"ג לקילו, הבחנו בהשפעה  0.6במינון   GPTכאשר שילבנו מינון זה של פירובט יחד עם 

  מ"ג לקילו. 250נוירופרוטקטיבית דומה לזו שנצפתה בטיפול של פירובט במינון 

והבצקת המוחית יחד עם השיפור בתפקוד הנוירולוגי הירידה בתמותה, בנפח האוטם המוחי 

נמצאו בקורלציה לירידה ברמות גלוטמט בדם. על כן אנו סבורים כי   MCAלאחר חסימת

  פעילותו של פירובט כמפנה גלוטמט בדם תורמת למנגנון הנוירופרוטקטיבי שלו.

יעיל לשבץ מוחי יכולה לשמש כמודל   ICA- בגישה דרך ה  MCAהטכניקה החדשה שלנו לחסימת 

ולתרום להבנה טובה יותר של המנגנונים הפתופיזיולוגים המעורבים בו. כמו כן, טכניקה זו יכולה 

  לסייע לפיתוח עתידי של תרופות חדשות ודרכי טיפול חדשניים לשבץ מוחי.
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ABSTRACT 

Stroke remains one of the leading causes of mortality and long-term disability. 

Animal models of cerebral ischemia represent an important contribution to both our 

understanding of stroke mechanisms and for the development of new therapies. 

The technique of MCAO (middle cerebral artery occlusion) via ECA (external 

carotid artery) occlusion is widely utilized. Disruption of the ECA and its branches 

leads to impaired mastication and oral intake, post-surgical body weight loss, and 

poor neurological recovery, which can possibly confound one’s interpretation of the 

rats’ neurological outcome. For these reasons, we developed a novel modified 

technique for MCAO without ligation or coagulation of the ECA and its branches 

using an approach via the internal carotid artery (ICA). In our modified technique, we 

perform an additional fixation of the filament in the ICA that improves the stability of 

the model and increases the homogeneity in stroke size. 

Compared with the original MCAO technique via the ECA, our modified 

technique via the ICA demonstrated decreased variability in the percent of infarcted 

volume and brain edema, as well as decreased mortality. Additionally, we observed 

that with our modified technique, rats gained more weight after surgery and there was 

less initial weight loss after the surgical preparation. Furthermore, we then 

constructed a logistic regression model in order to calculate estimated infarct size 

based on the results of neuro-behavioral tests. We have found a very strong 

correlation between the calculated estimated infarct size and the measured infarct size, 

with an adjusted R2 of 0.701. The Hosmer Lemeshow p value of this model was 0.812 

for total brain histology. For brain edema the adjusted R2 of the prediction model was 

0.48. The Hosmer Lemeshow p value of this model was 0.558 for brain edema. Our 

methods of estimating infarct size produces reliable and well correlated results at 24 

hours and demonstrates an easy and quick way to assess infarct size soon after 



ischemic injury has occurred. The described method for neurological assessment 

could ultimately aid in assessing various treatment modalities in the early hours 

following stroke. 

Several studies have shown the link between levels of Cell Free DNA (CFD) 

and the neurological outcome in human stroke. We therefore assessed brain injury by 

the measurement of CFD levels and determined whether brain injury correlated with 

CFD levels after varying kinds of ischemic insult. There was a significant increase in 

CFD levels observed 24 hrs after the onset of MCAO via the ICA. The correlation 

between the total infarcted volume and CFD levels was R = 0.78, p value<0.0001. 

Morphological and behavioral changes were strongly correlated with CFD levels at 24 

hrs after MCAO via the ICA (R = 0.73, p value<0.0001). CFD levels correlate well 

with the extent of ischemic injury, brain edema, and neurological outcome in rats 24 

hours post MCAO via the ICA. CFD levels correlate  well with the expected temporal 

progression of ischemic injury. These findings place CFD in a unique position as a 

biomarker for stroke, both experimentally and possibly clinically. 

 Stroke is accompanied by a 300–400-fold increase of glutamate in the brain 

extracellular fluids, and the neurotoxic effects of glutamate damage neurons in a 

wider region than the infarcted area. The removal of excess glutamate from brain 

fluids after stroke is expected to reduce its excitotoxicity and thus minimize the 

resulting morbidity and mortality. The modified MCAO rat model was used to 

investigate the role of glutamate in ischemic brain injury and to examine whether the 

blood glutamate scavenging properties of pyruvate may contribute to the spectrum of 

its neuroprotective mechanisms. In previous studies, we have shown that by 

increasing the brain-to-blood glutamate efflux upon scavenging blood glutamate with 

either oxaloacetate or pyruvate one achieves highly significant neuroprotection, 

particularly in the context of traumatic brain injury. Oxaloacetate and pyruvate are 

glutamate co-substrates of the blood resident enzyme glutamate-oxaloacetate 

transaminase (GOT) and glutamate-pyruvate transaminase (GPT), which convert 

blood glutamate into 2-ketoglutarate. 

Rats that were exposed to MCAO via the CCA and treated with intravenous 

250 mg/kg pyruvate, had a smaller volume of infarction and reduced brain edema, 

resulting in an improved neurological outcome and reduced mortality compared to 

control rats treated with saline. This was not observed when rats were administered 

intravenous pyruvate together with glutamate. Intravenous pyruvate, at the low dose 



of 31.3 mg/kg, did not demonstrate any neuroprotection. However, when combined 

with 0.6 mg/kg of GPT, the neuroprotection observed was similar to that seen with 

pyruvate at 250 mg/kg. 

The decrease in mortality, infarcted brain volume and edema, as well as the 

improved neurological outcome following MCAO via the ICA correlated with a 

decrease of blood glutamate levels. We therefore suggest that pyruvate’s blood 

glutamate scavenging activity contributes to the spectrum of its neuroprotective 

mechanisms. 

Our new approach to MCAO via the ICA may serve as an effective model for 

stroke, and may lead to a better understanding of stoke pathophysiology and to the 

future development of new drugs and other neuroprotective agents. 

  



  חדשי�  מערכת מבוזרת לגילוי איומי� אלקטרוניי�– DFNED :נושא העבודה
  בוריס רוזנברג :ש� המגיש
  אהוד גודס' פרופ :ש� המנחה

  :תקציר העבודה
  

בדר� כלל . גילוי וחסימה של איומי� אלקטרוניי� חדשי� ה� משימות מאוד מאתגרות
ילוי אנומליות למומחי איומי� חדשי� מתגלי� תו� כדי שיתו� פעולה בי� מערכות לג

לאחרונה הוצעו גישות שונות לגילוי וחסימה אוטומטיות של איומי� . אבטחת מידע
הגנה על , טיפול במספר קט� של סוגי איומי�, חסרונותיה� כוללי� בעיקר. אלקטרוניי�

אי . שווא�לימוד יקר וריבוי אזעקת, שימוש בהתקני� מיוחדי�, מערכות ספציפיות בלבד
במחקר הנוכחי . י איומי� אלקטרוניי� בזמ� אמת הינו בעיה מורכבת ופתוחהגילו, לכ�

אנחנו מציעי� מערכת מבוזרת לגילוי ובלימה אוטומטית של איומי� אלקטרוניי� 
  . המערכת מורכבת מסוכני� מבוזרי� ומודול מרכזי. חדשי�

 ניתור י הסוכני� למטרת גילוי איומי� חדשי� מקומית מבוססת על"ומשת עמהשיטה המ
ל קריאות בשלב הראשו� מציאת סדרות ש) א: (של קריאות מערכת ומורכבת משני שלבי�

בשלב השני ניתור ) ב(;  בבסיס נתוני�תוכנות עוינות ושמירת�מערכת אשר מאפיינות רק 
י כל התוכנות שרצות על המחשב המקומי והשוואת� "של קריאות מערכת המבוצעות ע

 את הלסדרות ששמורות בבסיס נתוני� ובמידה ויש התאמה הגדרת התוכנה שביצע
על מנת  , בר�, זה מספיק בכדי להג� על מחשב בודד, באופ� כללי. הסדרה התואמת כאיו�

כל ,  ולהגביר את שיעור הגילוי של האיומי� החדשי�,השווא�ית את כמות אזעקותלהפח
מודול זה משתמש  ביוריסטיקות שונות . הגילויי� המקומיי� מדווחי� למודול המרכזי

יוריסטיקה אחת כזו מבוססת על השוואה ומיפוי של שיטות . לצור� קבלת החלטה סופית
  .שתשונות להתפשטות איומי� אלקטרוניי� בר

. במחקר זה נעשה שימוש רב במודלי� אנליטיי� שוני� להתפשטות איומי� ברשת
 דואר אלקטרוני שאינה מתוארת דר� שיטת התפשטות איומי� גילינובמהל� המחקר 

 מודל פיתחנול "מבוזרת הנהבנוס� למערכת , לכ�. באמצעות א� מודל אנליטי קיי�
  .הערכת ביצועי� יסודית שלהאנליטי חדש להתפשטות איומי� מסוג זה יחד ע� 

  
גילוי איומי� , התפשטות איומי� אלקטרוניי�, איומי� אלקטרוניי�: מילות מפתח
 קריאות מערכתסדרות של , אלקטרוניי�



Title: DFNED - Distributed Framework for New eThreats Detection 

Submitted by: Boris Rozenberg 

Advisor: Prof. Ehud Gudes 

Abstract: 
 

Detection and containment of unknown electronic threats (eThreats) are challenging tasks. Typically 

the detection is performed by experts who use anomaly detection systems or Honeypots-based systems. 

Such a detection process is very slow and it is not suited for detection of rapidly propagating threats 

such as worms. In this research we propose to automate the detection process by introducing an 

innovative distributed framework for detection and containment of new eThreats. The framework 

consists of distributed agents that are installed in several client computers and a Centralized Decision 

Maker module (CDM) that interacts with the agents. The new detection process is performed in two 

phases. In the first phase agents detect potential malware on local machines and send their detection 

results to the CDM. In the second phase, the CDM builds a propagation graph for every potential 

malware. These propagation graphs are compared to known malware propagation characteristics in 

order to determine whether the potential malware is indeed a malware. All the agents are notified of a 

final decision in order to start the containment process.  

The method used by the agent for detecting new malicious executables locally is based on 

monitoring run-time system calls and comprises the following steps: (a) in an offline training phase, 

finding a set of (not necessary consecutive) system call sequences that are characteristic only to 

malicious files, when such malicious files are executed, and storing said sequences in a database; (b) in 

a real time detection phase, for each running executable, continuously monitoring its issued system 

calls and comparing them with the stored sequences of system calls within the database to determine 

whether there exists a match between a portion of the sequence of the run-time system calls and one or 

more of the database sequences, and when such a match is found, declaring said executable as 

malicious. In addition to the collaborative detection, the method can be used for independent (local) 

malware detection, replacing (or in addition to) traditional antivirus software. 

The CDM logic is based on common propagation characteristics exhibited by various eThreat 

classes. By investigating the propagation characteristics of various classes of worms we have identified 

that all worm classes exhibit exponential growth of the number of infected hosts during the early 

propagation stage. We utilize this property in our CDM logic.  

Both parts of the new framework were evaluated experimentally and the preliminary results are 

promising. 

Two major analytical models for spreading infections in complex networks (SIS and SIR) have been 

suggested in the past. Previous research identified a propagation scenario of electronic threats that has 

not been described by any of the existing analytical models. In this scenario, instead of being removed, 

an infected node contributes to the infection spreading upon a reinfection attempt (for example, Sober, 

Sobig, and Mydoom Worms). In this study, in addition to the framework described above we formally 

define and describe analytically a new propagation model, Susceptible-Infected-Suspended-Reinfected 

(SISR), which complies with this scenario of epidemic spreading in both homogeneous and complex 

networks. We then evaluate the model by comparing it to the SIR model and comparing its estimations 

with simulation results.  

Keywords: Malware Propagation, Malware Detection, Collaborative Detection, Epidemic 

Spreading, Complex Network, System Calls Sequences 



 
 

 

 

 



 



Solving Mathematical Tasks By  Reduction- 
The Case Of Algebraic skills.
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Abstract
The research presented here is concerned with an important strategy for the solution 
of problems in science – namely, “reduction.” Solving a problem by reduction 
means: “transforming it into a simpler problem (or problems) for which a solution is 
already known, and constructing, or deducing, the solution to the original problem 
based on the solutions to the reduced to problems” (Armoni, Gal-Ezer & Hazzan, 
2006).

This study was conducted in the field of “algebraic Skills” This is a highly important 
topic, since it serves as the basis for a variety of others, and makes up a relatively 
large portion of students’ studies, covering both their junior-high and high-school 
education. 

Much of the mathematics education research conducted in this field has focused on 
assessing students’ skills and the correctness of their solutions.  Studies focusing on 
how students arrive at solutions, however, have shown that when given a problem that 
is familiar, one for which they have learned a particular solution method or procedure, 
students will generally act automatically and provide a standard solution, as they 
were taught in class. In most cases, students used familiar procedures even when 
other solutions would have been shorter or more effective. These studies primarily 
addressed only certain populations, and were concerned mainly with the solution 
of equations, usually making use of tasks that could be solved more simply by 
recognizing connections within the task. The study presented here, on the other hand, 
conducted a comprehensive and in-depth evaluation of the manner in which students 
solve problems while emphasizing rather the students’ use or non-use of reduction 
between tasks.
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Research Goals

The goal of this study is to determine the extent to which students use reduction 
intuitively, and to identify the reasons underlying their use or non-use of reduction.  It 
further aims, based on this identification, to develop a “reduction-oriented” teaching 
intervention approach and to assess its effect on the frequency and the manner in 
which students use reduction.

Research Questions:

1. What is the connection between students’ intuitive use of reduction in problems 
that encourage such use and (respectively) their age, level of education, gender, and 
the characteristics of the task they are set. 

2. What are the cognitive and affective elements that influence students’ use of 
reduction?

3. Will differences be found between the experimental group and the control group as 
a result of the instructional intervention?
 

Population

Consisted of 505 students in grades 8-12 from both religious and secular 
backgrounds. The population included students undertaking the highest level of 
mathematics education available in their schools, meaning the most advanced learning 
group in junior-high and 4-5 point matriculation groups in high-school. 

Research Tools

Three questionnaires were constructed specifically for this study, and validated by 
experts in mathematics education. Each questionnaire contained 2 to 6 tasks.  Most 
of these consisted of several sub-items, which divided the task into multiple, smaller 
assignments. Each task included a special problem that was solvable by a series of 
steps (a procedure) that the students had learned in class, but that could also be solved 
(more quickly) by using reduction to a previous item.

Primary Results
This study showed that students do not generally tend to use reduction intuitively.  
Reduction was not used in tasks where it would have led to a simpler solution, 
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and even in cases where reduction was necessary to solving the problem (as in the 
unfamiliar tasks).  Furthermore, the study also indicated the central cognitive and 
affective aspects that influence the extent to which students use reduction, as well 
as the possibility of achieving greater reduction-use by creating conditions that 
encourage students to do so.  
Key words: mathematical reduction, procedural knowledge, conceptual 
knowledge, task solution, procedural solution, reductive solution, 
algebraic technique, teacher intervention, innovation, familiar task, 
unfamiliar task, cognitive elements, affective elements.
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  מנגנונים עצביים של קידוד צבע ואדפטציה לצבע ברשתית:נושא העבודה

  גנאדי וסרמן:שם המגיש

  רונן סגב:שם המנחה

 

 תקציר
ראיית צבע מהווה חלק מהותי בעולם הראיה האנושית והיא מתבססת על יכולת ההפרדה בין אורכי 

ספקטראלי לתגובה העצבית הקליטה של האור וההמרה שלו לפי האופי ה. גל שונים של אור הנראה

אצל בני אדם קיימים שני . מתרחשת בתאי הפוטו רצפטורים שנמצאים בשכבה החיצונית של הרשתית

קנים האחראים לראיית לילה ולא תורמים לראיית צבע ותאי מדוכים המשמשים : סוגי פוטו רצפטורים

 נעשית על ידי שלושה סוגים של ההבחנה בין הצבעים. לראיית יום ומסייעים להבדלה בין צבעים השונים

יתר .  אדום ירוק או כחול–אשר כל אחד מהם רגיש לספקטרום אחר של האור הנראה , תאי מדוכים

י תאי המדוכים "המידע הוויזואלי שמתורגמת ע. הצבעים הם למעשה שילובים של הצבעים האלה

ליון אל המוח בצורה של סדרה י תאי הגנג"לסיגנלים חשמליים עוברת עיבוד ראשוני ברשתית ונשלחת ע

העיבוד שנעשה ברשתית כולל גם דחיסה לשם ייצוג חסכוני יותר של המידע . של פולסים חשמליים

באורך קצר " מילים"י "העיקרון הבסיסי בדחיסה הוא כי מידע שעושים בו שימוש רב תיוצג ע. הוויזואלי

מה שמאפשר לייצג את המידע בדרך יעילה יותר, ככל שניתן .      

 

י תאי הגנגליון של הרשתית בצורה "בעבודה הנוכחית חקרנו את הקשר בין האות הצבעוני וייצוגו ע

בנוסף העבודה מקשרת בין מחקר התנהגותי שבודק יכולת ההבחנה בין . של סדרה של פולסים חשמליים

הספקטראלי ח ומחקר אלקטרופיזיאולוגי שמטרתו למצוא את הקידוד העצבי של מידע "י בע"הצבעים ע

 Toxotes(לשם כך אנו השתמשנו בדג קשת . ח להבדיל בין הצבעים השונים"המאפשר לבע

Chatareus)דג הקשת מפורסם בשם יכולתו לירות סילון מים מהפה על הטרף שנמצא .  כחיית מודל

וק אנו השתמשנו בהתנהגות המיוחדת הזאת של הדג כדי לבד. מחוץ למים וכך להפילו ולתפוס אותו במים

כאשר מאמנים אותו לירות על מטרות צבעוניות ) אדום וירוק(את יכולת שלו להבדיל בין צבעים השונים 

יכולת של הדג להבדיל בין צבעים השונים מצביע על כך שההבדלים בין . המוצגות על מסך מחשב

ים למצוא את ולכן אנו יכול. ייצוגיים של צבעים השונים במוח של הדג מקורם בקידוד של הצבע ברשתית

ייצוג המידע הנחוץ לדג כדי להבחין בין צבעים השונים ברשתית בעזרת מדידת התגובה של תאי 

 .  לאותו אות צבעוני שהצגנו לדגmulti-electrode arrayהגנגליונים עם

 

 לאחר ניתוח תגובת הרשתית לגירוי צבעוני גילינו שתאים מיוחדים של הרשתית מקודדים צבעים 

כלומר המוח . זמני פוטנציאלי הפעולה המדויקים המסונכרנים לזמן הופעת המטרה הצבעוניתי "השונים ע

אבל . שקורא את תגובת הרשתית צריך לדעת את זמן הופעת המטרה כדי לפענח מה הייתה צבעה המקורי

ר המקור היחיד לאינפורמציה ויזואלית למוח היא רשתית לכן כדי שהפענוח יעבוד המוח צריך לדעת לשחז



- הצלחנו למצוא מודל מתמטי שמתוך התגובה של כ, אכן. את זמני הופעת המטרה מתגובה של רשתית

כ הצבע של המטרה מקודדת בתאים בודדים של "סה.  תאי הרשתית מפענח את זמן הופעת המטרה100

הרשתית אבל כדי לפענח את הקוד הזה המוח צריך לסנכרן את זמני פוטנציאלי הפעולה של תאים 

וניים לזמן הופעת המטרה ולשם כך צריך לעבד אינפורמציה שמגיע מאוכלוסייה גדולה של תאי הצבע

 .  הרשתית

  

הספקטרום של העולם הוויזואלי . החלק השני של העבודה הוקדש לאדפטציה בקידוד הצבע ברשתית

. ח"ל בעיכול להשתנות גם במשך שעות היום עם שינוי במצב התאורה וגם עם החלפה של מקום משכן ש

לכן אנו מצפים למצוא ברשתית מנגנונים שמאפשרים לשנות את הקידוד של האות הצבעוני כך שניתן 

 . יהיה לייצג את המידע הספקטראלי בדרך היעילה ביותר

 

בעבודת שלהלן אנו חקרנו את המנגנונים האחראים על האדפטציה לצבע ברשתית של הסלמנדרה     

)Ambystoma tigrinum (ידה של התאמת התגובה של הרשתית להתפלגות ספקטראלית של י מד"ע

כדי לכמת את השינויים בתגובה של הרשתית אנו השתמשנו . הגירוי שמורכב מצבע אדום וכחול

 שמתארת את הרשתית כמערכת מורכבת ממסנן ליניארי ופונקציה לא model- Linear-Nonlinearב

 . ה העצבית המתאימהליניארית שמתאימה עבור אות המסונן את התגוב

 

י שני "לפי תוצאות שקיבלנו הרשתית מתאימה את התגובה להתפלגות של הגירוי הצבעוני ע

 הגברה לינארית של ערוץ הצבע בעל – contrast gain controlאחד הוא . מנגנונים שעובדים בו זמנית

 חיבור של הצבעים ושני הוא; מה שמאפשר לשים את הערוצים על אותו קנה מידה, ניגודיות נמוכה

או במילים , שעוברים העתקת הסיבוב כאשר זווית הסיבוב תלויה בניגודיות היחסית של ערוצי הצבעים

כאשר משקלים הם סינוסים וקוסינוסים וזווית , הרשתית נותנת משקלים לערוצים ומחברת אותם, אחרות

 .  תלוי בניגודיות היחסית של ערוצי הצבע של הגירוי

 

ת האדפטציה דחיסה יעילה יותר של מידע הוויזואלי ציפינו שזוויות סיבוב שרשתית בוחרת מכיוון שמטר

הזוויות שרשתית בוחרת , אכן. צריכים למקסם את האינפורמציה המשותפת בין הגירוי ותגובת הרשתית

 אבל רק בתנאי שקיימת קורלציה גבוהה בין ערוצי, מאפשרים מקסום האינפורמציה בין הגירוי לתגובה

שאם מודדים את פיזור עוצמת האור בצבעים שונים  בסביבה הטבעית של , מסתבר. הצבע של הגירוי

הדבר מעיד על כך שרשתית של . הסלמנדרה אז מגלים שיש קורלציה גבוהה בין ערוצי הצבע השונים

 .סלמנדרה הפתחה באבולוציה לעבד אינפורמציה ויזואלית עם קורלציה בין ערוצי הצבע השונים
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Abstract 

 
In order to grasp the colors of different objects, optical signals reaching our retina 

are encoded by retinal ganglion cells into sequences of identical electrical pulses. 

These pulses, which are termed action potentials or spikes, transmit information about 

the spectral properties of light arriving at the eye to the brain. Immense progress has 

been made in understanding spectral information processing in the retina, both in 

terms of characterizing the molecular level of signal transduction from light into 

electrical signals and at the whole cell level where the responses of ganglion cells to 

different color stimuli have been worked out. Despite these major achievements two 

important aspects of color information encoding by ganglion cells have been 

neglected.   

 

The first is an exact understanding of how the different color channels (realized by 

different types of ganglion cells) that stream information from the retina to the brain 

are combined in order to enable an animal to distinguish between objects with 

different colors. In this thesis, we seek to understand how brain circuits can interpret 

and make use of the information about spectral properties of the environment arriving 

from the retina. The second aspect is the role of adaptation to the chromatic properties 

of visual signals. That is, how color information is represented by the retina and how 

the retina modifies this representation according to spectral properties of different 

visual environments the animal encounters. In summary, our objective is to 

understand how groups of retinal ganglion cells collectively encode and process 

sensory information about the color in the visual environment. 

 

To address the first question, our study combines quantification of visual behavior 

with retinal electrophysiology measurements and neural coding analysis. By using the 

archer fish as a model animal, we are able to take advantage of its remarkable abilities 

(i) to shoot down insects settling on foliage above the water level, and (ii) to learn to 

distinguish between artificial targets. Thus, the archer fish provides us with the fish 

equivalent of a monkey or a human that can report psychophysical decisions. The 



expert visual behavior of the archer fish is exploited to put a lower bound on the 

ability of the retina to encode visual information about color of targets in continuous 

time.  

 

We suggest a two-stage readout mechanism. In the first stage, an internal 

representation of the timing of a stimulus is generated from the population response. 

In the second stage, this time reference is used to facilitate decoding the stimulus 

color based on a single cell response. In this way, the retina itself provides the 

essential time reference that enables the decoding of information by the brain. Thus, 

the answer to the question of “when” something has happened lies within the cell 

population, whereas the answer to the question “what” has happened is to be found in 

the single cell. 

 

To test our readout hypothesis, we use a multi-electrode array (192 electrodes) to 

record the response of large populations of retinal ganglion cells to a stimulus that is 

matched to the stimulus used in the behavioral experiments. We show that by using 

the “when” and “what" dichotomy simple linear-nonlinear readout mechanisms can 

account for the behavioral accuracy of the fish response. Our analysis predicts that a 

population of about 100 cells is required for the estimation of the internal time 

reference and that by using this time reference the response of single cells is sufficient 

for our particular color discrimination task, namely distinguishing between red and 

green.   

 

Adaptation is a basic coding strategy that allows neural systems to represent 

information about the sensory world efficiently. Since the firing rate of neurons is limited, 

adaptation is critical for representation of the wide range of sensory inputs in the natural 

environment. It is well accepted that in the visual system, this adaptation process starts in 

the retina, which has been shown to adapt to the luminance, contrast, movement and 

spatial scale. 

 

In this thesis we address the issue of color adaptation in the retina, the second 

aspect mentioned above. We present additional evidence that the lower vertebrate 

retina adapts to the spectral properties of the contrast presented in the stimulus. To 

study color contrast adaptation in the retina we used a multi-electrode array 



technology that can record the responses of a large group of salamander retinal 

ganglion cells to computer generated movies. The rationale for using tiger salamander 

as a model animal is because it has no green color sensitive photoreceptors, which 

simplifies retinal color encoding analysis from three color channels to only two.  

 

We found that color adaptation adjusts the gain or sensitivity of color channels by 

different amounts. More specifically, our results show that the retina changes the 

sensitivity to the different color channels by taking into account the conditions present 

in both channels simultaneously in a way that cannot be explained by achromatic 

adaptation.  The ganglion cells output weighs the red and blue color channels 

according to the contrast balance between them with a bias towards the blue channel. 

Using measurements of the chromatic statistics of natural environments, we show that 

the retina balances inputs from the two (red and blue) color channels, as would be 

expected from theoretical optimal behavior. Our results suggest that color is encoded 

in the retina by the efficient processing of spectral information that matches spectral 

combinations in natural scenes on the network level. 
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 תקציר

המיוזה היא תהליך היצירה של גמטות הפלואידיות. במהלך המיוזה מתקיים תהליך הרקומבינציה, בו יש שחלוף 

גדיליים לאורך -של מקטעי דנ"א בין כרומוזומים הומולוגיים. הרקומבינציה מתחילה עם היווצרותם של שברים דו

משכים )שלא עברו תיקון( משופעלת נקודת הבקרה המיוטית. הכרומוזומים. בעקבות חישה של שברים דו גדיליים מת

נקודת הבקרה המיוטית מאוקטבת והדבר מוביל למספר  גדיליים-גנים הדרושים לתיקון שברים דולמוטנטים בזבובים 

ה מטרתו של מחקר זנורמליים. במוטנטים אלה ציר הפולריות אינו תקין וכן מורפולוגיית גרעין האאוציט. -פנוטיפים אב

היתה להגיע להבנה טובה יותר של מנגנונים המעורבים בנקודת הבקרה המיוטית בזבוב הפירות. הגישה בה נקטנו היתה, 

מצד אחד, להרחיב את הידע בנוגע לגנים שכבר זוהו בהקשר זה, ומצד שני לחפש גנים חדשים אשר עשויים להיות 

 מעורבים בנקודת הבקרה המיוטית.

אשר כבר זוהה כגן הדרוש לשפעול של נקודת הבקרה המיוטית בזבוב. חלבון  hus1את המחקר התחלנו מהגן 

 9-1-1. לקומפלקס 9-1-1, יוצרים קומפלקס, המכונה קומפלקס Rad9 -ו Rad1זה יחד עם שני חלבונים נוספים, 

הזבובי חיוני  hus1תפקיד מרכזי בנקודת הבקרה המשופעלת בעקבות נזקי דנ"א. ניסויים קודמים במעבדתנו הראו כי 

-נם מוטנטים בגנים הדרושים לתיקון שברים דויבזבובים שהמאוקטבת לשפעול תקין של נקודת הבקרה המיוטית אשר 

אשר דומה במורפולוגיית האאוציט נורמלי -מראים פנוטיפ אבhus1 -זבובים מוטנטים לבאופן מפתיע, מצאנו כי גדיליים. 

בעל  hus1גדיליים. עובדה זו יכולה לרמז על כך שהגן -ם לתיקון שברים דובאופיו לפנוטיפ של מוטנטים בגנים הדרושי

 hus1תפקיד נוסף שאינו תלוי בתפקידו בנקודת הבקרה המיוטית. במחקר זה ביקשנו להבין טוב יותר את תפקידו של 

נים קומפלקס חלבו שהינו, synaptonemal complex (SC) -ה hus1במהלך המיוזה. מצאנו כי במוטנטים של 

-הפנוטיפים האב . מצאנו כיאינו עובר פירוק תקיןבמהלך המיוזה,  שאחראי על חיבור הכרומוזומים ההומולוגיים

חוסמים מכיוון שפגמים אלה נעלמים כאשר  גדיליים-תלויים בשברים דו SC -נורמליים במורפולוגיית גרעין האאוציט וב

, מצליחה גם mei-41אך לא בגן  DmChk2ידי מוטציה בגן  של נקודת הבקרה, על בנוסף, חסימה .השברים תאת יציר

, דבר המלמד על מעורבות של בקרה תלויית SC -נורמלית של גרעין האאוציט ושל ה-כן להעלים את המורפולוגיה האב

DmChk2  בתהליכים אלה. הראנו גם כי שברים דו גדיליים במוטנטים שלhus1 אינם עוברים תיקון, ומוטציה ב- 

DmChk2  .זבובות מוטנטיות לגן אינה מצליחה להעלים פגמים אלהbrca2  מראות, בדומה למוטנטים שלhus1 פגמים ,

שכן  ,brca2והגן  hus1מצאנו אינטרקציה גנטית בין גדיליים. -במורפולוגיית גרעין האאוציט וחוסר תיקון של שברים דו

חלבונים אלה מהווים משפחה כי מסתמן יות בשחלה. בזבובות שהינן מוטנטיות כפולות לשני הגנים יש מוות של הביצ

חדשה של חלבונים שהנם בעלי שני תפקידים, מצד אחד הם נחוצים להפעלה תקינה של נקודת הבקרה המיוטית ומצד 

 גדיליים במהלך המיוזה. -שני בעלי תפקיד בתיקון של שברים דו

, שנראה לנו כמועמד GADD45בי של , ההומולוג הזבוD-GADD45בחלק הבא של מחקר זה עבדנו על הגן 

. חלבונים אלה הנם קטנים, חומציים  -, ו ,βשלושה חלבונים הומולוגיים: ישנם לגן הקשור למיוזה. ביונקים  טוב

תיקון תאיים חשובים כגון: ומתמקמים בגרעין התא. מחקרים קודמים הראו כי לחלבונים אלה יש תפקיד בתהליכים 



כי, בדומה לחלבונים ההומאניים,  גילינומוות תאי. נמצא כי בזבוב הפירות קיים הומולוג יחיד. דנ"א, בקרת מחזור התא ו

מתמקם בגרעין התא. עם זאת בניגוד להם, ביטוי החלבון אינו מוגבר בעקבות עקה הנגרמת כתוצאה  D-GADD45גם 

וכן בזבובים  יזבוב ממקורעובר בשורת תאי  הןמספר חומרים הסקנו זאת לאחר ניסוי של מחשיפה לחומרים שונים. 

כן מוגבר בעקבות שפעול של תגובה חיסונית, עובדה שמתיישבת יחד עם  D-GADD45בוגרים. מצאנו כי התעתיק של 

ברקמות שונות של הזבוב יצרו פנוטיפים שונים.  D-GADD45. ביטוי יתר של micro-arrayממצאים קודמים של 

למוות של תאים. לעומת זאת ביטוי יתר בתאים ממקור נבט  הובילביטוי יתר  ,יבתאים פוליקולריים, שהנם ממקור סומט

גם כן גחוני של הביצה. בנוסף, מיקומם של חלבונים קובעי פולריות -לפגיעה בציר הפולריות הגבי םגרשל השחלה 

צים גביות . החלטנו להתמקד במחקר זה בתפקיד החלבון בשחלה, שם כאמור, ביטוי יתר גרם ליצירה של בינפגע

(dorsalized ממצאים אלה עודדו אותנו לחשוב כי אכן .)מעורב בנקודת הבקרה המיוטית, שכן גם אשר חלבון מדובר ב

במוטנטים של אנזימי תיקון יש פגיעה בפולריות הביצה. התוצאות שקיבלנו הצביעו על כך שפגיעה בציר הפולריות אינה 

ראוי, וייתכן והפגמים נובעים ממנגנון אשר אינו תלוי בנקודת הבקרה. גדיליים שאינם מתוקנים כ-נגרמת משברים דו

בדקנו האם  MAPK JNK/p38יכולים לשפעל חלבונים במסלול 54GADDמכיוון שבספרות דווח על כך שחלבוני 

על ידי מוטציות במסלול קיימת אינטראקציה גנטית גם בזבוב. מצאנו כי הפגיעה בציר הפולריות מתבטלת לחלוטין 

JNK של חלבוני ה מרמז על תפקיד חדש. ממצא זה- JNK 54תווך על ידי אשר מ בשחלהGADD. 

הבקרה המיוטית אימצנו גישה גנטית קלאסית. חיפשנו זבובים על מנת לזהות גנים נוספים המתפקדים בנקודת 

רכשנו שני אללים, ים. זבובים אלה יראו רגישות לחומר מוטגני ויהיו עקר. על מספר קריטריונים מוטנטים אשר עונים

אינן  נקבות הומוזיגוטיותמצאנו כי  .לגילוי מוטנטים הפגועים בתיקון דנ"אשנעשתה המייצגים את אותו גן, מסריקה 

הגן הפגום ש . על ידי שימוש בשיטות גנטיות מצאנומשום שקיימת פגיעה בהתפתחות השחלות שלהן מטילות ביצים

זוהה לאחרונה כחלבון  CIAPIN1ביונקים.  CIAPIN1ומולוג הזבובי של שהינו הה l(2)35Bgבמוטנטים אלה הוא 

ההומאני התגלה בסריקה אחר גנים בעלי ביטוי משובש בשורת תאים סרטניים אשר  CIAPIN1אנטי אפופטוטי. חלבון 

ך מעט עמידים בפני טיפול תרופתי. לאחרונה מספר מחקרים הצביעו על הקשר בין החלבון ובין סוגי סרטן שונים, א

לאורך  ,GSCs (Germline Stem Cells) ,מאוד ידוע על תפקידו. מצאנו כי במוטנטים ישנו תהליך של אובדן תאי נבט

 מקבל מראה גושי במקום מסועף במוטנטים. אנו מראים , מבנה אשר מאגד יחד תאים שהתחלקו,fusome -זמן. בנוסף, ה

, שני תהליכים שמרמזים על לאחר מכןתאים הלחלוקות כן בט והזבובי דרוש לשמירת אוכלוסיית תאי הנ CIAPIN1כי 

 תפקיד של החלבון בוויסות מחזור התא.

אנו חשים כי תרמנו להעשרת הידע בנוגע לנקודת הבקרה המיוטית. יחד עם זאת,  hus1לסיכום, בפרויקט 

ם חדשים אשר מעורבים דרושה עבודה נוספת להבין טוב יותר תהליכים מורכבים אלה. למרות ששאפנו לזהות גני

 במיוזה, מצאנו את עצמנו סקרנים משני גנים עם פונקציות אחרות בשחלת הזבוב.

 

 

 מילות מפתח:

 .54GADD ,1CIAPIN, 9-1-1גדיליים, -זבוב הפירות, נקודת הבקרה המיוטית, שברים דו
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Abstract 

The aim of this research was to gain insight as to the mechanisms involved in the meiotic 

checkpoint in the fruit fly. Our approach was, on the one hand, to expand the knowledge regarding 

the function of genes previously identified in this process, and, on the other, to seek out new 

candidate genes that may be involved in the meiotic checkpoint. 

We began our research on a gene already known to be required for activation of the 

meiotic checkpoint, the Drosophila hus1. The checkpoint proteins Rad9, Rad1, and Hus1 (9-1-1) 

form a complex that plays a central role in the DNA damage-induced checkpoint response. 

Previously, we demonstrated that Drosophila hus1 is essential for activation of the meiotic 

checkpoint elicited in double-strand DNA break (DSB) repair enzyme mutants. The hus1 mutant 

exhibits similar oocyte nuclear defects to those produced by mutations in these repair enzymes, 

suggesting that hus1 plays a role independent of its meiotic checkpoint activity. In this study, we 

further analyzed the function of hus1 during meiosis and discovered that the synaptonemal 

complex (SC) disassembles abnormally in hus1 mutants. Oocyte nuclear and SC defects of hus1 

mutants can be suppressed by blocking the formation of DSBs, which implies that the hus1 oocyte 

nuclear defects depend upon DSBs. Interestingly, eliminating checkpoint activity through 

mutations in DmChk2 but not mei-41 suppress the oocyte nucleus and SC defects of hus1, 

suggesting that these processes are dependent upon DmChk2 checkpoint activity. Moreover, we 

showed that in hus1, DSBs that form during meiosis are not processed efficiently, and that this 

defect is not suppressed by a mutation in DmChk2. We found a genetic interaction between hus1 

and the Drosophila brca2 homologue, which suggests that hus1 and brca2 represent a new class 

of proteins that serve a dual function in HR repair and in checkpoint activation during meiosis.  

Next, we worked on D-GADD45, a homolog of mammalian GADD45, which seemed like 

a good candidate to be involved in the checkpoint. The mammalian GADD45 (growth arrest and 

DNA-damage inducible) gene family is composed of three highly homologous small, acidic, 

nuclear proteins: GADD45α, GADD45β, and GADD45γ. GADD45 proteins are involved in 

important processes such as regulation of DNA repair, cell cycle control, and apoptosis. 

Annotation of the Drosophila melanogaster genome revealed that it contains a single GADD45-

like protein (CG11086; D-GADD45). We found that, like its mammalian homologues, D-

GADD45 is a nuclear protein; however, D-GADD45 expression is not elevated following 

exposure to genotoxic and non-genotoxic agents in Schneider cells and in adult flies. We showed 

that the D-GADD45 transcript increased following immune response activation, consistent with 



previous micro array findings. Overexpression of D-GADD45 in various tissues led to different 

phenotypic responses. Specifically, in the somatic follicle cells, overexpression caused apoptosis, 

while in the germline, overexpression affected the dorsal-ventral polarity of the eggshell and 

disrupted the localization of anterior-posterior polarity determinants. In this study, we focused on 

the role of GADD45 overexpression in the germline and found that GADD45 caused dorsalization 

of the eggshell. We were encouraged by these findings, which are similar to those of DNA repair 

enzyme mutants. However, our results suggested that the dorsalization defects are not due to 

unrepaired DSBs. Rather, the dorsal-ventral patterning defects appear to arise via a mechanism 

that operates downstream or independently of the meiotic checkpoint. Since mammalian GADD45 

proteins are activators of the JNK/p38 MAPK signaling pathways, we tested for a genetic 

interaction in Drosophila. We found that egg shell polarity defects caused by D-GADD45 

overexpression were dominantly suppressed by mutations in the JNK pathway, suggesting that the 

JNK pathway has a novel, D-GADD45 mediated function in the Drosophila germline. 

Finally, in order to identify additional genes that function in the Drosophila meiotic 

checkpoint, we employed a classic genetic approach. We searched for mutant flies that answered 

certain phenotypic criteria that may well lead to the identification of new genes involved in the 

meiotic checkpoint. We obtained two alleles, representing the same gene, from a screen for new 

DNA repair mutants with hypersensitivity to methyl methanesulfonate (MMS). Females 

homozygous for either of the two alleles failed to lay eggs. Our closer examination revealed that 

these females have rudimentary agametic ovaries. Using genetic techniques we found that the 

mutated gene in these stocks is the Drosophila l(2)35Bg, which is the homolog of mammalian 

CIAPIN1 (Cytokine-induced apoptosis inhibitor 1). CIAPIN1 is a newly identified anti-apoptotic 

molecule. We acquired additional mutant fly stocks and found that loss of GSCs occurs over time. 

In addition, instead of becoming highly branched, fusomes exhibit blobby, less branched 

appearances. Clearly, these phenotypes do not match those found in mutants of the meiotic 

checkpoint. We found that the Drosophila CIAPIN1-like gene is required for maintenance of the 

germline stem cell population and for cystocyte divisions, which are both processes that suggest a 

role in cell cycle regulation.  

In summary, in the hus1 project we contributed to the growing volume of knowledge 

regarding the meiotic checkpoint. Still, additional work is needed to further understand the 

complex processes involved. Although we set out to identify new genes involved in meiosis, we 

found ourselves intrigued by two genes with functions in the Drosophila ovary. 

 

Keywords: Drosophila; meiotic checkpoint; double strand DNA breaks; 911, GADD45, 

CIAPIN1. 
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  לקראת טומוגרפיה אופטית של תא בקטריה בודד: הנושא העבוד

  גדעון כרמון: שם המגיש

  מריו פיינגולד' פרופ: שם המנחה

  :תקציר העבודה

במחקר זה תכננו מערכת אופטית המאפשרת צילום מכיוונים שונים של מבנים חלבוניים בתוך 

תוך . אופטית מורכבת פינצטהעל מיקרוסקופ אופטי סטנדרטי אשר עליו  מבוססתמערכת זו . חיידקים

של מחזיק התחתונה הזכוכית תא בודד נלכד ומוחזק במקומו מיקרומטרים בודדים מעל , שימוש בפינצטה

באמצעות הזזת מראה גלוונומטרית המונחת בנתיב האופטי של הקרן הלוכדת ניתן להזיז את . הדוגמא

נענוע מחזורי ומהיר של המלכודת לאורך . פטית לאורך קו המקביל למישור הדוגמאמיקום המלכודת האו

אנו מראים כי שינוי הגודל של המלכודת . הקו יוצר מלכודת ממוצעת הדומה בתכונותיה למלכודת מוארכת

גורם לתא בעל צורה מוארכת הלכוד , י שינוי המשרעת של תנודת המלכודת"הנעשה ע, המוארכת

י שליטה במשרעת "אשר מתבצעת ע, השליטה בזווית הסיבוב. ובב ביחס לציר האופטיבמלכודת להסת

מערכת זו מאפשרת צילום מבנים חלבוניים . מאפשרת לסובב את התא לכל זווית רצויה, התנועה

התאמת כיוון הצילום לצורה הגיאומטרית של . המסומנים בחומרים פלואורסצנטיים מכיוונים שונים

צילום תמונות , בנוסף. למדוד את התכונות הגיאומטריות שלו בדיוק גבוה יותרהאובייקט מאפשרת 

מרובות של מבנים חלבוניים מזוויות שונות עשוי לספק אינפורמציה כמותית לגבי הגיאומטרייה התלת 

  .מימדית שלהם

מדדנו את רוחבו של מבנה חלבוני בצורת טבעת בחיידקי אי קולי , תוך שימוש במערכת שבנינו  

)Escherichia coli (זי -הנקרא טבעת)Z‐ring .(כפי שהיא מכוונת , במקום לצפות בטבעת כשהיא על צידה

סובבנו את התא בתשעים מעלות וצילמנו את הטבעת כאשר , כשהתא מונח על שכבת אגר בדוגמא

ות תמונ. הזי נראית בתמונות כמעגל סימטרי וחד-טבעת, כתוצאה מכך. מישורה מקביל למישור התמונה

  .אלו איפשרו לנו לחשב בצורה מדוייקת את עובי הטבעת בכיוון הרדיאלי

חקרנו את מגבלות הדיוק של הדמיה כמותית , במהלך העבודה על פיתוח שיטת הצילום הכיווני

ניתחנו את השגיאות השיטתיות בחישוב מיקום של כדורים מיקרוניים , תחילה. במיקרוסקופיה אופטית

דיגיטיזציה של האות (ובעוצמה ) פיקסליזציה(נובעות מדיסקרטיזציה במרחב ה, בתמונות דיגיטליות

מיפוי זה מאפשר . התרומות לשגיאה מן הפרמטרים הפיסיקליים בניסוי מופו באופן מפורט). במצלמה

שילבנו בין צילום , בהמשך. לתכנן ניסויים באופן שיקטין את השגיאה השיטתית וישפר את דיוק המדידה

ופלואורסצנציה על מנת למצוא את מעטפת התא של חיידק אי  (phase contrast)קונטרסט בשיטת פייז 

צורת המעטפת של התא אופיינה באופן כמותי על מנת לנתח את הצורה הגיאומטרית . קולי בדיוק גבוה

נמצא כי המודל הגיאומטרי המקובל לתיאור צורתו של אי . שלו ולבחון את מידת הסימטריה של צורתו

אינו מתאר נאמנה את צורתו האמיתית וכי לצורתו , צאי כליפות כדוריותהמורכב מגליל עם שני ח, קולי



2 
 

ההשפעה של הלחץ הפנימי בתא על עקמומיות החלק הגלילי של , בנוסף. מידה מסויימת של אסימטריה

מצאנו כי יש קשר ברור בין השניים וייתכן כי הלחץ . י הפעלת זעזועים אוסמוטיים"התא נמדדה ע

  . רמים הקובעים את הצורה של התאהאוסמוטי הוא אחד הגו

  

   

 



Title: Towards Optical Tomography of Single Bacterial Cells 

Author: Gideon Carmon 

Advisor: Prof. Mario Feingold 

Abstract: 

In this research we designed a new optical setup that allows the imaging of sub‐

cellular  structures  in  bacterial  cells  from  various  chosen  orientations.  Our  system  is 

based on a standard optical microscope on which an optical tweezers  is assembled.  In 

our  scheme  a  single  cell  is  optically  trapped  and  held  above  the  glass  of  the  sample 

holder. A galvanometric mirror properly placed in the optical path of the trapping beam 

allows moving  the  position  of  the  trap. We  demonstrate  that  rapidly  oscillating  the 

optical  trap along a  line  rotates a  trapped  rod‐shaped cell with  respect  to  the optical 

axis.  The  orientation  of  the  bacterium  is  controlled  via  the  oscillations  amplitude. 

Controlling  the  cell  alignment  allows  imaging  fluorescently marked protein  structures 

from various directions to obtain information about their three‐dimensional geometry. 

Using our technique, we measured the width of an annular protein structure  in 

Escherichia  coli  cells  known  as  the  Z‐ring.  To  that  end,  instead  of  viewing  the  ring 
standing on its side, as it is oriented when the cell lies on an agar pad, we rotate the cell 

and  image  the  ring  as  it  lies perpendicular  to  the optical  axis. As  a  result,  the  Z‐ring 

appears in the corresponding images as a sharp and symmetric circle. This in turn allows 

the extraction of quantitative geometric information that is inaccessible in the images of 

standing rings. 

During the development of our  imaging approach we  investigated the accuracy 

limitations  of  quantitative  imaging  in  optical  microscopy.  First,  we  studied  the 

systematic  errors  in  the  positioning  of  microspheres  in  digital  microscopy  images, 

resulting  from discretization  in space  (i.e.,  image pixelization) and  intensity  (i.e., signal 

digitization).  Providing  a  detailed  mapping  of  the  contribution  of  various  physical 

parameters  to  the  systematic errors allows designing experiments more appropriately 

with  respect  to  accuracy.  Second,  a  combination  of  phase  contrast  and  fluorescence 

microscopy was utilized to find the position of E. coli cells' envelope with high precision. 
The cell shape was  further analyzed  to  find geometrical properties and  to quantify  its 

symmetry  level.  It  was  found  that  E.  coli  presents  shape  asymmetries  and  that  it 

deviates from the simple cylinder with two hemispherical caps model that is commonly 

used  to describe  its shape. By applying osmotic shocks, we measured  the  influence of 

the cell's internal pressure on the curvature of the cylindrical portion. We found a clear 



relation between the two and we suggest that the osmotic pressure  is possibly one of 

factors that determine the level of asymmetry in E. coli cells. 

   

 



גורמים המשפיעים על רמת האוריינות הסביבתית של תלמידים במערכת החינוך : א העבודהנוש

  .בישראל

  גונן שגיא: שם המגיש

  .פרופסור ניר אוריון, פרופסור אלון טל: שם המנחה

  :תקציר העבודה

עד היום נערכו במספר ארצות סקרים רחבי היקף להערכת אוריינות סביבתית במדגם 

 עשההוא הראשון שלהלן מוצג המחקר ה. וביניהן ישראל,  במערכת החינוךמיצג של בתי ספר

 שימוש בשיטות כמותיות ואיכותניות לברור גורמים בית ספריים מהלך מחקרי ממשיך תוך

  .ם שמשפיעים על אוריינות סביבתיתואישיי

לאחר מספר שנים והסבר הממצאים  בדיקת עקביות הממצאים מטרות המחקר היו

, ל ידי איתור גורמים בית ספריים ואישיים שמשפיעים על אוריינות סביבתיתמשלב הסקר ע

נבדקה חשיבותו של ממד התובנה הסביבתית ביחס לשאר מרכיבי האוריינות הסביבתית  בנוסף

  .עמדות והתנהגות סביבתיים, והם ידע, שנבדקו בסקרים עד כה

ות סביבתית ות אוריינבמחקר השתתפו חמישה בתי ספר יסודיים וארבע תיכונים עם רמ

, אקונומיים-לקחו חלק בשלב הסקר הארצי ויצגו מגוון משתני רקע סוציוגבוהות ובינוניות ש

בנוסף נדגמו ). עירוני- כפרי(רמות הצלחה בלימודים וישובים בגדלים שונים , )דתי-חילוני(מגזרים 

 התובנה א והסביבה כדי לבדוק את השפעת"ארבע תיכונים בהם נלמדת מגמת מדעי כדה

  .הסביבתית

קהילה בית "מידע איכותני נאסף בבתי הספר היסודיים כשהגדרת המחקר למונח 

על (נערכו מאות תצפיות . כל אנשי הצוות והורי התלמידים, כללה את התלמידים" ספרית

מאות שיחות , )ישיבות מורים ואספות הורים, הפסקות, שעורי סביבה ומדעים, טיולים, שעורים

ואנשי צוות , עם אנשי קהילת בתי הספר ועשרות ראיונות חצי מובנים עם תלמידיםלא רשמיות 

  ).ספרניות ורכזות חברתיות, שומרי בתי הספר, אנשי תחזוקה, מורות, מנהלות(בשלל תפקידים 

  

תלמידים בכל בתי הספר ענו על שאלונים שכללו את כלי המחקר הכמותיים משלב הסקר 

  . נועדו למפות את רמת התובנה הסביבתיתוכלים כמותיים ואיכותניים ש

הממצאים הכמותיים נותחו בשיטות סטטיסטיות ושימשו בסיס לדיגום תלמידים במגוון 

הממצאים האיכותניים . של רמות אוריינות סביבתית מכל בית ספר לשלב הראיונות החצי מובנים

, מקרי- פנימי וביןשנאספו בבתי הספר רוכזו בפורטרטים בית ספריים ונותחו בניתוח תמתי

ראיונות התלמידים נותחו . לאפיון תרבות בית הספר בכלל ותרבות איכות הסביבה הבית ספרית

  .בשיטה נושאית לאיתור הגורמים האישיים המשפיעים על אוריינות סביבתית

רמות האוריינות שנמדדו בבתי הספר היסודיים ) 1: (ממצאי המחקר הכמותיים הראו כי

נמצאו רמות אוריינות סביבתית שונות באופן , לעומת זאת,בתיכונים ) 2(, תבשלב הסקר עקביו

מובהק משלב הסקר ועולה כי בסקרים עתידיים מומלץ לעדכן את דיגום שיטת התלמידים כך 

הסביבתית מהווה מרכיב מרכזי תובנה ה) 3. (שישקף את אוכלוסיות התלמידים בבתי הספר

א והסביבה "לומדים תובנה סביבתית בבגרות מדעי כדהתלמידי תיכון ש. באוריינות סביבתית

מגיעים לאוריינות סביבתית גבוהה במובהק לעומת תלמידים מבתי הספר הבולטים ביותר משלב 

  .הסקר



ס היסודיים מראים כי הגורם המשפיע ביותר על אוריינות "הממצאים האיכותניים מביה

בעת באופן מכריע את מידת הפנמת המשפחה קו. הוא הרקע המשפחתי סביבתית ברמת התלמיד

תלמידים בעלי אוריינות . החינוך הסביבתי שהתלמיד מקבל בבית הספר וממקורות אחרים

בעוד , סביבתית גבוהה התאפיינו בהורים שמעודדים ומעניקים בסיס של ידע וערכים סביבתיים

. כות הסביבהשתלמידים בעלי אוריינות בינונית או נמוכה באו מבתים שבהם אין חשיפה לאי

כלי תקשורת משפיעים באופן . הבית מהווה בסיס לאוריינות הסביבתית שבית הספר יכול לשפר

תופעה . פרט למקרים שבהם ההורים מכוונים את ילדיהם לקרוא ולצפות בתוכניות סביבה, מועט

  .זו חזרה על עצמה בכל בתי הספר ובכל משתני הרקע

לימודי סביבה היא נקודת מפתח ליצירת הגישה החינוכית כלפי , ברמת בית הספר

בבית הספר שתלמידיו מגיעים לאוריינות הסביבתית הגבוהה ביותר הנושא . אוריינות סביבתית

נלמד מתוך גישה שמקשרת באופן ברור בין איכות הסביבה ואיכות החיים של התלמידים 

סביבה שר איכות הנמצא כי כא". להציל את כדור הארץ"החינוך הסביבתי לא נועד , ומשפחתם

כאשר המסרים ,  וכוללת מעורבות של הורים ואנשי צוותמהווה חלק מתרבות קהילת בית הספר

אז לתלמידים יש אוריינות , שמגיעים אל הילדים אחידים ויש דמויות לחיקוי מצוות בית הספר

כי של ער-גם אם מקומו של נושא הלימוד מקבל מקום צנוע במערך החינוכי, סביבתית גבוה יותר

  . בית הספר

איכות הסביבה אינה חלק מתרבות קהילת בית , בארבעת בתי הספר היסודיים האחרים

הגורמים שמפריעים לתהליך החינוכי התאפיינו בהעברת מסרים כפולים לתלמידים על ידי . הספר

שימוש בלימודי הסביבה , דוגמא התנהגותית בלתי קוהרנטית לרעיונות שמעבירים בשעורי סביבה

ידי אנשי צוות שונים בקשר לאיכות - ומסרים כפולים באמירות שונות על, כלי לשיווק בית הספרכ

והדבר , בבתי ספר אלו יחסם של חברי הכיתה דיכא אוריינות סביבתית בקרב תלמידים. הסביבה

  .ס שבו משקיעים משאבים רבים בחינוך סביבתי בקנה מידה רחב"חזר על עצמו גם בבי

 יחסם סביבה מהווה חלק מתרבות קהילת בית הספרית הספר שבו רק בב, לעומת זאת

  .של חברי הכיתה היה מעודד כלפי אוריינות סביבתית

  

  

  

  



Abstract 

To date, several countries, including Israel, have held nation-wide surveys for 
evaluating environmental literacy using a statistical sample of schools. In the present 
study, qualitative and quantitative methods were used for the first time, to evaluate 
school-related and personal factors influencing environmental literacy, based on a 
nation-wide survey. The importance of environmental insight was evaluated in 
relation to other components of environmental literacy which have been examined in 
surveys to date – environmental knowledge, opinions and behavior. 
The main goals of this study were to examine the consistency of the findings several 
years after the survey took place, and to explain the findings of the survey by locating 
school-related and personal factors which affect environmental literacy. In addition, 
environmental literacy levels were examined amongst students majoring in 
environmental earth sciences, who learn environmental insight. 
Five elementary and four high schools were included in the study, which in the 
nation-wide survey were found to have high and medium environmental literacy 
levels, and which represented a wide variety of socio-economic and religious 
backgrounds, show various levels of academic success and are situated in towns or 
villages of various sizes and character. In addition, four high schools which offer a 
major in earth and environmental sciences were also sampled. 
Students from all schools answered questionnaires which included the quantitative 
research tools from the survey stage as well as quantitative and qualitative tools 
intended for mapping the level of environmental literacy. Qualitative information was 
collected in the elementary schools while the definition of the term “school 
community” included the students, faculty and students’ parents. Hundreds of 
observations were made (during classes, field trips, environmental and science 
classes, recesses, teacher meetings and parent-teacher meetings), hundreds of informal 
conversations were made with the people belonging to the school community and 
dozens of semi-structured interviews were conducted with the students and members 
of staff (including principals, teachers, maintenance personnel, school guards, 
librarians and social coordinators). 
The quantitative findings were analyzed statistically and served as a basis for 
sampling students with various levels of environmental literacy for the semi-
structured interview stage. The qualitative findings collected in the schools were used 
to create school portraits and were analyzed to characterize the school’s general 
culture, as well as its environmental culture. Interviews conducted with the students 
were analyzed thematically to locate the personal factors which influence 
environmental literacy. 
The quantitative findings showed that 1) the literacy levels measured in the 
elementary schools at the stage of the survey are reliable. 2) In the high schools 
literacy levels are significantly different than those found at the survey stage, and it is 
recommended to sample the classes in a way which will properly reflect the student 
population. 3) Environmental insight constitutes a central component of 
environmental literacy. High school students who study environmental insight achieve 
significantly higher levels of environmental literacy than the students from the most 
prominent schools from the original survey  

  
The qualitative methods from the elementary school data show that the most 
influential factor on environmental literacy per student is his or her family 
background. The family is a crucial determinant of whether the environmental 
education that a child received at school will be internalized by the child. Students 



with high levels of environmental literacy had encouraging parents who bestowed 
their children with a basis of environmental knowledge and values, while students 
with medium or low levels of literacy came from homes in which there was little or 
no environmental awareness. The home constitutes the basis for environmental 
literacy, which school can improve. The media has little influence, aside from cases in 
which parents encourage their children to watch environmental-related programs. This 
phenomenon was found in all schools sampled.  
From the aspect of the school, the educational approach towards environmental 
studies is the key point for creating an environmental literacy atmosphere. In schools 
in which students have the highest levels of environmental literacy, the environment 
constitutes a part of the school community’s culture; even if it is a modest part of this 
culture, being a complementary aspect of enriching health and nutritional education. 
In schools which achieved low levels of environmental literacy, environmental 
education is not part of the school community’s culture. The factors which were found 
to interfere with the educational process included conveying a misleading message to 
the students, by behaving in a different manner than that taught in the environmental 
education lessons, using environmental studies as a propaganda tool for the benefit of 
the school, and personal communications of various staff members with students 
regarding the environment. In these schools the students’ attitude repressed 
environmental literacy, and this was even found in schools which invested many 
resources in environmental education. Only in schools in which the environment 
constitutes a part of the school community’s culture was the students’ attitude found 
to be encouraging towards environmental literacy  

  
  
  



 בקרת ביטוי הגן :תגובת צמחים לעקות סביבתיות: נושא העבודה

BvNHX1  ותפקיד חלבוניAtPUB  

  

  גיא אדלר: מגיש

  צבי-דודי בר' פרופ: מנחה

  

  

  תקציר

התמודדות צמחים עם שינויים סביבתיים הינו תהליך מורכב אשר מעורבים בו מגוון 

ים של הגנים המשועתקים מנגנונים מולקולריים המביאים לשינויים מהותיים בפרופיל

זיהוי . שינויים אלו הם המאפשרים לצמחים לשרוד ולעבור את העקה. והחלבונים בתא

לימוד תפקידם והאינטראקציה עם , המרכיבים המולקולריים המשתתפים בתגובה לעקה

  .מרכיבים אחרים יתרום רבות להבנת תהליך חשוב זה

 (Beta volgaris)לק סוכר  מסBvNHX1בעבודה זאת נחקר הפרומוטור של הגן 

אנטיפורטר זה מנצל גרדיאנט .  טונופלאסטיNa+/H+ exchanger -מקודד לאשר 

הפרומוטור .  לצורך פעולתוH+-PPi -  וH+-ATPase של יוני מימן הנוצר על ידי יאלקטרוכימ

 והקונסטרקטים GUSאוחה אל גן הדווח , שובט)  והאינטרון הכלול בוUTR '5כולל (של הגן 

 בצמחים BvNHX1דפוס הביטוי של . קבלו שימשו לטרנספורמציה לצמחיארבידופסיסשהת

על מנת לזהות . AtNHX1לדפוס הביטוי של , אם כי לא זהה, שנתקבלו נמצא דומה מאד

נבנתה סדרה של קונסטרקטים הכוללים , רצפים בעלי חשיבות בקרתית על פרומוטור זה

 והוחדרה GUS-סדרה זו אוחתה ל. רומוטור של הפ'5-חיסורים של קטעים שונים בקצה ה

התבטאות  בבקרת והאינטרון שבו אינם מעורבים UTR '5 - נמצא כי ה. לארבידופסיס

  להניע את   אשר מסוגלbp 337זוהה מקטע הפרומוטור המינימאלי בן , בנוסף. הפרומוטור

צורה דומה ב,  אינדוקציה תחת תנאי עקהביטוי הגן הדווח תחת תנאים נורמאליים ולעבור

על מנת לזהות את האלמנטים המשתתפים בבקרת ביטוי . מאד לזה של הפרומוטור השלם

 cis-acting -בוצעו מספר מוטציות מכוונות ברצפים החשודים כ, הגן בתגובה לעקה

element . המוטנטים נבחנו לכשרם לבטא את גן הדווחGUSבתנאים תקינים ובעקות  .

פגעה בפעילות הפרומוטור תחת ,  בלבדMYB 1ATמסוג נמצא כי מוטציה באתר הקישור 

תוצאה שמציעה כי פקטור שיעתוק זה הינו המבקר העיקרי של ביטוי הגן בתגובה , תנאי עקה

 הראתה כי חלבוני Electromobility Shift Assay (EMSA)למלח ולעקה אוסמוטית אנליזת 

בטיפול מוקדם של צמחי  מותנה ההקשירה היית, גרעין מסלק קושרים את האלמנט הזה

  .הסלק במלח



 - E3בחלקה השני של העבודה הראיתי לראשונה את מעורבותם של חמישה 

ubiquitin protein ligase  מטיפוס ,Plant U-boxצמחים .  בתגובת הצמח לעקות מים ומלח

 knock) נפגעו AtPUB48  -ו, AtPUB8 ,AtPUB41 ,AtPUB46, טרנסגניים בהם הגנים 

out)פגיעה בגן , לעומתם.  בכושר התמודדותם עם עקת יובש פגעהAtPUB47 העלתה 

  . במקצת את כושר הצמחים להתמודד עם עקת יובש

, qRT-PCR באמצעות mRNAביטוי גנים אלו נחקר על ידי קביעה ישירה של רמות   

וכן על ידי שימוש בצמחים טרנסגנים המכילים מחדרים של מקטע הפרומוטורים של הגנים 

, AtPUB46 ,AtPUB47דגש מיוחד הושם על תת המשפחה ובה . GUS-דים מאוחים להנלמ

AtPUB48 אשר נוצרה כנראה מארועים של gene duplication . נמצא כי למרות הדמיון

) אך לא זהות(והדמיון , הגדול ברצף החלבונים המקודדים על ידי שלושת חברי המשפחה

אין מדובר בגנים הדירים אלא במשפחה שבה , בדפוס הביטוי שלהם תחת תנאים נורמליים

, גנים אלו הינם שונים ברמות הביטוי הבאזאליות. לכל אחד כנראה ישנו תפקיד ייחודי

 נמצא כחבר המעניין AtPUB46. ובתגובתם לעקות שונות ולטיפולים בהורמונים צמחיים

, ת ליובש זה נמצאו כבעלי עמידות משופרE3צמחי ביטוי יתר של . ביותר במשפחה זאת

.  ובעלי מורפולוגית עלים שונה מזו של צמחי זן הברABA, -בעלי רגישות גבוהה לחשיפה ל

  .  AtPUB46 הינו חלבון מטרה של HYHהדגמתי כי פקטור השיעתוק , בנוסף

  

ABSTRACT 

 Plants respond to environmental changes in complex processes that 

involve a variety of molecular mechanisms that lead to significant changes in 

gene transcription and protein profiles in the cell, allowing the plants to survive 

under the stress conditions. Identifying the molecular components 

participating in the stress response and studying their function and interaction 

with other components, will contribute greatly to our understanding of this 

process.  

 In this study I have analyzed the regulation of the activity of the 

sugar beet (Beta vulgaris) BvNHX1 promoter. NHX1 encodes a tonoplast  

Na+/ H+ exchanger, that utilizes an electrochemical gradient of hydrogen ions 

generated by H+-ATPase and H+-PPi for the transport of sodium ions. The 

promoter of this gene (including the 5' UTR and an intron that spans it) was 

cloned, fused to GUS gene and the resulting constructs were used for the 

genetic transformation of Arabidopsis. The expression pattern of BvNHX1 

promoter in the generated Arabidopsis plants was very similar, to the 



expression pattern of AtNHX1. To identify promoter DNA sequences that play 

role in the regulation of the activity of this promoter, constructs harboring a 

serial deletion of the 5' of promoter was constructed, fused to GUS, and 

introduced to Arabidopsis. It was found that the 5' UTR and intron are not 

involved in controlling the expression of this promoter. In addition, a 337 bp 

long promoter fragment was identified as minimal promoter. This construct 

can drive the reporter gene expression under normal conditions and undergo 

induction under stress conditions, in a very similar manner to the full 

promoter. To identify the elements participating in controlling gene expression 

in response to stress, sequences of a number of putative cis-acting elements 

were directly mutated. The activity of the GUS reporter gene was analyzed 

under normal conditions and under stress. Mutating the recognition site of 

MYB 1AT abolished the stress induction of the promoter, suggesting that the 

MYB 1AT transcription factor is the main regulator of the expression if this 

gene in response to salt and osmotic stress. Electromobility shift assay 

(EMSA) analysis had confirmed that this activity occurs also in beet, and that 

DNA binding activity was detected in nuclear extract prepared from salt-

stresses but not from control-grown beet plants.  

         In the second part of this study, I have identified five E3 - ubiquitin 

protein ligases, from the Plant U-box type, that are essential for the plant 

response to salt and water stress. Transgenic plants in which these genes, 

AtPUB8, AtPUB41, AtPUB46, or AtPUB48 were knocked out were impaired in 

there ability to cope with drought stress. In contrast, knocking out AtPUB47, 

slightly increased the plant capacity to cope with drought stress. Expression of 

these genes was investigated by direct determination of mRNA levels by qRT-

PCR, as well as by the use of transgenic plants containing inserts of promoter 

fragments of genes studied fused to GUS. A sub-gene family comprised of 

AtPUB46, AtPUB47, AtPUB48 that was probably created in an event of gene 

duplication, was studied in more details. It was found that despite the great 

similarity in the protein sequence encoded by the three members of the 

family, and the similarity (but not identity) in their expression pattern under 

normal conditions, these genes are not fully redundant, but appear to play a 

unique biological role. These genes are different in basal expression levels, 

and their response to various stresses and plant hormone treatment. 



AtPUB46 was found to be the most interesting member of this small gene-

family. Overexpression plants of this E3 were found to have improved 

resistance to drought, high sensitivity for exposure to ABA, and 

morphologically different leaves from wild species of plants. In addition, I 

demonstrated that the transcription factor HYH is an AtPUB46 target protein. 

  

 



 אורובורוס בשיטת מעגלי תוכנה פיתוח - סמנטי מידע שמירת: נושא העבודה

 ר מאיר גולדברג"ד: שם המנחה   גיא וינר: שם המגיש

 תקציר
.  עבודה זו מתארת את שיטת הפיתוח והכלים התומכים בה. משקל ומעגלית לפיתוח תוכנה-אורובורוס היא מתודולוגיה קלת

 ,Scrum-ו Extreme Programming כגון ,(Agile Methods) המטרה של שיטה זו היא לשלב בין שיטות פיתוח גמישות

ידי כך להוסיף לתהליך הפיתוח הגמיש את -ועל ,(Model-Driven Development) מודל-לבין שיטות פיתוח מבוססות

פנים ושל -אל-מתודולוגיות פיתוח גמישות מדגישות את החשיבות של תקשורת פנים. היתרונות הגלומים בשימוש במודלים

מפתחים העובדים בפרויקטים המנוהלים בשיטות גמישות אינם יכולים , כתוצאה מכך. תיעוד מקיף סבבי פיתוח מהירים על פני

הצורך לזכור לשננן את . הם מסתמכים על מודל מנטלי של התוכנה, במקום מודל פורמלי. להסתמך על תיעוד מועיל ועדכני

מציעה , כדי לשפר מצב זה. ייקט תוכנה גדולפרטי המימוש של התוכנה מהווה רכיב עיקרי בעומס המוטל על מפתחים בפרו

המאפשרת למפתחים לכתוב ולתשאל מודלים אך נמנעת עד כמה שאפשר , אורובורוס גישה מינימליסטית למידול תוכנה

ולקשר בינו , לייבא אותו לתוך המודל, כלי עזר מאפשרים למפתחים ליצור סיכום של קוד קיים. מלהכביד על תהליך הפיתוח

המודל המשולב מאפשר להעריך את ההשפעה של שינויים בדרישות מבלי להסתמך אך ורק על זכרונם . ט הדרישותלבין פירו

המפתחים יכולים להשתמש בשאילתות כדי לזהות את החלקים , כאשר הדרישות או המימוש משתנים, בהמשך. של המפתחים

 .ולהמשיך את הפיתוח בהתאם, בפרוייקט אשר אינם מסונכרנים

גרף המודל . והקשתות את היחסים ביניהן, הצמתים בגרף מיצגות את הישויות במודל. באורובורוס מיוצג על ידי גרףהמודל 

כללי היסק מאפשרים להרחיב את המודל . החלקים הקבועים במודל ניתנים כעובדות. ניתן כקבוצה של פרדיקטים בפרולוג

 .יכולים להתבצע בעזרת תכנות המודל עצמו, יצירת מופעים של תבניות עיצובכגון , מטלות חוזרות, באופן זה. באופן תיכנותי

אורובורוס . מודלים קטנים יותר וקלים יותר להבנה-רוב שיטות המידול מגדירות דרך כלשהיא לחלק את המודל לתתי

אורובורוס . גרמותאו עריכה ידנית של דיא, מודלים ללא צורך בחלוקה ידנית של המודל לחבילות-מאפשרת להגדיר תתי

באופן זה . המודלים ניתנים באותו פורמט כמו המודל השלם-תתי. מאפשרת להטיל מבטים שונים על המודל בעזרת פרדיקטים

ספריות עזר , למשל. מודלים כאילו היו מודלים בפני עצמם-ניתן להשתמש בהטלות של המודל כדי לבצע פעולות על תתי

פריסת האלמנטים הגרפיים בדיאגרמות מתבצעת באופן . טקסטואלי או גרפי נוח להבנה מתרגמות את תוצאות ההטלה לפורמט

כך שהפלט , הפורמט הטקסטואלי זהה לפורמט של המודל עצמו .Graphviz אוטומטי על ידי אלגורתמי הפריסה של תוכנות

 .יכול להוות בסיס לפיתוח של גרסא נוספת של אותו מודל

כלי הפיתוח של אורובורוס תומכים כרגע בשפת המידול של . תאים למגוון של שפות מידולהשיטה המתוארת לעיל יכולה לה

ולתרגם  ,OPM מערכת האורובורוס קוראת מודלים בפורמט הטקסטואלי של .Object-Process Methodology - OPM-ה

 .OPM הטלות של המודל לפורמטים הטקסטואלי והגרפי של

יכולים לעתים להתבצע , מימוש דרישות או תמצות של מפרט דרישות מתוך תוכנה קיימתכגון , חלק ממשימות פיתוח התוכנה

תמצות מפרט ו (code generation) מימוש דרישות באופן אוטומטי מתוך המפרט שלהן נקרא יצור קוד. באופן אוטומטי

כיווני -דו, אלגוריתם חיפוש גנרי אנו מתארים בעבודה זו .(model extraction) אפשרי עבור תוכנה קיימת נקרא מיצוי מודל

. ל"אלגוריתם זה משמש אותנו כדי לדון במגבלות של השיטות הנ. תבניות המאפשר גם יצור קוד וגם מיצוי של מודל-ומבוסס

תלוים בתכונות של , בין אם הם תוכנה המיוצרת אוטומטית או מודל המתומצת אוטומטית, התוצרים של הרצת האלגוריתם

אם חלק מהתבניות . כמה תוצאות או אף תוצאה, יכול להיות שהחיפוש יניב תוצאה יחידה. ות קקלט לאלגוריתםהתבניות הניתנ

אם . התוצאה של מיצוי מודל מתוך קוד מיוצר לא בהכרח תהיה זהה למודל המקורי, כיווני מדויק-אינן מאפשרות תרגום דו

יהיה ניתן למצות כמה מודלים מאותה , ה תוצאה מכמה תבניותכלומר שאפשר להגיע לאות, קבוצת התבניות היא אמביוולנטית

 משמעית תאפשר לייצר קוד ללא איבוד מידע-כיוונית וחד-קבוצה של תבניות שהיא דו. תוכנית

אולם הקפדה על תכונות אלו עלולה לא לאפשר . כך שתמיד יהיה אפשר לשחזר את המפרט המקורי מתוך התוכנה

אנו מציגים דרך להשתמש במופעים של תבניות , כתחליף למגבלה זו. מסויימות להיות חלק מקבוצת התבניותלאופטימיזציות 

 .משמעי-למרות אובדן מידע או מידע דו, לאלגוריתם החיפוש כדי לוודא שהאלגוריתם ימצא את התוצאה הרצויה מהקלטכחלק 

לצד העדכונים הנעשים בגוף התוכנה , ודלים בצורה הדרגתיתהשיטות המתוארות בעבודה זו מדגימות כיצד אפשר לפתח מ

אנו מקווים שהדגמה זו תעודד . מצורפות לעבודה שתי דוגמאות של עידכון הדרגתי של מודלים המשלבים דרישות וקוד. עצמה

 .מפתחים לשלב טכניקות מידול גם בתהליכי פיתוח בקצב גבוה

יצור קוד , תכנות לוגי ,Object-Process Methodology ,וח תוכנה גמישפית, פיתוח תוכנה מונחה מודלים :מילות מפתח

 .מיצוי מודל אוטומטי, אוטומטי
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Abstract 

Ouroboros is a lightweight, round-trip methodology for software development. This 

work describes the Ouroboros methodology and its supporting tools. Ouroboros aims 

at empowering agile development methods with the advantages of software 

modeling. The Agile Manifesto states that agile methodologies promote personal 

interaction and rapid development, as oppose to maintaining comprehensive 

documentation. As a result, software projects that are managed using an agile 

methodology rarely keep an updated model of their software. Developers in such 

projects must rely on a mental model of the software to analyze and plan 

development tasks. The need to maintain a mental model places a significant burden 

on the developers. To assist in this situation, Ouroboros offers a lightweight approach 

to software modeling, that lets developers write and query models with minimal 

administrative work. The supporting tools allow for importing a summary of the 

program into the model, and linking it to its specifications. The unified model helps 

developers analyze the impact of planned changes, without having to rely on their 

memory and past experience with the code. When either the specifications or the 

code are updated, developers can use queries to detect the unimplemented or 

unspecified elements. Thus, the Ouroboros modeling tools identify the tasks required 

in the next development cycle, such as implementing specifications of specifying 

undocumented modules.  
The format of Ouroboros models is a single graph, the nodes in which represent 

model entities, and the edges in which represent the relations among them. The 

model graph is denoted by a set of Prolog predicates. The static part of the model 

consists of facts. Rules and term expansions allow for extending the model 

programmatically. Repetitive modeling tasks, such as specifying and instantiating 

design patterns, can be done using model programming.  
The Ouroboros methodology does not require of developers to manage the model 

by partition-ing it into diagrams, and editing these diagrams manually. Rather, the 

model may be partitioned into sub-models by using queries and predicates. A 

predicate that defines a sub-model is called a view. Extending a view, narrowing a 

view, or composing views, is done by composing one or more view predicates into a 

new view predicate. Ouroboros provides a global view that returns all the entities and 

relations in the model, as a basis for composite views. By convention, the terms 

returned by a view are in the same format as the model itself. By using views, model-

based programs can iterate and operate over sub-models in the same way as over the 

whole model. For example, Ouroboros libraries transform results from views into 

readable paragraphs or diagrams. The elements in the diagrams are arranged 

automatically using Graphviz layout algorithms. The textual output of rendered 

views is a valid model by itself, and can serve as a basis for developing a model that 

branch from the original specification 

The model format and encoding described here may be applied to a variety of 

modeling languages. The Ouroboros system provides supporting libraries for the 

Object-Process Methodology (OPM) modeling language. Ouroboros can read models 

given in the OPM textual format, and output views of the model in both textual and 

graphical formats.  
Some of the development tasks mentioned above can be automated. Specifications 

can be implemented automatically by generating code. An existing program can be 



specified automatically by extracting its model. We describe in this work a generic 

pattern-based search algorithm for code generation and model extraction. We use this 

algorithm to discuss the limitations of these automation techniques. The search may 

yield a single result, several results, or no results, depending on the given patterns. If 

some of the patterns are not bidirectional then the model extracted from a generated 

code might not be identical to the original model. If some of the patterns are 

ambivalent, the search algorithm may generate several possible programs or extract 

several possible models. A set of bidirectional, non-ambivalent patterns provides 

lossless code generation, i.e., the original model can always be extracted from the 

generated code. However, using only such patterns may prevent including 

optimizations in the set of patterns. As an alternative, providing pattern instances as 

arguments guides the search algorithm towards the desired results.  
The Ouroboros methodology demonstrates how models can be developed 

incrementally, along with the updates to the program itself. Thus, it follows the agile 

motto embracing change. Two examples of incremental changes to combined 

models, that link specifications and code, conclude this work. We hope that this 

demonstration will encourage developers to make use of modeling techniques even 

during high-paced development. 
 
Keywords: Model-Driven Development, Agile Development, Round-Trip 

Engineering, Object-Process Methodology (OPM), Logic Programming, Code 

Generation, Model Extraction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



"כימיה של קומפלקסי לנתנידים לעומת קומפלקסים אנלוגיים של מתכות המעבר מהשורה 
 הראשונה"

 
 755760660: גיא ירדני, ת.ז. מאת

 
 :מנחים

 פרופ' דן מאירשטיין
 ד"ר אריק מימון

 ד"ר ישראל זילברמן )יועץ(
 

 העבודה תקציר

ישנו עניין גובר בכימיה של לנתנידים, אשר מקורו בעיקר בחקירת ההשפעה של ליגנדים שונים על 

השונות עבור מתכות שונות,  ,חיזור-מיצוי סלקטיבי, כולל אפשרות להשתמש בתגובות חימצון

וזאת על מנת להפריד את הקטיונים הלנתנידיים השונים משאר הקטיונים בתמיסה, כדוגמת 

העניין נובע מיישומים ברפואה, בלייזרים, בקטליזה,  ת המעבר, ובינם לבין עצמם.קטיוני מתכו

Ceמבין הלנתנידים נחקרה רבות כימיית החימזור של יוני  פלואורסנציה וכד'.כסמני 
IV/III. 

 

ארבע ערכיים  ליגנדים ייחודיים לייצוב יוני צריום מציאתה מטרת העבודה העיקרית הית

Ce -בתמיסות סתמיות, כאשר ידוע ש
IV

(aq)  הינו מחמצן חזק בתמיסות מימיות חומציות ושוקע

Ceבתמיסות סתמיות. לכן, הופקו ונקנו הליגנדים הרצויים, אליהם נקשרו יוני 
III  ואז הופקו

Ceהקומפלקסים של 
IV ידוע על ידי חימצונים רדיוליטיים, כימיים או אלקטרוכימיים. היות ו

מהספרות שליגנדים טטראאזאמקרוציקליים וקבוצות פוספטיות מייצבים ערכויות גבוהות של 

Ce -יון ה מתכות מעבר הוחלט להפיק/להשתמש בליגנדים המכילים קבוצות אלו.
III  הינו יון גדול

 נחשב ל"חומצה קשה". למרות זאת , ו1.15Åבעל רדיוס יוני 

 

dioxo-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane ("dioxocyclam", L-5,7הליגנד 
1
סונתז לפי  (

הינו ליגנד פוליאמינימקרוציקלי הנחשב  dioxocyclamהליגנד פרוצדורה ידועה מהספרות. 

בדומה לפפטידים, אשר בקישור למתכות מאבד  , --NH-C(=O)קבוצות  2ל"בסיס קשה" המכיל 

מטען שלילי על הליגנד, דבר אשר גורם לליגנד זה להיות "בסיס שני פרוטונים כך שמקבלים 

אף על פי שיון ליגנד זה יקשור יוני צריום בערכיות גבוהה,  היה עניין לבדוק האם. על כן קשה"

 . הצריום גדול מדי כדי להיקשר מישורית לארבעת החנקנים

 

 

 

 
5,7-dioxo-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane 

5.5x10ערבוב 
-4

 M  מהליגנדL
5.0x10בריכוז  Ce(NO3)3עם  1

-4
M ב- pH 8.3 צר ובהיעדר אוויר י

קומפלקס זה עובר חימצון כימי  .UV-Visבאמצעות ספקטרוסקופיית  זוההקומפלקס חדש, אשר 

S2O8על ידי פרסולפאט, 
 ועל ידי חמצן מולקולרי. כמו כן קומפלקס זה עובר חימצון רדיוליטי -2

על ידי רדיקלי אזיד, ברומיד והידרוקסיל. בכל אחד מהמקרים הללו תוצרי החימצון הינם 

NH

NH

HN

HN

OO

NH

N

HN

N

OO
 --

 
 H2



Ceצורונים יציבים של 
IV .קומפלקס ה, לפי אנליזת תוצריםCe

III
-L

מגיב עם רדיקלי מתיל  1

. עצם העובדה שחמצן אשר אופיין ספקטרוסקופית Ce-C לקבלת צורון ביניים בעל קשר 

Ceקומפלקס מולקולרי מחמצן את ה
III

-L
חיזור של -חימצוןהמצביעה על כך, שפוטנציאל  1

Ceהקומפלקס 
IV/III

-L
Ceחיזור של -יורד בהשוואה לפוטנציאל החימצון 1

IV/III
(aq). 

 

Ceתכונות הקישור והחימזור של הקומפלקס 
IV/III

-L
הושוו לאלו של קומפלקס אנלוגי עם יוני  1

Coקובלט, 
II
-L

1
(aq) אשר סונתז לפי פרוצדורות ידועות מהספרות. קומפלקס זה אופיין ,

ספקטרוסקופית ואלקטרוכימית וכמו כן נחקרו מנגנוני התגובה של קומפלקס זה עם רדיקלים 

 מיסות מימיות בשיטת הפולס רדיוליזה.תשונים ב

 

ערכיות גבוהה יקשרו יוני מתכות ב ן"בסיסים קשים", סביר שההן פוספאטיות פוליהיות וקבוצות 

Ceכמו 
IV/III ויוני מתכות מעבר בערכיות גבוהה, הנחשבים ל"חומצות קשות". לכן יון ה- Ce

III 

 הוגב עם ליגנדים שונים ממשפחה זו:

 

 Pyrophosphate anions P2O7
4-

 (L
2
) 

 

 

 

 Tri(poly)phosphate anions P3O10
5-

 (L
3
) 

 

 

 

 

 Adenosine triphosphate (ATP, L
4
) 

 

 

 

 

 

 

 

מתכות  הינם ליגנדים מעולים לייצוב קומפלקסי  ATP-הוכח בעבר כי ליגנדים כמו פירופוספאט ו

Niמעבר בערכיות גבוהה כגון 
III

-cyclam. 

 



בהשוואה לקומפלקסים  אלונחקרו תכונות הקישור והחימזור של קומפלקסי הצריום עם ליגנדים 

אנלוגיים עם יוני מתכות המעבר מהשורה הראשונה כגון קובלט וניקל בשיטות ספקטרוסקופיות 

קומפלקסים השונים עם רדיקלים שונים ואלקטרוכימיות. כמו כן נחקרו מנגנוני תגובה של ה

רדיוליזה. נמצא, כי -)אזיד, ברומיד, הידרוקסיל ומתיל( בתמיסות מימיות באמצעות שיטת הפולס

Ce -הליגנדים הללו יוצרים קומפלקסים יציבים עם יוני ה
III של , כאשר תוצרי החימצון

Ceהקומפלקסים )שעוברים חימצון( הינם צורוני 
IV  היציבים ומסיסים גם בערכיpH>7  ערכים(

Ceבהם 
III

(aq) ו- Ce
IV

(aq)  שוקעים(, אשר אופיינו באמצעות ספקטרוסקופייתUV-Vis. 

 

בהמשך המחקר הוחלט לבדוק האם ליגנדים מטיפוס אמינופוספונאטיים )המכילים גם חנקן וגם 

דים ויוני מתכות מעבר קבוצות פוספונאטיות הנחשבות ל"בסיסים קשים"( יקשרו יוני לנתני

  NTAוייצבו את ערכויותיהם הגבוהות. ליגנדים אלו, בדומה לאנלוגיים האמינוקרבוקסילטיים 

קושרים מגוון יוני מתכות ועל כן מעניין לבדוק האם כימיית החימזור של קומפלקסי  EDTA -ו

 mainהלנתנידים דומה לאלו של קומפלקסי מתכות המעבר מהשורה הראשונה ומתכות 

elements. 

Nitrilotris(methylenephosphonic acid) (Lכליגנד מייצג נבחרה התרכובת 
5
שהיא האנאלוג  (

ליגנד תיל עם קומפלקסי מתכות שונות עם . נחקרו תגובות של רדיקלי מNTAהפוספונאטי של 

L, כי בעוד שרדיקלי מתיל מגיבים עם קומפלקסי מתכות מעבר מהשורה הראשונה עם נמצא. זה
5 

ולאחר מכן שבירה  C-M (M=Ni, Fe, Mn)במנגנון המערב יצירת תוצר ביניים בעל קשר 

הומוליטית, קומפלקסי הלנתנידים, מתכות אלקלי עפרוריות ואלומיניום מגיבים במנגנון שונה, 

, דבר המעורר עניין האם מנגנון כזה המערב תלישת מימן, ככל הנראה מהפחמנים המתילניים

Caמתרחש גם עם קומפלקסים אמיניים ואמינו קרבוקסילטיים שונים של יוני מתכות כמו 
II ו-

Mg
II  ,בעלי רלוונטיות ביולוגית. שהם 

 

 

 

 

 

 

Nitrilotris(methylenephosphonic acid) = NTP = L
5
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Abstract 

There is a growing interest in the chemistry of lanthanides, which stems mainly from the search of 

ligands for selective extraction, including the possibility of using redox reactions that are different for 

various metals in order to separate the various lanthanide cations from other cations present in 

solutions, such as cationic transition metals, and between them and themselves. The most investigated 

redox chemistry among the lanthanides is that of Ce
IV/III

 .  

Cerium is the largest lanthanide, and although the radius of Ce
III

 is 1.15Å, it is considered a hard acid. 

Its common oxidation states are 3+ and 4+. Ce
IV

 is a strong oxidizing agent (E
0
= +1.44V (1M H2SO4), 

+1.61V (1M HNO3), +1.70V (1M HClO4) vs NHE)), clearly indicating that SO4
2-

 stabilizes Ce
IV

. 

Several studies in the past have shown that Ce
III

 reacts with aminocarboxylate ligands, e.g. EDTA. 

Catecholeamine type ligands are known as stabilizers of Ce
IV

, lowering the redox potential of the 

Ce
IV/III

 couple. 

5,7-Dioxo-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane ("dioxocyclam"), L
1
, is a macrocyclic ligand which has 

two amido groups and two secondary amines. In the presence of di-valent transition metal ions this 

ligand acts as a quadridentate ligand and forms complexes of the type M
II
(H-2L)

0
. This type of ligand 

usually binds the metal ion into its cavity, as do porphyrines and corines. Macrocyclic 

dioxotetraamines are unique chelates for several transition metal ions. This type of ligand has actually a 

"dual structure": as a macrocylic tetraamine and as an oligopeptide. Therefore it is used as a model of 

binding metal ions by the amide group of peptides. It is known that amido donors are capable of 

transferring heavy metal ions into living body cells through the lipid bi-layer. The two amido groups of 

macrocyclic dioxotetraamines are equivalent, and when binding first row transition metal ions they are 

simultaneously de-protonated. Other binding forms are not known. 

 

 

 De-protonation of 5,7-dioxocyclam (L
1
) 

Macrocyclic dioxotetraamines are known as stabilizers of high valent transition metal ions, the amido 

groups after losing a proton are very strong  donors. Thus dioxocyclams are capable of stabilizing 

 
 H2



complexes of transition metal ions with uncommon oxidation states, e.g. Cu
III

 and Ni
III

. It seemed of 

interest to investigate stabilization of Ce
IV

 by dioxocyclam, even though the latter is a relatively large 

cation. 

Solutions containing 5.0x10
-4

 M Ce
III

, 5.5x10
-4

 M L
1
 at pH 8.3 were prepared. This complex can be 

oxidized by persulfate and various radicals to form stable Ce
IV

 species. 

 Ligands containing phosphate and polyphosphate groups, i.e. [PnO3n+1]
(n+2)-

 (n=1,2,…), are very 

important in coordination chemistry and in biology. It is known that phosphate (n=1) and 

pyrophosphate (n=2) are good  donors and are also known as stabilizers of high valent transition 

metals that are bound to them. As such it was shown in the past, that phosphate and its derivatives are 

good axial ligands for stabilization of high valent transition metal complexes. "Bioligands" like 

polyphosphate derivatives are largely responsible for the stabilization of "unusual" oxidation states, 

like Cu
III

, Mn
III

 and Ni
III

. It has recently been reported, that pyrophosphate anions are axial ligands to 

Nickel tetraazamacrocyclic complexes, thus stabilizing Ni
III

 and even Ni
IV

 (which is not stable at 

aqueous solutions). Pyrophosphate anions can also react with Fe
III

(aq) and with Cu
II

(aq) ions resulting  

stable complexes that are oxidized radiolytically to get Fe
IV

=O  and Cu
III

  species respectively. Results 

presented here point out that pyrophosphate can even stabilize Ce
IV

 in neutral aqueous solutions. 

Compounds which contain phosphate esters are a large part of the compounds that are needed for life 

processes in the living organisms, for example nucleic acids (DNA, RNA) and adenosine 

monophosphate (AMP). The transport of the phosphate group between ATP to ADP is an energetic 

process which is very important in biological systems: 

 

All biological reactions that involve synthesis and hydrolysis of phosphate-esters and polyphosphates 

are impacted by enzymatic catalysts, which most of them contain metal ions as a part of their structure.  

Diphosphate esters are important intermediates that are synthesized at different stages of the 

biosynthesis of isoprenoides like sterols, quinones etc. 

Mixing Ce
III

 with ligands L
2
-L

4
 forms stable complexes which were characterized by UV-Vis 

spectroscopy: 

 Pyrophosphate anions P2O7
4-

 (L
2
) 

 

 Tri(poly)phosphate anions P3O10
5-

 (L
3
) 

 

 

 



 Adenosine triphosphate (ATP, L
4
) 

 

 

 

 

The reactions of these complexes with various radicals were investigated and compared to analogue 

complexes with transition metals.  

Aminocarboxylate compounds, i.e. Nitrilotriacetic acid (NTA) and Ethylenediaminetetraacetic acid 

(EDTA) are known for many years as molecules that form stable complexes with alkaline-earth metal 

ions, transition metal ions and lanthanide ions, and are also known for stabilizing high valent transition 

metal ions. Since our research deals with finding ligands that can stabilize high valent lanthanide ions 

and transition metal ions, it was decided to check the redox properties of lanthanides and transition 

metal complexes with aminophosphonate ligands, since phosphonates are considered as hard lewis 

bases, thus expected to bind hard lewis acids such lanthanide ions. For this purpose it was decided to 

choose Nitrilotris(methylenephosphonic acid) (NTP, L
5
) as a representative lignad that is known to 

bind various metal ions, including lanthanide
III

 ions. It seemed of interest to check whether the 

analogous complexes with L
5
 react with 

.
CH3 via similar mechanisms to those with NTA and EDTA. 

Methyl radicals, produced by radiation chemical techniques, were reacted with a series of M(NTP) 

complexes. The results point out that for M = Mn
II
, Fe

II
 and Ni

II
 the mechanism of reaction involves the 

formation of transients with M-C  bonds: 

(1) M
II
NTP + 

.
CH3           (NTP)M

III
-CH3 

(2) (NTP)M
III

-CH3          ((NTP)M
III

-CH3)*   

(3) (NTP)M
III

-CH3  + 
.
CH3           M

II
(NTP) + C2H6 

 

Lanthanide and alkali-earth complexes of L
5
 react with methyl radicals via H abstraction from the 

methylene group in the ligand. The rate constants depend on the pH of the solution and on the nature of  

M. This mechanism is totally different from that suggested for first row transition metal complexes 

with these ligands which involve the formation of transients with M-C  bonds. 

 

Nitrilotris(methylenephosphonic acid) = NTP = L
5

 



 ידי על שלהם והאינטגרציה הזמבזי לעמק פורטוגלי ממוצא יחידים והגירת קבוצתית הגירה: "נושא העבודה

 ." 1505-1629המקומיות  השארות קבוצות

 .גיא רופא: שם מגיש

 .חיים היימס' יניאו ו פרופ'ר רות ג"ד: שם מנחים

 :תקציר העבודה

 

עד תחילתה של המאה העשרים היה עמק הזמבזי אחד היעדים המרכזיים להגירות של יחידים ושל קבוצות 

האינטגרציה של מהגרים או של זרים על ידי קבוצות השארות המקומיות של . באזור של דרום מזרח אפריקה

היכולת של יחיד או  תופעה זו הינה תוצאה של חוסר. עמק הזמבזי הייתה ועודנה תופעה שכיחה מאוד באזור

כמו גם של הצורך , קבוצה המנותקים ממערכת פוליטית או חברתית רחבה יותר להתקיים באופן עצמאי באזור

של הקבוצות המקומיות לחזק עצמן על מנת להתמודד בצורה טובה יותר עם התנאים האקלימיים והסביבתיים 

נעשתה על ידי ת השארות של עמק הזמבזי האינטגרציה של זרים על ידי קבוצו. עמק הזמבזיהקשים של 

כאשר לאחר יצירת קשר זה , יצירתם של קשרים שארותיים בין הגורם המהגר לבין הקבוצות המקומיות

באמצעות ניתוח של מקורות שונים בני  .קיימת הכרה של הקבוצות המקומיות במהגרים כחלק אינטגראלי מהן

הפורטוגלי של עמק הזמבזי במאות השש עשרה " הכיבוש"או  "קולוניאליזם"עבודה זו בוחנת את ה, התקופה

תופעת האינטגרציה של זרים מהגרים על ידי של והשבע עשרה בקונטקסט של תופעת ההגירה לעמק הזמבזי ו

הטענה המרכזית בעבודה היא כי היכולת של המהגרים הפורטוגלים הן כיחידים . קבוצות השארות של האזור

אזור הזה לאורך תקופה ארוכה כל כך נובעת בראש ובראשונה כתוצאה מהאופי והן כקבוצות להתקיים ב

האינקלוסיבי של המערכות החברתיות והפוליטיות המקומיות של עמק הזמבזי וכתוצאה מההכרה של אותן 

טענה זו מבקרת את הנטייה הקיימת במחקר האקדמי בנושא . המערכות בפורטוגלים כחלק אינטגראלי מהן

ולת של הפורטוגלים להתקיים באזור לתהליך האפריקניזציה שעברו המהגרים הפורטוגלים ליחס את היכ

       .באזורהכולל הטמעה גזעית ותרבותית 



Title: Group and Individual Portuguese Migration and Their Integration by the Local 

Descent Systems in the Zambesi Valley 1505-1629. 

Name: Gai Roufe 

Instructors: Dr. Ruth Ginio and Prof. Chaim Hames. 

Summary:  

Up until the 20th century, the Zambesi valley was one of the major destinations for 

group and individual migrations in South-East Africa. Integration of migrants or strangers 

into the local descent groups was and still is a wide-spread phenomenon in the Zambesi 

valley, which derives both from the inability of an individual or of a group to survive 

independently in the region and from the necessity of the existing groups to reinforce 

themselves in order to cope with its harsh conditions. The integration of strangers into the 

local descent groups of the region is constituted by the creation kinship ties between the 

stranger and the local group. Using contemporary Portuguese written sources, this thesis 

examines Portuguese “colonization” and “conquest” of the Zambesi valley during the 16th 

and 17th centuries in the context of this cultural and social phenomenon. My main 

argument is that the ability of Portuguese migrants to survive in the region for such an 

extended period derives mostly from the inclusive nature of the different local groups of 

the Zambesi valley and their recognition of the Portuguese migrants as an integral part of 

their societies. This claim contradicts the tendency in the existing Africanists approaches 

to the subject to attribute the prolonged Portuguese presence in the region to the ability of 

the Portuguese to assimilate themselves culturally and racially into the local societies in 

the region. 



 נושא העבודה: כיסוי גיאומטרי

 מגישה: גילה מורגנשטרן

 מנחה: פרופ' מתיא כ"ץ

  

גיאומטריה חישובית היא תחום בתיאוריה של מדעי עבודה זו היא בתחום של גיאומטריה חישובית. 
המחשב שעיקר עניינו חקר בעיות בעלות אופי גיאומטרי, כלומר בעיות שקשורות בנקודות, ישרים, 

פוליגונים, וכדומה. בעיות מסוג זה עולות בהקשרים שונים ובתחומים מגוונים כמו רשתות דיסקים, 
תקשורת, מסדי מידע גיאוגרפיים, רובוטיקה, גרפיקה ממוחשבת ועוד. ביתר מיקוד, עבודה זו עוסקת 

 בבעיות כיסוי גיאומטרי.
י גיאומטרי הינן מופעים תחום מרכזי בגיאומטריה החישובית. בעיות כיסו-יסוי גיאומטרי הינו תתכ

, אשר מושרות ע"י סצינות גיאומטריות. בבעיות (set-cover)קבוצה -של הבעיה הקלאסית של כיסוי
נקודות במישור( באמצעות  ,כאלה, יש "לכסות" קבוצת אובייקטים גיאומטריים אחת )למשל

פתרון מיטבי עבור  למצוא דיסקים(, כאשר המטרה היא ,למקבוצה שניה )למש אובייקטים גיאומטריים
  הפתרונות האפשריים.מרחב פונקצית עלות או תועלת כלשהי, ותחת אילוצים שונים המגבילים את 

קשה. על פי רוב, בעיות כיסוי גיאומטרי אינן קלות יותר -NP הקבוצה ידועה כבעיה-בעיית כיסוי
קטור לוגריתמי, הרי שלבעיות כיסוי הקבוצה קשה לקירוב בפ-במובן זה. עם זאת, בעוד בעיית כיסוי

גיאומטרי יש ברוב המקרים קירובים טובים יותר. למשל, בגרסה הדיסקרטית של בעיית הכיסוי 
בעלי רדיוס זהה, ויש למצוא תת  וקבוצת דיסקים יחידה, נתונה קבוצת נקודות-באמצעות דיסקי

הנקודות. עד לאחרונה, היו אשר מכסה את כל של דיסקים מתוך הקבוצה הנתונה,  קבוצה מזערית
 Mustafaידי -ידועים רק אלגוריתמי קירוב עם יחס קירוב קבוע לבעיה זו, כאשר לאחרונה הוצגה על

 (.PTASסכימת קירוב פולינומית ) Ray-ו
והשלישי עוסקים בבעיה  השניים פרקה, כדוגמא , נלמדות מספר בעיות כיסוי גיאומטרי.עבודה זוב

נתון איזור פשוט בבעיה זו, הלן. מתוארת לאותה הגדרנו ואשר  ,ים פשוטיםכיסויים בתוך איזורשל 
 של נקודות. המטרה היא, למצוא קבוצה מזערית Q , ובתוכו קבוצה(פוליגון פשוט ,למשל) P כלשהו

D של דיסקים אשר נמצאים בתוך התחום P את כל הנקודות של ומכסים Q. ,כלומר 

PdQ Dd   . בעיה זו עולה למשל, בהקשר של רשתות מחשבים, כאשר רוצים לשרת לקוחות
 של רשת אלחוטית, בעוד שמסיבות שונות רוצים להגביל את טווח השידור לתוך גבולות נתונים.

נומי בגודל הקלט, שני אנחנו מציגים את הבעיה לעיל, ומתארים אלגוריתם שמוצא, בזמן פוליבפרק ה
, אנחנו מכלילים את הפתרון כך שיתאים לכיסוי של הנקודות באמצעות הפרק . בהמשךפתרון מדוייק

הומוטטים )עותקים מוזזים בגדלים שונים( של צורה קמורה כלשהי, כך שניתן להשתמש באלגוריתם 
באמצעות מספר מזערי של, למשל, ריבועים  Q מנת למצוא, בזמן פולינומי, כיסוי של נקודות-עלזה 

הפתרון שאנחנו מציגים בפרק השני מסתמך על . P מקבילים לצירים אשר אינם יוצאים מגבולות
(, וכחלק מהפתרון, יש לבנות גרף chordal graphsאלגוריתמים יעילים עבור גרפים מיתריים )

בפרק השלישי, . הבקבוק של האלגוריתם-שמתאים לזירת הקלט. בניית הגרף הזה מהווה את צוואר
אלגוריתם שנמנע מחישוב מפורש של הגרף, ולמעשה מוצא את הכיסוי הרצוי תוך  אנחנו מפתחים

אותה הבעיה נו לפתור את ה מאפשר ל, מהסתמכות על המבנה הקומבינטורי של הזירה עצמה
 ליניארית.-יות )זמן וזכרון( כמעטבסיבוכ

כיסויים אלגוריתמיות וקומבינטוריות נוספות אשר קשורות בבפרקים הבאים, מוצגות בעיות 
  קים ובחלקם פתרונות מקורבים בלבד.יבחלק מהמקרים, אנחנו מציעים פתרונות מדוים. גיאומטריי

 



 

Title: Covering Geometric Domains 

By: Gila Morgenstern 

Supervisor: Prof. Matthew (Matya) Katz  

This thesis is in Computational Geometry. Computational geometry is a subfield of Computer 

Science that deals with the study of problems of a geometric nature, such as those concerning 

points, lines, polygons, or disks, in the plane and in spaces of higher dimension. Such 

problems arise in many application domains, such as communication networks, geographic 

information systems, robotics, computer graphics, and many other. More specifically, in this 

thesis we conduct research in computational geometry in the context of geometric covering. 

Geometric covering is a classical research area in computational geometry, in which problems 

are instances induced by geometric settings of the well known set-cover problem. In such 

problems, one has to "cover" geometric objects (e.g., points in the plane) with other geometric 

objects (e.g., disks). That is, the latter collection of geometric objects should contain the 

former (normally, under some specified restrictions and optimization requirements). 

Set-cover is NP-hard. Most geometric covering problems remain NP-hard and some are 

known to be hard to approximate. Yet, while set-cover is hard to approximate within a log 

factor (that is, there exist no polynomial-time algorithms with approximation ratio 

asymptotically less than )(log nO unless NPP  ), then the combinatorial structure of some 

geometric covering problems enables one to obtain substantially improved approximation 

algorithms. Consider, e.g., the discrete version of the unit-disk-cover, in which the goal is to 

cover a given set of points with the smallest possible number of unit disks that must be 

selected from a given set of unit disks. Until recently only constant-factor approximation 

algorithms were known. This was recently improved by Mustafa and Ray, who presented a 

polynomial-time approximation scheme. 

 This thesis studies a few geometric covering problems. For example, in Chapters 2 and 3 we 

introduce the problem of covering points inside simple domains, whose description is as 

follows.  Let P  be a simple region (e.g., a simple polygon), and let Q   be a set of points in P . 

One has to find a minimum-size collection of disks that together cover Q , yet does not exceed 

P ’s boundary. Such a problem arises, e.g., in the following setting: P  represents a secured 

area, and each point of Q  represents a client of a radio network. One must place the smallest 

possible number of transmitters, such that each client is served by at least one of the 

transmitters, and any point outside the area, is outside the range of each of the transmitters. In 

Chapter 2 we introduce the above problem, and describe a polynomial-time algorithm that 

computes an optimal solution. Later, we extend these results to covering with any fixed 

convex shape. The solution in Chapter 2 relies on an efficient solution for the clique-cover 

problem on chordal-graphs, and as a part of the algorithm, it constructs a graph that represents 

the input scene. This step is the bottle-neck of the algorithm. The algorithm presented in 

Chapter 3 avoids this explicit computation and finds the optimal solution based on the 

combinatorial structure of the scene itself, leading to almost-linear (time and space) 

complexity bounds. 

The other chapters study a few more algorithmic and combinatorial problems concerning 

geometric covering, presenting both exact and approximated solutions. 
 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנגנונים עצביים של קידוד צבע ואדפטציה לצבע ברשתית :נושא העבודה

 גנאדי וסרמן ש:שם המגי

 גבשרונן  :שם המנחה

  



 

 תקציר

ראיית צבע מהווה חלק מהותי בעולם הראיה האנושית והיא מתבססת על יכולת ההפרדה בין 

אורכי גל שונים של אור הנראה. הקליטה של האור וההמרה שלו לפי האופי הספקטראלי לתגובה 

העצבית מתרחשת בתאי הפוטו רצפטורים שנמצאים בשכבה החיצונית של הרשתית. אצל בני 

פוטו רצפטורים: קנים האחראים לראיית לילה ולא תורמים לראיית צבע אדם קיימים שני סוגי 

ותאי מדוכים המשמשים לראיית יום ומסייעים להבדלה בין צבעים השונים. ההבחנה בין הצבעים 

נעשית על ידי שלושה סוגים של תאי מדוכים, אשר כל אחד מהם רגיש לספקטרום אחר של האור 

הצבעים הם למעשה שילובים של הצבעים האלה. המידע  אדום ירוק או כחול. יתר –הנראה 

הוויזואלי שמתורגמת ע"י תאי המדוכים לסיגנלים חשמליים עוברת עיבוד ראשוני ברשתית 

ונשלחת ע"י תאי הגנגליון אל המוח בצורה של סדרה של פולסים חשמליים. העיבוד שנעשה 

וויזואלי. העיקרון הבסיסי בדחיסה ברשתית כולל גם דחיסה לשם ייצוג חסכוני יותר של המידע ה

הוא כי מידע שעושים בו שימוש רב תיוצג ע"י "מילים" באורך קצר ככל שניתן, מה שמאפשר 

  לייצג את המידע בדרך יעילה יותר.    

 

בעבודה הנוכחית חקרנו את הקשר בין האות הצבעוני וייצוגו ע"י תאי הגנגליון של הרשתית 

שמליים. בנוסף העבודה מקשרת בין מחקר התנהגותי שבודק בצורה של סדרה של פולסים ח

יכולת ההבחנה בין הצבעים ע"י בע"ח ומחקר אלקטרופיזיאולוגי שמטרתו למצוא את הקידוד 

העצבי של מידע הספקטראלי המאפשר לבע"ח להבדיל בין הצבעים השונים. לשם כך אנו 

מפורסם בשם יכולתו לירות  תקשהכחיית מודל. דג  (Toxotes Chatareus) תהשתמשנו בדג קש

סילון מים מהפה על הטרף שנמצא מחוץ למים וכך להפילו ולתפוס אותו במים. אנו השתמשנו 

בהתנהגות המיוחדת הזאת של הדג כדי לבדוק את יכולת שלו להבדיל בין צבעים השונים )אדום 

ב. יכולת של הדג וירוק( כאשר מאמנים אותו לירות על מטרות צבעוניות המוצגות על מסך מחש

להבדיל בין צבעים השונים מצביע על כך שההבדלים בין ייצוגיים של צבעים השונים במוח של 

הדג מקורם בקידוד של הצבע ברשתית. ולכן אנו יכולים למצוא את ייצוג המידע הנחוץ לדג כדי 

-multiלהבחין בין צבעים השונים ברשתית בעזרת מדידת התגובה של תאי הגנגליונים עם

electrode array  .לאותו אות צבעוני שהצגנו לדג 

 

לאחר ניתוח תגובת הרשתית לגירוי צבעוני גילינו שתאים מיוחדים של הרשתית מקודדים  

המדויקים המסונכרנים לזמן הופעת המטרה  פוטנציאלי הפעולהצבעים השונים ע"י זמני 

את זמן הופעת המטרה כדי הצבעונית. כלומר המוח שקורא את תגובת הרשתית צריך לדעת 

לפענח מה הייתה צבעה המקורי. אבל המקור היחיד לאינפורמציה ויזואלית למוח היא רשתית 

לכן כדי שהפענוח יעבוד המוח צריך לדעת לשחזר את זמני הופעת המטרה מתגובה של רשתית. 

ן הופעת תאי הרשתית מפענח את זמ 011-כהתגובה של  ךאכן, הצלחנו למצוא מודל מתמטי שמתו

המטרה. סה"כ הצבע של המטרה מקודדת בתאים בודדים של הרשתית אבל כדי לפענח את הקוד 

של תאים הצבעוניים לזמן הופעת המטרה  פוטנציאלי הפעולההזה המוח צריך לסנכרן את זמני 

 גדולה של תאי הרשתית.   המאוכלוסייולשם כך צריך לעבד אינפורמציה שמגיע 

  



הספקטרום של העולם ה הוקדש לאדפטציה בקידוד הצבע ברשתית. החלק השני של העבוד

הוויזואלי יכול להשתנות גם במשך שעות היום עם שינוי במצב התאורה וגם עם החלפה של מקום 

משכן של בע"ח. לכן אנו מצפים למצוא ברשתית מנגנונים שמאפשרים לשנות את הקידוד של 

 ע הספקטראלי בדרך היעילה ביותר. האות הצבעוני כך שניתן יהיה לייצג את המיד

 

בעבודת שלהלן אנו חקרנו את המנגנונים האחראים על האדפטציה לצבע ברשתית של 

ע"י מדידה של התאמת התגובה של הרשתית להתפלגות  (Ambystoma tigrinum)הסלמנדרה     

ל הרשתית ספקטראלית של הגירוי שמורכב מצבע אדום וכחול. כדי לכמת את השינויים בתגובה ש

שמתארת את הרשתית כמערכת מורכבת ממסנן  model- Linear-Nonlinearאנו השתמשנו ב

 ליניארי ופונקציה לא ליניארית שמתאימה עבור אות המסונן את התגובה העצבית המתאימה. 

 

לפי תוצאות שקיבלנו הרשתית מתאימה את התגובה להתפלגות של הגירוי הצבעוני ע"י שני 

הגברה לינארית של ערוץ הצבע  – contrast gain controlמנגנונים שעובדים בו זמנית. אחד הוא 

בעל ניגודיות נמוכה, מה שמאפשר לשים את הערוצים על אותו קנה מידה; ושני הוא חיבור של 

ברים העתקת הסיבוב כאשר זווית הסיבוב תלויה בניגודיות היחסית של ערוצי הצבעים שעו

הצבעים, או במילים אחרות, הרשתית נותנת משקלים לערוצים ומחברת אותם, כאשר משקלים 

 הם סינוסים וקוסינוסים וזווית תלוי בניגודיות היחסית של ערוצי הצבע של הגירוי.  

 

לה יותר של מידע הוויזואלי ציפינו שזוויות סיבוב שרשתית מכיוון שמטרת האדפטציה דחיסה יעי

בוחרת צריכים למקסם את האינפורמציה המשותפת בין הגירוי ותגובת הרשתית. אכן, הזוויות 

שרשתית בוחרת מאפשרים מקסום האינפורמציה בין הגירוי לתגובה, אבל רק בתנאי שקיימת 

בר, שאם מודדים את פיזור עוצמת האור קורלציה גבוהה בין ערוצי הצבע של הגירוי. מסת

בצבעים שונים  בסביבה הטבעית של הסלמנדרה אז מגלים שיש קורלציה גבוהה בין ערוצי הצבע 

השונים. הדבר מעיד על כך שרשתית של סלמנדרה הפתחה באבולוציה לעבד אינפורמציה 

 ויזואלית עם קורלציה בין ערוצי הצבע השונים.
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Abstract 

 

In order to grasp the colors of different objects, optical signals reaching our retina 

are encoded by retinal ganglion cells into sequences of identical electrical pulses. 

These pulses, which are termed action potentials or spikes, transmit information about 

the spectral properties of light arriving at the eye to the brain. Immense progress has 

been made in understanding spectral information processing in the retina, both in 

terms of characterizing the molecular level of signal transduction from light into 

electrical signals and at the whole cell level where the responses of ganglion cells to 

different color stimuli have been worked out. Despite these major achievements two 

important aspects of color information encoding by ganglion cells have been 

neglected.   

 

The first is an exact understanding of how the different color channels (realized by 

different types of ganglion cells) that stream information from the retina to the brain 

are combined in order to enable an animal to distinguish between objects with 

different colors. In this thesis, we seek to understand how brain circuits can interpret 

and make use of the information about spectral properties of the environment arriving 

from the retina. The second aspect is the role of adaptation to the chromatic properties 

of visual signals. That is, how color information is represented by the retina and how 

the retina modifies this representation according to spectral properties of different 

visual environments the animal encounters. In summary, our objective is to 

understand how groups of retinal ganglion cells collectively encode and process 

sensory information about the color in the visual environment. 

 

To address the first question, our study combines quantification of visual behavior 

with retinal electrophysiology measurements and neural coding analysis. By using the 

archer fish as a model animal, we are able to take advantage of its remarkable abilities 

(i) to shoot down insects settling on foliage above the water level, and (ii) to learn to 

distinguish between artificial targets. Thus, the archer fish provides us with the fish 

equivalent of a monkey or a human that can report psychophysical decisions. The 

expert visual behavior of the archer fish is exploited to put a lower bound on the 



ability of the retina to encode visual information about color of targets in continuous 

time.  

 

We suggest a two-stage readout mechanism. In the first stage, an internal 

representation of the timing of a stimulus is generated from the population response. 

In the second stage, this time reference is used to facilitate decoding the stimulus 

color based on a single cell response. In this way, the retina itself provides the 

essential time reference that enables the decoding of information by the brain. Thus, 

the answer to the question of “when” something has happened lies within the cell 

population, whereas the answer to the question “what” has happened is to be found in 

the single cell. 

 

To test our readout hypothesis, we use a multi-electrode array (192 electrodes) to 

record the response of large populations of retinal ganglion cells to a stimulus that is 

matched to the stimulus used in the behavioral experiments. We show that by using 

the “when” and “what" dichotomy simple linear-nonlinear readout mechanisms can 

account for the behavioral accuracy of the fish response. Our analysis predicts that a 

population of about 100 cells is required for the estimation of the internal time 

reference and that by using this time reference the response of single cells is sufficient 

for our particular color discrimination task, namely distinguishing between red and 

green.   

 

Adaptation is a basic coding strategy that allows neural systems to represent 

information about the sensory world efficiently. Since the firing rate of neurons is limited, 

adaptation is critical for representation of the wide range of sensory inputs in the natural 

environment. It is well accepted that in the visual system, this adaptation process starts in 

the retina, which has been shown to adapt to the luminance, contrast, movement and 

spatial scale. 

 

In this thesis we address the issue of color adaptation in the retina, the second 

aspect mentioned above. We present additional evidence that the lower vertebrate 

retina adapts to the spectral properties of the contrast presented in the stimulus. To 

study color contrast adaptation in the retina we used a multi-electrode array 

technology that can record the responses of a large group of salamander retinal 



ganglion cells to computer generated movies. The rationale for using tiger salamander 

as a model animal is because it has no green color sensitive photoreceptors, which 

simplifies retinal color encoding analysis from three color channels to only two.  

 

We found that color adaptation adjusts the gain or sensitivity of color channels by 

different amounts. More specifically, our results show that the retina changes the 

sensitivity to the different color channels by taking into account the conditions present 

in both channels simultaneously in a way that cannot be explained by achromatic 

adaptation.  The ganglion cells output weighs the red and blue color channels 

according to the contrast balance between them with a bias towards the blue channel. 

Using measurements of the chromatic statistics of natural environments, we show that 

the retina balances inputs from the two (red and blue) color channels, as would be 

expected from theoretical optimal behavior. Our results suggest that color is encoded 

in the retina by the efficient processing of spectral information that matches spectral 

combinations in natural scenes on the network level. 
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ייצוגי אקולטורציה של סטודנטים ערבים בישראל והתהליכים הפסיכולוגים  :נושא העבודה

  .הקשורים בהם

  דאוד דאוד: שם המגיש

  ל"ז אמדע אור' פרופ :שמות המנחות

  שפרה שגיא' פרופ                          

  העבודה תקציר

המדינה במוסדות להשכלה  עבודה זאת בחנה ייצוגי אקולטורציה בקרב סטודנטים ערבים אזרחי

מודל מחודש הבודק הסתגלותם החברתית של הסטודנטים הערבים   ,ראשית, שכללה, גבוהה

מודל מחודש הבודק  ,שנית, "מודל ייצוגי אקולטורציה"ידי - מודל זה נקרא על, במוסד האקדמי

 תמיעצמודל הערכה "ידי - מודל זה נקרא על. הערכה עצמית חברתית של הסטודנטים הערבים

בהקשר של ייצוגי  התמקדות בשאלת ההטרוגניות בתוך החברה הערבית  ,שלישית". תחברתי

דת , מקום מגורים, אזור מגורים, בדקתי הבדלי מגדר, האקולטורציה והדימוי העצמי החברתי

  . ומידת דתיות

במחקר הסברתי את סוגיית המפגש בין סטודנטים ערבים וסטודנטים יהודים  באמצעות 

פל 'תיאורית הזהות החברתית של טג. ות מתחום הפסיכולוגיה של יחסים בין קבוצתייםתיאורי

מודל ההערכה , (Berry,1980 ;1984)מודל התירבות של ברי  , (Tajfel&Turner,1979)וטרנר 

, (Crocker&Luhtanen,1989,1990,1991,1992)העצמית הקולקטיבית של קרוקר ולוטנן 

  .(Sidanius& Pratto,1999a)ית ותיאורית הדומיננטיות החברת
סטודנטים ערבים ישראלים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה  620אוכלוסיית המחקר כללה 

).  של מכללות אקדמאיות מכל האזורים בארץ דגםמכל האוניברסיטאות כולל הטכניון ומ(בארץ 

, אזור מגורים, משתנים כמו דת. בבחירת המדגם הודגשה ההטרוגניות בתוך האוכלוסייה הערבית

ושיערתי שקיים קשר בינם לבין הבחירה בייצוגי , הינם משתני מפתח, מקום מגורים ומגדר

אקולטורציה של סטודנטים ערבים במפגש שלהם עם סטודנטים יהודים במוסדות להשכלה 

,  "יצוגי אקולטורציהי"שאלון , רקע כללישאלון : למדגם שנבחר חולקו ארבעה שאלונים .גבוהה

              שאלון דומיננטיות חברתית של סידאניוס ושותפיוו,  תחברתי תעצמין הערכה שאלו

(Sidanius et al.,1999a) .  

לצורך בניית שאלון . הינה בכלים ששמשו לחקר ייצוגי האקולטורציה, חדשנותה של עבודה זו

 –ודה שלבתי משתנים שאותרו משתי התיאוריות המרכזיות לעב, "ייצוגי אקולטורציה"

, (Tajfel&Turner,1979)פל וטרנר 'אסטרטגיות התמודדות מתיאורית הזהות החברתית של טג

המבנה . העוסק במגע בין תרבויות, (Berry,1980 ;1984)ונטיות תרבותיות מהמודל של ברי 

שלא היה , הסטטיסטי  שהתקבל מצרוף פריטים משתי התיאוריות חשף מבנה  של זהות מרובה

ההבניה החדשה  הראתה שלושה כיווני . זהה למבנה התיאורטי המקורי של אחת מהן בלבד

ומה תרבותה ומיק, בניסיון לשמר את הזהות הערבית, "מאבק"האחד הוא : אקולטורציה

קרבה ולמידה מהחברה היהודית ללא , "הדדיות"השני הוא . הפוליטי מול החברה היהודית

והשלישי הוא . הדרך היא חיים הדדיים בין שני העמים. תוך שימור הזהות הערבית, התבטלות

כאשר . פיחות ערכה של הזהות הערבית ונטייה למיזוג מלא בחברה היהודית,  "התבטלות"
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נמצא השכיח ובעל העוצמה הגבוהה , "מאבק"הייצוג , של שלושת הייצוגיםבדקתי את העוצמות 

, עוצמות אלו נשמרו מעבר למשתנים". התבטלות"ולבסוף הייצוג , "הדדיות"אחריו הייצוג , ביותר

  . מקום מגורים ודת/ אזור מגורים / מגדר 

" ת קולקטיביתהערכה עצמי"הוא שאלון  שנבנה בזיקה למודל " הערכה עצמית חברתית"שאלון 

חשף קיומם של שלושה , הניסוח מחדש. (Crocker&Luhtanen,1990)של קרוקר ולוטנן   

, ל הסטודנטים ערבים בישראלמרכיבים בתוך המודל לבדיקת הערכה עצמית קולקטיבית ש

מצאתי כי לדעת  ".קבלה"ו, "תציבורי תחברתי תעצמי הערכה", "תאישי תחברתי תעצמי הערכה"

 תעצמיקשר חזק להערכה ) תציבוריהערכה (על ידי הסטודנטים הערבים  תפסתכפי שנ, הקהל

סטודנטים ערבים ייחסו חשיבות רבה לפידבק שקיבלו מהאוכלוסייה היהודית ביחס , תחברתי

היה משקל ) תאישיהערכה (האישית ביחס לחברה הערבית גם לדעתם . לחברה הערבית שלהם

אך המשקל של הדעה האישית על הציון הכללי היה קטן  , תחברתי תעצמיבציון הכללי של הערכה 

  ". קבלה"ת חברתית היה עצמיהערכה  מרכיב נוסף שתרם לציון. מזה שיוחסה לדעה הציבורית

, בדיקת השפעת ההטרוגניות בתוך החברה הערבית הוסיפה ערך משמעותי וייחודי לעבודה

חודיות של אזור המשולש והכפר היי, המחקר כיוון את הזרקור אל הפערים בין גברים לנשים

  .  והפערים בין קבוצות ערביות בארץ מדתות שונות, הערבי

המחקר הנוכחי התמקד בעמדות של המיעוט הערבי במדינה אך חקירת עמדתם של היהודים 

, בנוסף כהצעה למחקר המשך. ביחס לערבים הינה בעלת ערך ורצוי לבדוק אותה במחקר המשך

מחקר שכולל מדגם מכלל האוכלוסייה הערבית הלוקח בחשבון משתנים בקיימת חשיבות , לדעתי

למחקר כזה תהיה להערכתי . גיל וכדומה, רמת השכלה: נוספים שלא נכללו במחקר זה כמו

למען חיים משותפים בין ערבים ליהודים והוא עשוי לעזור בגיבוש הבנות , תרומה תיאורטית

   .בארץ מעבר למוסדות האקדמאיים
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Abstract 
This work examines the acculturation representations of Israeli citizenship 
among Arab students in institutions of higher education.  First, it includes a 
reformulated model and investigates the social adaptation of Arab students in 
higher education, referred to by the author as the Acculturation 
Representation Model.  Second, the reformulated model evaluates the social 
self-esteem of Arab students. The author refers to this model as the Social 
self-esteem Model. Third, in analyzing the issue of heterogeneity within Arab 
society concerning the acculturation expression and social self-image, I 
examined differences in sector, place of residence, religion, and level of 
religiosity.   
In the research, I relied on theories concerning the psychology of inter-group 
relations to explain the issues involved in the interaction between Arab and 
Jewish students. These theories include the Social Identity Model of Tajfel & 
Turner  (Tajfel & Turner, 1979), the Acculturation Model of Berry (Berry, 1980; 
1984), the Collective Self-esteem Model of Crocker and Luhtanen                          
(Crocker & Luhtanen, 1989, 1990, 1991, 1992), and the Social Dominance 
Orientation  theory (Sidanious & Pratto, 1991a). 
The study population included 620 Israeli-Arab students studying in 
institutions of higher learning in Israel (in all the universities, including the 
Technion, and a sample of the academic colleges), from all regions of Israel.  
In choosing the sample, an emphasis was placed on selecting a 
heterogeneous group among the Arab population. Religion, region,  location 
of residence, and sector were the key variables.  It was hypothesized that a 
connection existed between these variables and the choice of acculturation 
expression of the Arab students when encountering Jewish students in 
institutions of higher education. The sample population was given four 
questionnaires: a general background questionnaire, an acculturation 
expression questionnaire, a social self-image questionnaire, and the social 
dominance questionnaire of Sidanus and colleagues  (Sidanious et al, 1999a).  
The innovation in this research is in the method used to investigate the 
acculturation expression. To construct the Acculturation Representations 
questionnaire, I integrated the variables noted in the two main theories behind 
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this work: the coping strategy derived from the Social Identity Theory of Tajfel 
& Turner (Tajfel & Turner, 1979) and the Acculturation Model of  Berry (Berry 
1980; 1984) concerning contact between cultures. The resulting statistical 
construction, which included parameters from the two theories, revealed a 
form of multiple identities, unlike the original theoretical construction of either 
theory alone. The new model showed three acculturation representation: " 
Struggle," the attempt to maintain the Arab identity, culture, and political 
status against the Jewish society; " Reciprocity," approaching and examining 
Jewish society without assimilating, while maintaining Arab identity, but 
involving reciprocal relations between the two ethnic groups; and 
"Assimilation," reducing the value of the Arab identity and embracing a 
tendency to fully integrate into Jewish society. When the strength of each of 
each of the three expressions was quantified, the struggle expression was 
most dominant, followed by reciprocity and integration, in that order. This 
dominance was constant regardless of sector, region and location of 
residence, and religion variables.  
The social self-esteem questionnaire was constructed for this research using 
the collective self-esteem model of Crocker & Luhtanen (Crocker & Luhtanen, 
1990). The new model that I developed exposed the existence of three 
elements within the model for checking the collective self-esteem of Arab-
Israeli students: "personal social self-esteem," "public social self-esteem," and 
"acceptance," I found that public opinion, as perceived by Arab students 
(public esteem), has a strong connection with social self-esteem.  Arab 
students placed great importance on the feedback received from the Jewish 
population concerning their Arab culture. In addition, their opinion concerning 
Arab society (personal esteem) affected their overall image of their social self 
esteem.  The weight of their personal opinion, however, was less meaningful 
than that to the public opinion. An additional factor contributing to the level of 
cultural social esteem was acceptance.  
An examination of the effect of heterogeneity within Arab society added 
meaningful and special value to the work. The research focused on the 
differences between men and women, the special nature of the "Mesholash-     

המשלוש "  region,  the Arab village, and the differences between Arab groups 
of different religions in Israel.    
The present research focused on the attitudes of the Arab minority in Israel. In  
a follow-up study, it would be valuable to examine the attitudes of Jewish 
students toward their Arab peers in institutions of higher learning in Israel. 
Moreover, valuable additional research could be conducted on a sample 
derived from the entire Arab population, taking into account additional 
variables not included in the present research, such as educational level and 
age. The present research makes a contribution to theory, which may help in 
the formulation of practical recommendations for an integrated coexistence 
between Arabs and Jews in Israel, beyond the level of institutions of higher 
education.   



 

 חקר מקרה אתנוגרפי –: בית ספר קהילתי על יסודי נושא העבודה

 : דוד קמירשם המגיש

 : פרופ' דוד גורדון ז"ל, פרופ' לאה קסןשם המנחה

 

 תקציר

יסודי. מטרת המחקר העיקרית הייתה לעמוד על -ת ספר קהילתי עליעבודת מחקר זו עוסקת בב

ולבחון כיצד מתוך מערכות יחסים בין יסודי -עלהקהילתי הספר המאפייני הקהילתיות בבית 

הספר הקהילתי  ביתמרכיבי הקהילה מתגבשת תרבות קהילתית. המחקר לא הוגבל למייחד את 

מבתי ספר שאינם קרויים קהילתיים, אלא התייחס לכלל המאפיינים הקהילתיים בשל ההנחה, 

 כי יש להתייחס אל המאפיינים הקהילתיים כאל מכלול אחד. 

-מה הם מאפייני הקהילתיות בבית הספר הקהילתי העלמרכזית הייתה: שאלת המחקר ה

   יסודי?

בהתייחס לכך, על פי ההנחה, שמכלול המאפיינים הוא הקובע את מהות הקהילתיות, ולא רק 

תוך הדגשת הייחודי מאפייני הקהילתיות, כלל אלה הייחודיים לבתי ספר קהילתיים, בדקתי את 

    לבתי ספר קהילתיים.

, על פי דיואי, מורכב  "Community"המושג .לות המשנה התייחסו למרכיבי הקהילתיותשא 

 Communication-)משותף( ו  Commonמשתי מילים המהוות את מרכיבי הקהילתיות:

עלינו לחשוף את המשותף, היוצר את היה כדי לרדת לעומקה של הקהילתיות מכאן ש)תקשורת(. 

 ן חברי הקהילה היוצרת את המשותף ומתחזקת אותו. תחושת ה"אנחנו", ואת התקשורת בי

  יסודי.-המתודולוגיה של המחקר התמקדה בחקר מקרה אתנוגרפי של בית ספר קהילתי על

הבחירה בסוג זה של מחקר התפתחה בהליך המחקר, לאחר שלבי המחקר הראשונים. למחקר 

"זלמנסון" )שם בבית הספר  קדם מחקר פיילוט, אשר נערךבבית ספר "החלוץ" )שם בדוי( העיקרי 

 .בדוי( 

הגישה שהנחתה את המחקר הייתה שילוב בין שתי פרדיגמות: הפרדיגמה המרכזית הייתה 

"הפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית", אך היו גם היבטים מסוימים שתאמו את "הפרדיגמה 

 הביקורתית". 

קיימו בקהילה על פי "הפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית" התייחסתי לאינטראקציות שהת 

הבית ספרית במעגלי התייחסות שונים: בתוך בית הספר )מורים ותלמידים(, בין בית הספר 

להורים, עם גופים ומוסדות בעיר ועם החברה הרחבה. אופי האינטראקציה היה שונה בכל מעגל 

 כולן תרמו להבניית התרבות הבית ספרית.ותייחסות, ה

ים שבאמצעותן בעלי הגמוניה חברתית השליטו את "הפרדיגמה הביקורתית" התייחסה לדרכ 

תרבותם על הכפופים להם. בהתייחס לכך בחנתי את הדרכים שנקטה הנהלת בית הספר כדי 

 לחזק את שליטתה ולהעביר מסרים תרבותיים להורים ולתלמידים. 



תיים שנושלוש שנות לימוד )שנה בבית ספר "זלמנסון"  במשך פתוחות וחצי פתוחותכו תצפיות רנע

וזהות הנחקרים וכן ראיונות וקריאת מסמכים. הסוואת זהות בתי הספר בבית ספר "החלוץ"( 

  .מפורטים בגוף העבודההנעשתה משיקולים אתיים 

 ממצאי המחקר ומסקנותיו

החינוכית  ות הספר ובגיבוש תפיסתיבהתנהלות בחשיבות רבה להיבטים קהילתיים נמצא כי 

בתי ספר קהילתיים בלבד. הקהילתיות מהווה תשתית  לנחלתם ששיבות זו איננה ח והחברתית.

לגיבוש תפיסת עולם חברתית, לגיבוש השקפה חינוכית, לפיתוח תכניות לימודים ייחודיות, 

של תלמידים ומורים  חיזוק תחושת השייכותלעל בית הספר וולחיזוק הקשר עם הסביבה בה פ

 .לקהילה הבית ספרית

ספר הקהילתיים לא תרמה למעשה להעמקת הפעילות הקהילתית. עצם השייכות למסגרת בתי ה

התהליכים הקהילתיים המרכזיים כדוגמת: הקשר עם גופים ומוסדות ברשות המקומית, הזיקה 

לקהילה מדומיינת שהשפיעה על השקפת עולם חברתית ותרבותית של קהילת בית הספר 

הספר הקהילתיים. הגורמים תקיימו ללא קשר לשייכות למסגרת בתי ה, ותהליכים נוספים

מעמדו של בית כגון מקומיות )העיקריים שהשפיעו על תהליכים קהילתיים היו מגמות חברתיות 

שהביאו לתהליכי שיתוף בין בית  (בארץ ובעולםחבות היקף )( ומגמות רהעירונית הספר בקהילה

 .ספר משפחה וקהילה גם בבתי ספר שאינם שייכים למסגרת בתי הספר הקהילתיים

 
בין קהילות המורים, התלמידים וההורים רב היה המשותף בכך שהשתייכו לאותה קהילה 

גבשותן של מדומיינת וחלקו אותם ערכים וסמלים אך מספר גורמים היוו מכשול שעיכב את הת

המכשולים העיקריים היו: חששם של חברי הנהלה ומורים מפני  קהילות אלה לקהילה אחת.

בעיקר  –בהם סממני מרידה ת של תלמידים שהיו יוותלמידים, התנהגו התחזקות כוחם של הורים

הטרידו את המורים וההורים תופעות אלימות ושימוש בסמים, מיעוט מספרם של ההורים 

 הפעילים שלא אפשר התגבשות הורים לכלל קהילה.

 
מה המגמתח מתמיד בין שתי מגמות: המגמה הקהילתית והמגמה הביורוקרטית.  נמצא כי קיים

ביורוקרטית החלישה את כוחה של המגמה הקהילתית. כאשר נדרשה הנהלת בית הספר לפתרון ה

  פתרונות בעלי מאפיינים ביורוקרטיים על פני פתרונות קהילתיים.העדיפה בעיות היא 

 
על אף חשיבותם של ממצאים אלה חשוב להתייחס לממצאים אלה בזהירות מפאת מגבלות 

מסקנות  יש להיזהר בהכללתלפיכך ועיקרו נערך בבית ספר אחד. י . המחקר הוא איכותנהמחקר

 הנובעות ממנו.

ובמיוחד בבתי הספר  לא זכה עדיין לתשומת לב מספקתבחינוך שחקר הקהילתיות  אולם מאחר

יש צורך במחקרים נוספים שיעמיקו את ההבנה של השפעת הקהילתיות על  העל יסודיים,

 הספר. תהליכים חברתיים וחינוכיים בבתי
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Abstract 

This research thesis deals with a community high school. The main research goal was to study 

the characteristics of community in the community high school and to study how the 

relationships among community constituents form the community culture. The research was not 

limited to what differentiates the community school from those that are not defined as such, but 

rather treated the wholeness of community characteristics due to the assumption that the 

community characteristics should be treated as one whole. 

The main research question was: what are the characteristics of community in the community 
high school? 

With regards to that, based on the assumption that it is the whole of the characteristics 
determines the essence of community character, and not only those unique to community 
schools, I have studied all the characteristics of community, stressing in particular what is 
unique to community schools. 

The secondary questions dealt with the constituents of community. The term community 
according to Dewey is made out of two words that constitute the elements of community:  
common and communication. Therefore in order to understand community we had to reveal 
the common ground, that which creates the feeling of “us”, and the communication among the 
members of the community that creates this common ground and maintains it. 

The research methodology focused on an ethnographic case study of a community high school. 

The selection of this type of study evolved during the research, after the preliminary stages. The 
main study in “Hachalutz” school (fake name) was preceded by a pilot study performed in 
“zalmanson” school (fake name). 

The approach of the study was a combination of two paradigms: the central paradigm was the 
“constructive paradigm”, but some aspects were fitting to the “critical paradigm”. 

By the “constructive paradigm” I treated the interactions in the school community as different 
circles of reference: within the school (teachers and students), between school and parents, 
with organizations in the town and the society at large. The character of interaction was 
different in each circle of reference and all contributed to forming the school culture. 

The “critical paradigm” dealt with the ways those with the social hegemony imposed their 
culture on their subordinates. In this view I studied the methods used by the school 
management to strengthen its control and pass cultural messages to parents and pupils. 



Open and semi open observations were conducted during three academic years (a year at 
“Zalmanson” and two at “Hachalutz”) and many interviews were performed and documents 
read. The school and people identities were disguised due to ethic considerations elucidated in 
the thesis. 

Findings and conclusions 

It was found that community aspects have great importance in the running of the school and 
the formation of its pedagogical and social approach. This importance is not unique to 
community schools. The community orientation is a basis to forming a pedagogical approach, 
developing unique study programs, strengthening bonds with the schools` environment and 
strengthening the feeling of belonging of teachers and pupils to the school environment. 

The belonging to the community schools framework did not in fact contribute to the deepening 
of community activity. The central community processes e.g.: the connection to institutes in the 
municipality, the affinity to the imagined community that influenced the social and cultural 
view point of the school community and other processes, took place regardless of the 
framework of community schools. The main factors that affected community processes were 
local social trends (such as the position of the school in the municipal community) and wide 
spread trend (national and global) that led to processes of sharing among school family and 
community also in schools that are not part in the community school frame work. 

The communities of teachers, pupils and parents had much in common since they belonged to 
the same imagined community and shared values and symbols, but several elements formed 
barriers to the formation of these communities into a single community. The main obstacles 
were: fear of teachers and management from strengthening of the parents and pupils, pupil 
behaviors that had elements of rebellion – teachers and parents were most disturbed by 
occurrence of violence and drug abuse, a small number of active parents that prevented the 
formation of a parents` community. 

It was found that there exists constant tension between two trends: the community trend and 
the bureaucratic trend. The bureaucratic trend weakened the community trend. Faced with 
problems the school management tended to prefer bureaucratic solutions to community ones. 

Despite the importance of these findings it is important to treat them with care due to the 
limitations of the research. The study was qualitative and was conducted in a single school; 
therefore care should be taken in generalization of its conclusions. 

Since the study of community in education has not received sufficient attention in particular in 
high schools, there is a need of further studies that will deepen the understanding of the effect 
of community on social and pedagogical processes in schools. 
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 גליקוזילציה של חלבון המעטפת בארכיאה ההלופילית N-שינויים ב: הנדסת סוכרים בארכיאה: נושא העבודה

Haloferax volcanii 

   דורון קאלו:שם המגיש

  רי אייכלר'ג' פרופ: שם המנחה

ים  גליקוזילציה בארכיאה מנצל מגוון סוכרים רחב הרבה יותר מהתהליכN- תהליך ה:תקציר העבודה

מציאת פלטפורמה מתאימה להנדסת סוכרים תאפשר לרתום מגוון זה על . המקבילים באאוקריוטים ובבקטריות

היות ,  הוא מועמד אידאלי לכךHaloferax volcaniiההלוארכיאון . 'לפי הזמנה'מנת לייצר גליקופרוטאינים 

. והוא גדל היטב בתנאי מעבדה, גנטיותניתן לבצע בו מניפולציות ,  גליקוזילציה מאופיין בו לעומקN-ותהליך ה

 אשר חסרים Hfx. volcaniiתאי . עבודת הדוקטורט שלי מהווה את הצעדים הראשונים בכיוון זה, בהתאם לכך

,  גליקוזיל על גבי חלבון המעטפתN-גליקוזילטרנפרז המעורב בהוספת הסוכר האחרון ב, AglDאת החלבון 

 Haloquadratum walsbyi  שמקורם בהלוארכיאהAglD-עברו טרנספורמציה לביטוי הומולוגים ל

,Halobacterium salinarum או Haloarcula marismortui .ה ,כתוצאה מכך-N - גליקוזילציה של חלבון

גליקופרוטאין המעטפת מהתאים שעברו טרנספורמציה עבר . המעטפת הוחזרה למצב דומה לזה של תאי האב

 AglDתוצאות האנליזה אישרו ששלושת ההומולוגים של . טוגרפיית מסותעיכול בטריפסין ואנליזה בעזרת ספק

לפחות הומולוג אחד מהשלושה , בנוסף. הוסיפו את ההקסוז החמישי לפנטסדכריד הקשור לחלבון המעטפת

, OE1482 הראתה שההומולוג RT-PCRהיות ואנליזת , Hfx. volcanii-מתפקד טוב יותר כאשר הוא מבוטא ב

, על מנת להרחיב את הקונספט הראשוני. אינו עובר שעתוק באורגניזם המקורי, Hbt. salinarum-שמקורו ב

התוצאות הראו . aglD∆ על תאי Aglנבדקה השפעת הביטוי של הומולוגים הלוארכיאלים אחרים של חלבוני 

- מOE2528R או OE2647R OE2537Fונים  המבטאים את החלבaglD∆שגליקופרוטאין המעטפת בתאי 

Hbt. salinarum שאינו קיים בתאי ,  דלטון894 מעוטר בגליקן חדש במשקל∆aglD .אנליזה נוספת של ה-N -

 הראתה שהביוגנזה של הגליקן החדש OE2528R המבטאיםaglD∆גליקן הקשור לחלבון המעטפת של תאי

י של אספקט שנ. התרחשה במקביל לירידה בסינתיזה של הפנטסכריד הקשור באופן נורמלי לחלבון המעטפת



נקטתי . Hfx. volcanii-  גליקוזילציה בN-עבודתי מתייחס לאספקטים הבלתי ידועים עד כה של תהליך ה

. Haloarcula marismortui, בגישה השוואתית בין חלבוני המעטפת של אורגניזם זה ושל הלוארכאון נוסף

 כן נמצא שבשני הזנים הנשא כמו. מצאתי שגליקופרוטאין המעטפת בשני האורגניזמים מעוטר בפנטסכריד זהה

 גליקוזילציה מקובצים באיזורים ספציפיים N-וכן שהרצפים המקודדים לחלבוני ה, הליפידי הוא דוליכול פוספט

 מרכיב את הפנטסכריד השלם Har. marismortui. נמצאו הבדלים בין שני האורגניזמים, למרות זאת. בגנום

.  גליקוזילציה בבקטריותN-בדומה לתהליך ה, ותו לחלבון המטרהעל גבי נשא ליפידי אחד ולאחר מכן מעביר א

Hfx. volcanii ,מעביר אותם , מרכיב את ארבעת הסוכרים הראשונים על גבי נשא ליפידי משותף, לעומת זאת

בדומה , אשר הורכב על נשא ליפידי נפרד, כטטרסכריד לחלבון המטרה ורק אז מעביר את הסוכר החמישי

 in vitro-בעבודה זו מתוארים גם השלבים הראשונים ביצירת פרוטוקול ל. אוקריוטיםלתהליך המתרחש בא

assay אשר יבחן את פעילותו של האנזים AglD באורגניזם Hfx. volcanii . פרוטוקול זה גם יוכל לסייע לאפיון

סף מתוארים בנו.  ובזנים דומיםHfx. volcanii- גליקוזילציה בN-הביוכימי של מרכיבים אחרים בתהליך ה

היות וחלבון זה נושא . Hfx. volcanii-גליקוזילטרנפרז חדש מ, HVO_1613הצעדים הראשונים בניקוי החלבון 

י "קביעת המבנה שלו ע,  גליקוזילציה באורגניזם זהN-דמיון לחלבונים אחרים המעורבים בתהליך ה

בחנתי , לבסוף. AglDפרזות אחרות כגון  יכולה לשפוך אור על פעילותם של גליקוזילטרנXקריסטלוגרפיית קרני 

 המבוטא על פני השטח של ההלופיל mucinחלבון יחודי דמוי , Hmu גליקוזילציה של N-את מצב ה

Haloquadratum walsbyi ,במגוון שיטות ביוכימיות ומיקרוסקופיות.  
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Abstract: The N-glycosylation process in Archaea utilizes a much wider variety of glycans 

than do the parallel processes in either Eukarya or Bacteria. Such variety can be harnessed 

for the generation of tailor-made glycoproteins, given a suitable glyco-engineering platform. 

With a relatively well defined N-glycosylation pathway, the availability of genetic tools for 

strain modification and ease of growth, the haloarchaeon Haloferax volcanii represents an 

ideal candidate for such efforts. Accordingly, my doctoral research involved taking the 

pioneering first steps in this endeavor. When Hfx. volcanii cells lacking AglD, a 

glycosyltransferase implicated in adding the final subunit of the N-linked glycan decorating the 

S-layer glycoprotein (SLG), were transformed to express AglD homologues from the 

haloarchaea Haloquadratum walsbyi, Halobacterium salinarum or Haloarcula marismortui, the 

N-glycosylation of the Hfx. volcanii SLG was restored to that seen in the parent strain. Tryptic 

digestion of the SLG from the transformed strains and subsequent mass spectrometry 

analysis confirmed that the three AglD homologues introduced the final hexose to the 

pentasaccharide N-linked to the SLG. Moreover, at least one of these homologues functions 

more readily when expressed in Hfx. volcanii, as RT-PCR analysis could detect no 

transcription of OE1482, the Hbt. salinarum homologue of AglD, in its native host. To expand 

upon the initial concept, the impact of expressing other haloarchaeal homologues of Hfx. 

volcanii Agl proteins in ∆aglD cells was tested. The results show that the SLG from Hfx. 

volcanii ∆aglD cells transformed to express Hbt. salinarum OE2647R, OE2537F or OE2528R 

is decorated with a novel 894 Da glycan, not seen in the parent or ∆aglD cells. Additional 

analysis of the N-linked glycan derived from the SLG of ∆aglD cells transformed to express 



OE2528R has shown that the biogenesis of the novel glycan was concomitant with reduced 

biosynthesis of the pentasaccharide normally N-linked to the SLG. A second aspect of my 

work addressed as yet undefined aspects of the N-glycosylation pathway in Hfx. volcanii. 

Accordingly, a comparative approach was taken with the initial characterization of N-

glycosylation in the haloarchaeon Haloarcula marismortui. In both species, the SLG is 

modified by the identical N-linked pentasaccharide, dolichol phosphate serves as the glycan 

lipid carrier, and sequences encoding for known/putative N-glycosylation enzymes are 

clustered in the genome. Still, species-specific differences exist. Har. marismortui first 

assembles the complete pentasaccharide on the lipid carrier and only then transfers the 

glycan to the target protein, as in the bacterial N-glycosylation pathway. Hfx. volcanii, on the 

other hand, initially transfers the first four pentasaccharide subunits from a common dolichol 

phosphate carrier to the target protein and only then delivers the final pentasaccharide 

subunit from a distinct dolichol phosphate to the N-linked tetrasaccharide, reminiscent of what 

occurs in eukaryal N-glycosylation. In my thesis, I also describe my preliminary efforts to 

establish an in vitro assay to test the function of Hfx. volcanii AglD. This assay could be 

adapted to aid in the biochemical characterization of other N-glycosylation components from 

Hfx. volcanii and from related species. The initial steps in the purification of HVO_1613, a 

novel Hfx. volcanii glycosyltransferase, are also presented. Given its similarity to other 

proteins involved in the Hfx. volcanii N-glycosylation pathway, subsequent X-ray 

crystallography study of HVO_1613 may provide molecular insight into the function of other 

Hfx. volcanii glycosyltransferases, such as AglD. Finally, the N-glycosylation of Hmu, a unique 

mucin-like protein expressed on the surface of the extreme halophile, Haloquadratum walsbyi, 

was addressed, using a variety of imaging and biochemical methods.  

  



   בתגובת צמחים לעקות ASR1 - וABI4אפיון תפקידם הביולוגי של הגנים : נושא העבודה

                       מים ומלח ובקביעת ארכיטקטורת מערכת השורשים

  
  ענבר- דורון שקולניק: מגיש

  
  צבי-דודי בר' פרופ: מנחה

  
  

  תקציר

  

קוד הגנטי ומושפעת רבות התפתחות צמח הינה תהליך מורכב המוכתב על ידי המידע הטמון ב

חשיפת הצמח לעקות . ביניהם עקות אביוטיות כדוגמת עקת מלח ויובש, מגורמים סביבתיים רבים

מלווה גם בשינוי גלובלי בדפוס הביטוי של גנים ובפרופיל החלבונים , אביוטיות כדוגמת עקות מים ומלח

חקר פעילות תוצרי גנים אלו . נחתפקידם הביולוגי של מרבית תוצרי גנים אלו טרם פוע. בתא הצמח

  .יתרום רבות להבנתנו את מנגנוני התמודדות הצמח עם תנאי עקה

 מארבידופסיס ABI4 -  מעגבניה וASR1בעבודת מחקר זאת נלמד תפקידם הביולוגי של הגנים 

גנים אלו מקדדים לחלבונים בעלי פעילות של פקטורי שעתוק . בעקת מלח ובהתפתחות שורשים

ההורמון הצמחי הראשי המעורב , י העברת אותות בתגובה לחומצה אבסיסית/מסלולהמעורבים ב

 מעגבניה בוטא אקטופית בצמחי ארבידופסיס אשר הגנום ASR1הגן . בתגובה לעקות אביוטיות אלו

צמחים טרנסגניים אלו הפגינו עמידות משופרת למליחות בשלבי . שלהם לא מקדד כל אורתולוג לגן זה

הפנוטיפ שנצפה עבור נבטים צעירים של צמחי ארבידופסיס . תפתחות מאוחרים יותרנביטה ובשלבי ה

ביטוי יתר של . ABI4 הנו דומה לזה אשר אופיין עבור צמחים מוטנטים בגן ASR1שמבטאים את הגן 

ASR1 גרם לשינוי בדפוס הביטוי של גנים המבוקרים על ידי ABI4 במגמה דומה לזו אשר אופיינה עבור 

 chromatin- וelectromobility shift assay (EMSA)אנליזות של . abi4טנטים צמחים מו

immnoprecipitation (ChIP) הראו כי ASR1 נקשר לאתר הקישור של ABI4 המכונה Coupling 

Element 1 (CE1) . מכלול תוצאות אלו מציע כי הפנוטיפ של צמחים המבטאים יתרה אתASR1 

 תוצאה ישירה של תחרות בין שני פקטורי שעתוק אלו על קשירת אתרי  הנוabi4הדומה לזה של צמחי 

 לקשור אתרים אלו ולקדם את שעתוקם של ABI4 - נמנע מASR1בנוכחות ביטוי יתר של . פרומוטור

  .גנים אותם הוא מבקר

 עם עקת מלח נבחן על abi4 וצמחי ASR1דפוס ההתמודדות של הצמחים המבטאים יתרה את 

בניגוד . זי מלח הגורמים לעצירת התפתחותם ואף למוות של צמחי ארבידופסיס מזן הברידי טיפול בריכו

בבחינת רמת . לזן הבר הפגינו הצמחים עמידות משופרת לעקת מלח והראו אחוזי שרידות גבוהים יותר

 abi4 וצמחי ASR1יוני הנתרן בצמחים לאחר טיפול מלח נמצא כי הצמחים המבטאים בעודף את 

.  פחותה יותר של יון זה האחראי לחלק הארי של הנזק אשר עקת מלח מסבה לצמחצוברים רמה 

 המקודד לטרנספוטר של יוני אשלגן ונתרן הממוקם HKT1 מבטאים רמה גבוהה יותר של abi4מוטנטים 

 -  וABI4התבטאותם של . ABI4אותה הרקמה אשר בה מתבטא גם , בתאי הגליל המרכזי בשורש

HKT1בעבודה זאת נמצא כי . ח מבוקרת על ידי מל ABI4נקשר לרצף הפרומוטור של  HKT1  . ולכן

 ובכך מתפקד כחוליה במנגנון שמירת HKT1 מבקר שלילית את רמת התבטאותו של ABI4מוצע כי 



 תדירה יותר HKT1נוכחותו של , abi4כבצמחי ,  פעילABI4בהיעדר . ההומיאוסטזיס של יוני נתרן בצמח

ליל המרכזי כך שיותר יונים מוחדרים לתאי רקמה זאת ופחות ממשיכים בממברנת תאי פרנכימת הג

ניתן להציע כי הימנעות זו מהצטברות של רמות רעילות של מלח בנוף מביאה . בזרם העצה לנוף

  .  לנוכחות ריכוזים גבוהים של מלח במצע הגידולabi4לעמידות צמחי 

ם חדשים אינה מתאפשרת לאחר התפתחות איברי, בניגוד לבעלי חיים אשר ברובם המכריע

וזאת , צמחים מראים יכולת גדילה והתפתחות איברים דינמית לאורך כל מחזור חייהם, התבגרות הפרט

, יכולת התפתחות זאת מאפשרת לצמח. באמצעות שמירה על זהות מריסטמטית של רקמות מסוימות

כך ניתן למצוא בהתפתחות שונה של דוגמא ל. גם להתמודד עם שינוי בתנאי הגידול, הנעדר יכולת ניידות

דחיסותה והרכבה , מערכת השורשים של צמחים הגדלים במצעי גידול שונים מבחינת סוג הקרקע

  . המינרלי

        התפתחות מוגברת של מערכת השורשים בתנאי גידול אופטימליים נצפתה הן בצמחי ארבידופסיס 

ם אלו מתפתחים שורשים צדדיים רבים יותר בצמחי. abi4 והן במוטנטים ASR1המבטאים יתרה את 

 ובחינה יסודית של ABI4בחינה מדוקדקת של פעילות הפרומוטור של . מאשר צמחים מזן הבר

אשר נחשב כפעיל בשלבי ,  הראתה לראשונה כי גן זהabi4התפתחות מערכת השורש של צמחי 

נת מערכת השורשים של בחי. פעיל גם בשלבי התפתחות מאוחרים יותר, הנביטה המוקדמים בלבד

 העלתה כי עיקר השפעתו המעכבת של גן זה היא על ABI4 וצמחים המבטאים בעודף את abi4צמחי 

מעקב אחר הצטברותו של . שלבי היווצרות פרימורדיה של שורש צדדי והתארכות שורש צדדי בוגר

תו של הפרומוטור באמצעות פעילו, ההורמון המרכזי בקידום התפתחותם של שורשים צדדיים, אוקסין

 מביא לירידה חריפה ביכולת ABI4הראה כי ביטוי יתר של ,  המבוקר על ידי הורמון זהDR5הסינתטי 

בהתאמה עם תוצאות . דבר המביא לירידה בהתפתחותם של שורשים צדדיים, ההורמון להצטבר בשורש

ה הצטברות גבוהה נצפת,  אשר פתחו מערכת שורשים מסועפת יותרabi4בשורשים של מוטנטים , אלו

 וציטוקינין   מזורזת על ידי ההורמונים  חומצה אבסיסיתABI4התבטאות . יותר של מוקדים של אוקסין

בחינה ישירה של . ומעוכבת על ידי אוקסין הנחוץ להתפתחותם, אשר מעכבים יצירת שורשים צדדיים

כי ביטויו נמוך משמעותית הראתה ,  אשר מזרז את השינוע הקוטבי של אוקסין בצמחPIN1רמת החלבון 

חיזוק . abi4 בעודף בהשוואה לצמחי זן הבר ונראה גבוה יותר בצמחי ABI4בצמחים המבטאים את 

 על שינוע קוטבי של אוקסין התקבל בניסוי אשר בחן ישירות את תנועתו ABI4להשפעתו המעכבת של 

 הינו מודולטור של התפתחות ABI4עבודה זו מדגימה כי . האקרופטאלית של אוקסין מסומן רדיואקטיבית

שורשים צדדיים אשר מתפקד בצומת מסלולי העברת האותות בין ההורמונים חומצה אבסיסית וציטוקינין 

וזאת על ידי עיכוב השינוע הקוטבי ועקב כך להפחתה בהצטברותם , אשר מעכבים הסתעפות שורשים

  . של מוקדי אוקסין הנחוצים להתפתחותם של השורשים הצדדיים

 בצמחי ארבידופסיס בשלבי ABI4עבודת מחקר זאת מאפיינת לראשונה את ביטויו של הגן 

, המתואר בספרות, זאת לאור המחקר האינטנסיבי אודות גן זה, התפתחות וגטטיביים ובצמחים פורחים

 נמצא כחלבון מפתח בתהליך ABI4. אשר התמקד בשלבי ההתפתחות העוברית המאוחרת והנבט

צדדיים וייתכן כי הנו מעורב בעיצוב ארכיטקטורת השורש בתנאי עקה אביוטית הסתעפות שורשים 

  .חומצה אבסיסית, במסלול התגובה להורמון העקה הצמחי
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Plant development is a complicated process, regulated by the data encoded by 

the genetic code and affected to a large extent by multiple environmental factors, in 

particular abiotic stresses such as salt stress and drought.  Plant exposure to salt stress 

and drought results in global change in the pattern of gene expression and the protein 

profile of the plant cell. The biological role of the majority of these gene products is yet 

to be determined. Study the activity of these stress regulated gene products will 

contribute to a better understanding of the plant mechanisms of coping with stress 

conditions.  

In this research I studied the biological role of tomato ASR1 and Arabidopsis 

ABI4 in the plant response to salt stress and in root development. These genes encode 

two transcription factors involved in the signal transduction pathway of the response to 

abscisic acid, the primary phytohormone involved in the response to salt stress and 

drought. No ASR ortholog has been isolated from this model plant genome.  Tomato 

ASR1 was ectopically expressed in Arabidopsis plants. These transgenic plants display 

improved tolerance to salinity during germination and later stages of development. The 

phenotype observed in ASR1 overexpressing seedlings is similar to the phenotype 

characterized for plants with a mutation in the ABI4 gene. ASR1 overexpression 

resulted in alteration of the ABI4 regulated gene expression pattern, similar to the 

pattern characterized in abi4 plants. Electromobility shift assay (EMSA) and chromatin 

immunoprecipitation (ChIP) show that ASR1 binds the ABI4 binding site called Coupling 

Element 1 (CE1). These results suggest that the abi4 like phenotype observed in ASR1 

overexpressing plants is due to competition between these two transcription factors for 

promoter site binding. The overexpressed ASR1is outcompeting ABI4 from binding 

these sites and thus inhibiting it ability to promote transcription of the genes it regulates.  

The ASR1 overexpressing and abi4 plants tolerance to salt stress was assayed 

by treatment with salt concentrations that lead to severe growth arrest and death of wild 

type Arabidopsis plants.  In contrast to the wild type plants, these plants display 



improved tolerance to salt stress as reflected by higher survival rate in the presence of 

high salt levels. Quantification of shoot sodium ions level reveals that abi4 plants 

accumulate low levels of this ion, which is the major factor in salt stress toxicity  for  

plant tissue. Expression of both ABI4 and the HKT1 gene, encoding a K+ and Na+ 

transporter localized in the root stele cells, is induced by salt treatment. abi4 mutants 

express higher levels of the transcript of HKT1. My research shows that ABI4 binds the 

promoter of the HKT1 gene and we propose that ABI4 negatively regulates HKT1 

expression.  ABI4 is thus suggested to play a role in the mechanism of maintaining Na+ 

ions homeostasis in the plant. In the absence of an active ABI4, such as in abi4 plants, 

HKT1  activity in the membrane of the stele parenchyma cells is higher. As a result, 

more Na+ ions are translocated into the cells, reducing the levels of Na+ in xylem. This 

would  protect the young tissues from the salt ions.  I propose that this avoidance of 

toxic salt levels accumulation in the shoot results in the improved salt tolerance 

observed among abi4 plants.     

In contrary to animals, in which organ development is not possible after 

maturation, plants display dynamic growth and development during all their life cycle by 

maintaining meristematic identity of specific tissues. This growing ability enables the 

sessile plant to cope with changes in habitat conditions.  Example for this issue could be 

found in altered development of plant root system among plants growing in various 

media differing in their condensity, mineral composition etc. 

Enhanced development of the root system under optimal growth conditions was 

observed in ASR1 overexpressing and abi4 plants. These plants develop higher number 

of lateral root than do wild type plants. Thorough study of the ABI4 promoter activity and 

abi4 root system development revealed for the first time that ABI4, previously assumed 

to be active only at the early stages of germination, is active also at later stages of 

development. Examination of abi4 and ABI4 overexpressing plants shown that the main 

inhibitory effect of ABI4 is on the stages of lateral root primordia establishment and 

mature lateral root elongation. Tracking the accumulation of auxin, the main lateral root 

promoting hormone, using the DR5 synthetic, auxin regulated, promoter system, 

revealed that ABI4 overexpression leads to severe reduction in auxin accumulation in 

the root resulting in decreased lateral root formation. In agreement with these results, in 

abi4 mutants roots, which develop highly branched root system, an increased number of 

auxin accumulation foci was observed.  

 ABI4 expression is induced by the hormones abscisic acid and cytokinin, which 

inhibit lateral root formation, and repressed by auxin that is required for development of 



these organs. Direct examination of the auxin efflux facilitator, PIN1, protein level that 

catalyzes auxin polar transport, shows significant reduction of this protein expression in 

the ABI4 overexpressing plants when compared to wild type plants, and increased 

expression in the abi4 mutants. Confirmation to the inhibitory effect of ABI4 on auxin 

polar transport was gained  using an assay that directly tests the acropetal movement of 

radiolabeled auxin. This work indicates that ABI4 is a modulator of lateral root 

development by integrating the signal transduction pathways of the hormones abscisic 

acid and cytokinin that inhibits root branching.  Auxin is thus suggested to impair auxin 

polar transport and accumulation, required for normal lateral root development.  

My thesis characterizes for the first time the expression of ABI4 in Arabidopsis 

plants at the vegetative and reproductive developmental stages, this on the background 

of an intensive research work, presented in the literature, that was focused on the late 

embryogenesis and germinating seedlings developmental stages.  ABI4 was found to 

be a key protein in the processes of lateral root branching and it is possible that it is 

involved in root architecture determination under abiotic stress conditions in the abscisic 

acid response pathway.  
  

  

 



השלכות קוגניטיביות בפתרו�  –" קידומטיקה לנוער"תלמידי� מוכשרי� בתכנית העשרה מתמטית : נושא העבודה

  בעיות מתמטיות לא שגרתיות והשלכות אפקטיביות 

   דורית נריה : הש� המגיש

  סעד� סמעיל אבוא' מרי� עמית ופרופ' פרופ : י�המנח מותש

  :תקציר העבודה

ה לפיתוח /מוכשרי� במתמטיקה חשיבות רבה ה� כזכות אלמנטארית של כל תלמידלטיפוח וקידו� תלמידי� 

בעלי טיפוח עתודה של תלמידי� בעלי יכולות מתמטיות גבוהות ו. וה� מבחינה לאומית, נציאל האישיהפוט

יע והוא גור� מכר, על מנת ליצור ידע חדש והתקדמות בתחומי המדע והטכנולוגיה הכרחימוטיבציה בלימודי� הוא 

  .בהתפתחות הכלכלית והחברתית של המדינה

המועדו� המתמטי למצוינות  –קידומטיקה לנוער 'במציאות בה ישנ� מיעוט מסגרות להעשרה במתמטיקה בולטת 

תלמידי� מוכשרי� במתמטיקה מרחבי  600�במועדו� לומדי� למעלה מ. גוריו� בנגב� באוניברסיטת ב�' ויצירתיות

תכנית . אחר הצהרי� בשעות, פעילות מתקיימת אחת לשבועה. 'ט�'תלמידי כיתות המרבית� , הנגב הצפוני

באופ� ישיר ואינה קשורה  בסס את הידע המתמטי של התלמידי�העשיר ולהלימודי� במועדו� מובנית במטרה ל

מת� הפעילויות ה� במגוו� תחומי תוכ� מתמטיי� ומבוססות על . לתכנית הלימודי� הפורמלית של משרד החינו$

בדיקת ההיבטי� השוני� בפתרו� משימות לא שגרתיות עשויה . problem based learningבעיות מאתגרות בשיטת  

ועל דרכי� אפשריות לחיזוק ולקידו� , לתרו� להבנה טובה יותר של התהליכי� העוברי� על תלמידי המועדו�

  . ההתפתחות המתמטית של תלמידי� מוכשרי�

 לות קידומטיקה במש$ שנה שלמההייתה לבדוק את ההשפעה של השתתפות בפעיה זמחקר המטרה הראשונה של 

ההתפתחות הקוגניטיבית נבדקה בעזרת זיהוי וניתוח תהליכי פתרו� . על ההתפתחות הקוגניטיבית של משתתפיה

מטרה  .במתמטיקהבעיות לא שגרתיות במגוו� תחומי תוכ� מתמטיי� וביכולות המאפיינות תלמידי� מוכשרי� 

באופ� מיוחד תפיסה עצמית טיביות של השתתפות בקידומטיקה ונוספת של המחקר הייתה לבדוק השלכות אפק

  .מתמטית ומיקוד שליטה

. פותחו שתי גרסאות שונות של מבח� פתרו� בעיות לא שגרתיות במתמטיקה, כדי לבחו� את ההיבטי� הקוגניטיביי�

' קידומטיקה'בקבוצת ' ט� 'מוכשרי� במתמטיקה בכיתות זלתלמידי� , ובתר במועדי קד�שתי הגרסאות הועברו 

השאלוני� נבנו כ$ שיוכלו לחשו' את המאפייני� . )קבוצת ההשוואה(ובקבוצת כיתות מדעיות ) קבוצת הניסוי(

יכולת הכללה ושימוש באסטרטגיות , חשיבה לוגית: הקוגניטיביי� הייחודיי� של תלמידי� מוכשרי� במתמטיקה

ס$ הכל נבדקו . נותחו בהתא� לפרדיגמת מחקר משולב שיטותשל התלמידי� הפתרונות  .גנטיותפתרו� יעילות ואל

וביצוע מבחני�  ִאפשר כימות הנתוני� האיכותניי�, מספר� הגדול של הפתרונות. פתרונות 2300ונותחו מעל 

  . סטטיסטיי�

השיפור מתבטא . קידומטיקהדי רב תלמיהממצאי� מצביעי� על שיפור משמעותי ביותר ביכולות הקוגניטיביות ב

השינוי בי� מבח� . ביעילות האסטרטגיות ובאלגנטיות של דרכי הפתרו� ,בגמישות המחשבתית, ביכולת ההכללה

, מתוחכמות, במעבר מאסטרטגיות אקראיות ופשטניות לאסטרטגיות שיטתיותתבטא ההקד� לבי� מבח� הבתר 

מאפיינות תלמידי� מוכשרי� במתמטיקה ומעידות על רמות גבוהות של אסטרטגיות אלו . ואלגנטיות יותריעילות 

חשיבה וכ� על גמישות מחשבתית שבאה לידי ביטוי בשימוש בידע שנלמד בהקשרי� אחרי� ויישומו במצבי� הלא 

  .לא נמצאו שינויי� דומי�, לעומת זאת, ההשוואהבקבוצת  .מוכרי� שהציבו הבעיות הלא שגרתיות בפני התלמידי�

שהייתה גבוהה , חינת ההיבטי� האפקטיביי� נמצא שהתפיסה העצמית המתמטית של תלמידי קידומטיקהבב

וזאת בניגוד לממצאי מחקרי� קודמי� שמצאו שמסגרות הומוגניות לתלמידי� , נשמרה ולא נפגעה, מלכתחילה

מובהק  יה� באופ�תלמידי קידומטיקה ייחסו את הצלחות. מוכשרי� גורמות לירידה בתפיסה העצמית האקדמית



דפוסי הייחוס הללו . דורגה באופ� נמו$, מכל סיבה שהיא, בעוד שהאפשרות לכישלו�, לכישרו� המתמטי של עצמ�

  . להמש$ העיסוק במתמטיקה ת הצלחה הטומנת בחובה העצמת המוטיבציהמעידי� על תחוש

שהרי לא נמצאו , מטיקהנית� לייחס את הממצאי� החד משמעיי� להתנסות המיוחדת של התלמידי� בקידו

. תוספת שעות לימוד במתמטיקהולמרות שבשתי המסגרות יש העשרה , שינויי� דומי� בכיתות המדעיות

 מסגרת) 2(; סת על התמודדות ע� בעיות מאתגרותדידקטיקה המבוס) 1( :המאפייני� המיוחדי� של קידומטיקה

מעבר גמיש בי� תחומי א$ אינה מקובעת ומאפשרת , הקניה השיטתית של גופי ידע מתמטיי�להעשרה המבוססת על 

חלק בעל מת� חידות אקראיות כמקובל  זאת בניגוד לשיעורי� המבוססי�. תוכ� מתמטי ושימוש מושכל בה�

התלמידי� נדרשי� לנמק ולהצדיק מתאפיי� בדיוני� בה� ה מתמטיהשיח ה) 3( ;מדעיותבכיתות ת ההעשרה ותכנימ

לא ההערכה ה דרכי) 5(; מיומ�המורי� הצוות ) 4(; יעוניה� על רעיונות מתמטיי�פתרונותיה� ולבסס את טאת 

 יוצרי� מסגרת העונה על צרכי התלמידי� המוכשרי� ובכ$ מקדמתהגורמי� הללו כל   –והיעדר ציוני� מאיימותה

   .נקודות החוזק האפקטיביות של התלמידי� וא' משמרת אתאת הפוטנציאל המתמטי שלה� ומפתחת 

הטועני� שתלמידי� מוכשרי� אינ� זקוקי� למסגרות לימוד , בניגוד לדעה הרווחת בקרב חלק מאנשי החינו$

למסגרת הלימוד של תלמידי�  –מחקר זה מצא כי ההפ$ הוא הנכו� , מיוחדות מכיוו� שבמילא ה� מוכשרי�

ות העצומה שיש מחקר זה מדגיש את החשיב. מוכשרי� במתמטיקה השפעה ניכרת על התפתחות� המתמטית

המחקר הנוכחי מוסי' נדב$ ידע חדש לספרות התיאורטית והמחקרית . למסגרת לימוד על פיתוח פוטנציאל מתמטי

על פתרו� בעיות לא שגרתיות של תלמידי� מוכשרי� במתמטיקה ומצביע על מסגרת המקדמת ומטפחת את 

  .היכולות הייחודיות של תלמידי� אלו
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Abstract: 

The education and promotion of mathematically talented students is extremely important, both 

personally - as the elementary right of every student to develop their own potential, and on a national 

level. Fostering a generation of students with strong mathematical abilities and a motivation to learn is 

crucial to the production of new knowledge and the progress in the fields of science and technology, 

two elements that decisively influence the country's social and economic development.   

In a reality that provides few facilities for mathematical enrichment, Ben-Gurion University's 

"Kidumatica – The Mathematics Club for Excellence and Creativity" stands out. Its members include 

over 600 mathematically talented students from throughout Israel's northern Negev area. Most of the 

students are in grades 5-9. Meetings take place once a week in the afternoon. The aim of the club 

curriculum is to enrich and strengthen the students' mathematical knowledge, and is not directly 

connected to their formal school education. The activities cover a variety of mathematical topics and 

are based on the method of "problem-based learning". Examining the different aspects of solving non-

routine problems may lead to a fuller understanding of the processes undergone by the club's students, 

and the different ways in which mathematically talented students can be strengthened and advanced.  

The primary goal of this study was to examine the effect of a full year's participation in Kidumatica 

on students' cognitive development. This development was assessed through the identification and 

analysis of non-routine problem solution processes in a variety of mathematical fields, and of the 

abilities displayed by mathematically talented students. Another aim was to assess the affective 

implications of participating in Kidumatica, particularly in the realms of mathematical self-concept 

and locus of control. 

To assess the students’ cognitive development in solving non-routine problems, two questionnaires 

were developed, and were given to the Kidumatica students and to a comparison group of  advanced 

placement science students, in a pre-test/post-test design. The choice of problems for the 

questionnaires was based on their potential to reveal cognitive abilities such as generalization, 

relational reasoning, data assimilation and flexible thinking. All together, over 2300 solutions were 

gathered and analyzed both qualitatively and quantitatively, according to the mixed method research 

paradigm.  



The findings indicate a significant improvement in the Kidumatica students’ cognitive skills. This was 

indicated by their generalization abilities, their flexibility, the effectiveness of their strategies and the 

elegance of their solutions. The shift between the pre and post test was a transition from random and 

simplistic strategies to more systematic, sophisticated, efficient and elegant ones. Such strategies are 

characteristic of mathematically talented students, indicating high levels of thinking and a flexibility 

that is expressed through their use of previously acquired knowledge in different contexts and 

applying it to the unfamiliar situations presented to them by non-routine problems. In the comparison 

group, such changes were not found.  

The mathematical self-concept of the Kidumatica students, which started out high, remained 

unimpaired throughout the year. This contradicts previous studies, which have found that 

heterogeneous programs for talented students lead to a drop in their academic self-concept. The 

Kidumatica students overwhelmingly attributed their successes to their own mathematical ability, 

while the possibility of failure, for any reason, was rated very low. These attribution patterns indicate 

a feeling of success that carries within it a motivation for future mathematical activity. 

The unequivocal results of this study can certainly be attributed to the students’ unique experience in 

Kidumatica, since similar differences were not found amongst the students in the non-Kidumatica 

comparison group, despite the fact that both groups receive additional hours of mathematical 

enrichment. The elements that set Kidumatica apart: (1) its didactics of problem-based learning; (2) its 

systematic provision of blocks of mathematical knowledge (as opposed to enrichment programs based 

on random riddles popular in math enrichment programs in school); (3) mathematical discourse in 

which students are required to explain and justify their solutions, and to support their claims with 

mathematical ideas; (4) a skilled team of instructors with extensive knowledge and experience both in 

mathematics and in pedagogical content knowledge; (5) non-threatening methods of evaluation.  Such 

a framework caters to the particular needs of talented students, and thus taps into and develops their 

mathematical potential, while preserving their affective strengths as well.  

Contrary to the perception popular amongst some educators, who claim that talented students do not 

require special frameworks for learning because they are talented anyway, this study shows that the 

opposite is the case – that the framework for these talented students had a profound influence on their 

mathematical development. This study contributes an additional layer of information to the theoretical 

literature on the solution of non-routine problems by mathematically talented students, and offers a 

framework for promoting and fostering the unique talents of students such as these. 
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Abstract 

Scalable Video Coding (SVC), which is an extension of the H.264/AVC standard, has achieved 

significant improvements in coding efficiency comparing to prior video coding standards. In addition to 

spatial, temporal, and quality/SNR scalabilities, the SVC supports the Region-of-Interest (ROI) 

scalability. The ROI scalability is a desirable feature in many future video coding applications, such as 

mobile device applications, which have to be adapted to be displayed on a relatively small screen. At the 

same time, other users having a larger screen may wish to extract other ROI(s) to receive greater video 

stream resolution. Therefore, to fulfill these requirements, it would be very beneficial to simultaneously 

transmit a video stream in a variety of Regions-of-Interest (e.g., each Region-of-Interest having different 

spatial resolution). 

This work presents computational complexity and rate-distortion SVC optimization methods. First 

of all, we present and evaluate two novel types of ROI coding: the ROI coding by performing cropping 

and ROI coding by employing the Flexible Macroblock Ordering (FMO) technique, respectively. As a 

result, this enables us to provide a dynamically adjustable and scalable ROI video coding scheme, 

thereby enabling to adaptively and efficiently set the desirable ROI location, resolution and bit-rate, 

according to the network bandwidth (especially, if it is a wireless network in which the bandwidth is 

limited), and according to end-user resource-limited devices (such as mobile devices, PDAs, and the 

like). In turn, we are able to effectively select best encoding scenarios suitable for most heterogonous 

and time-invariant end-user terminals (i.e., different users can be connected each time).   
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Then, we present an adaptive bit-rate control for enabling to adaptively change the ROI visual quality 

and amount of bits allocated for each ROI, while considering the above constraints and considering 

additional predefined settings (e.g., user's display spatial/temporal resolution, etc.).  

    After that, we disclose our complexity-aware adaptive Region-of-Interest pre-processing (pre-

filtering) methods and system for the optimized Scalable Video Coding. According to the proposed 

methods, we adaptively vary various parameters of the SVC pre-filters (provided for each SVC layer), 

such as standard deviation, filter kernel size, a number of filters for the dynamic pre-processing of a 

transition region between the ROI and background, etc., thereby enabling to dynamically adjust the 

desired Scalable Video Coding quality and bit-rate. Our adaptive pre-filtering system is based on an 

SVC computational complexity-rate-distortion (C-R-D) analysis, thereby adding a complexity 

dimension to the conventional Region-of-Interest SVC R-D analysis. As a result, the ROI SVC visual 

presentation quality is significantly improved, which can be especially useful for various resource-

limited devices, such as mobile devices. The performance of the presented adaptive ROI SVC pre-

processing scheme is evaluated and tested in detail, further comparing it to the Joint Scalable Video 

Model reference software (JSVM 9.19) and demonstrating significant improvements.   

The above mentioned computational complexity and rate-distortion SVC optimization methods are 

especially useful for future Internet and 4G applications with limited computational resources, such as 

video conferencing (between two or more mobile device users), video transrating, video transcoding 

between different video coding standards, and many other applications. 

 

Index Terms — video coding optimization, adaptive pre-filtering, ROI pre-processing, 

computational complexity-rate-distortion analysis, limited computational resources, ROI scalability, bit-

rate overhead, Flexible Macroblock Ordering, Scalable Video Coding, H.264/AVC.  
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גוריו� בנגב� אוניברסיטת ב�  

תקשורת מחלקה להנדסת מערכות  

 

קידוד וידאו סקלבילי בהתבסס על אופטימיזציה של   
עיוות � סיבוכיות חישובית וקצב  

 

 על ידי ד� גרוייס

 
רדה רפוע ר"ד :החנמ  

 

 תקציר

 

השיג שיפורי� משמעותיי� , AVC/H.264 סטנדרד אשר מהווה הרחבה של, )SVC( קידוד וידאו סקלבילי

) temporal(סקלביליות זמנית , מרחביתבנוס� לסקלביליות . ביעילות הקידוד בהשוואה לסטנדרטי� קודמי�

-Region-of(בסקלביליות של אזור עניי� ג� קידוד וידאו סקלבילי תומ! , )quality/SNR(וסקלביליות איכות 

Interest .(של מכשירי� ביישומי� כמו , ביישומי� עתידיי� רבי�ניי� הינה תכונה רצויה סקלביליות של אזור ע

משתמשי� אחרי� ע� מס! , באותו זמ�. קטני�יחסית די להציג וידאו על מסכי� אשר פותחו במיוחד כ, ניידי�

, על מנת לעמוד בדרישות האלה, לכ�. יותר גדול יכולי� לקבוע אזורי עניי� שוני� על מנת לקבל רזולוציה יותר גבוה

    ). וציה מרחבית שונהלכל אזור עניי� יש רזול, לדוגמה(אחד ע� אזורי עניי� שוני� stream וידאו יש צור! לשדר 

. עיוות#שיטות אופטימיזציה של קידוד וידאו סקלבילי בהתבסס על סיבוכיות חישובית וקצב מציג שלנומחקר ה

קידוד אזור עניי� על ידי ): ROI coding(ניי� אזור עשל קידוד  שני סוגישל  הערכהאנחנו מציגי� ועושי� , קוד� כל

, )FMO( "סידור גמיש של מקרובלוקי�"וקידוד אזור עניי� על ידי שימוש בשיטת  cropping)(ביצוע חיתו! 

רת פשאשר מא, לנו לפתח וליש� מערכת דינאמית לקידוד סקלבילי של אזור עניי� מאפשרזה , כתוצאה. בהתאמה

, וידאו של סרט) frame(לקבוע בצורה אדפטיבית ואפקטיבית את המיקו� הרצוי של אזור עניי� בתו! כל מסגרת 

חוטית שבה כאשר זאת רשת אל, במיוחד(ל הרשת רצוי בהתא� לרוחב פס ש סיביות#לקבוע רזולוציה רצויה וקצב

בהתבסס על . כמו מכשיר נייד בעל משאבי� מוגבלי�, ובהתא� לסוג המכשיר של משמש קצה) רוחב פס הוא מוגבל

מתאי� למרבית הסוגי� של המכשירי� של  אנחנו יכולי� לבחור בצורה אפקטיבית את תסריט הקידוד הכי, זה

  . קצההמשתמשי 

 �איכות הלאפשר שינוי אדפטיבי של על מנת הסיביות  #אנחנו מציגי� בקרה אדפטיבית של קצב, בנוס

כאשר לוקחי� בחשבו� את , המוקצי� לכל אזור עניי�הסיביות ויזואלית של אזור העניי� ושינוי אדפטיבי של כמות ה

  . וכולימשתמש  של כל מס!האחרות כמו רזולוציה מרחבית של מקדימות ההגבלות לעיל ולוקחי� בחשבו� הגדרות 

של אזור עניי�  אדפטיבי) pre-processing/pre-filtering( לסינו� מקדי�ות ומערכת שיטאנחנו מציגי� , חו$ מזה

אנחנו משני� בצורה אדפטיבית פרמטרי� , בהתא� לשיטות המוצגות על ידינו). SVC(סקלבילי  לקידוד וידאו
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כמו סטיית , קידוד וידאו סקלבילי אשר מיושמי� עבור כל שיכבה של) (pre-filtersשוני� של המסנני� המקדימי� 

, רקעלמספר המסנני� לעיבוד דינאמי של אזור מעבר בי� אזור עניי� , גודל גרעי� של כל מסנ�, תק� של כל מסנ�

הרצוי של קידוד וידאו הסיביות  #כ! אנחנו מאפשרי� להתאי� בצורה דינאמית את האיכות הרצויה וקצב. וכדומה

ת על אנליזת סיבוכיות ומתבסס �מכיוו� שה ותד יעילמאו ה�אדפטיבי  לסינו� מקדי� ות שלנוהשיט. סקלבילי

עיוות #מימד סיבוכיות לאנליזת קצב האשר מוסיפ, לקידוד וידאו סקלבילי )C-R-D(עיוות #קצב#חישובית

איכות התצוגה הויזואלית של קידוד הוידיאו הסקלבילי , כתוצאה. קידוד וידאו סקלבילישל קונבנציונלית ה

טלפוני� , כגו�(מכשירי� ניידי� כמו , בעלי משאבי� מוגבלי� למכשירי�תי אפילו משמעומאוד באופ�  משתפרת

  ).יוכול ריי�סלול

   JSVM 9.19והושוו לביצועי� של הביצועי� של המערכות והשיטות המוצגות במחקר זה נבחנו בצורה יסודית 

Joint Scalable Video Model)( ,שיפורי� משמעותיי�ל כאשר אנחנו מגיעי� .  

 ביישומי� ת במיוחד לושימושי השיטות אופטימיזציה של קידוד וידאו סקלבילי המוזכרות לעיל הינ�

שיחות לצור! כגו� , כאשר ישנ� משאבי� חישוביי� מוגבלי�) 4G(של דור רביעי  יישומי�אינטרנט ו יי�מבוסס

בי�  transcodingוידאו , transratingוידאו , )יי� או יותר משתמשי� של מכשירי� ניידי�נבי� ש(ועידת וידאו 

  . י�אחר י�רב ויישומי�, סטנדרטי� שוני�

  

, עניי�#עיבוד מקדי� בהתבסס על אזור, אדפטיבי סינו� מקדי�, אופטימיזציה של קידוד וידאו – מילות מפתח

של קצב  overhead ,אזור עניי�סקלביליות , משאבי� חישוביי� מוגבליי�, עיוות#קצב#אנליזת סיבוכיות חישובית

    .)SVC(קידוד וידאו סקלבילי , הסיביות

 



   חיים אורח שינוי י"ע ומניעתה 2 מטיפוס לסוכרת סיכון גורמי איתור   :נושא העבודה
 בעבר הריונית סוכרת עם בנשים                                 

 
  דנה זילברמן קרביץ  : שם המגיש

 ניצר'ארנון ויז' פרופ, בהם- ר אילנה הרמן"ד, נעמי מאירשטיין' פרופ  : יםשם המנח

  תקציר
  רקע

  .סוכרת היא הפרעה מטבולית כרונית שכיחה ששיעורי התחלואה בה עולים בארץ ובעולם בהתמדה

הפגיעה בכלי דם קטנים . המחלה עלולה לגרום לסיבוכים ארוכי טווח במערכות שונות בגוף כתוצאה מפגיעה בכלי דם

עה בכלי הדם הגדולים מערבת את הפגי. בגלומרולים בכליות ונוירופטיות שונות, מתבטאת במיקרואנגיופטיות ברטינה

באוכלוסיה מערבית   Type 2שיעור סוכרת . עורקי המוח והעורקים ההיקפיים בגפיים התחתונות, העורקים הכליליים

שכיחות הסוכרת שונה באוכלוסיות שונות כאשר במגזר היהודי בארץ השכיחות הייתה גבוהה מאשר במגזר . 7-8%היא 

  .ות גם במגזר הבדואיהבדואי ולאחרונה עולה השכיח

האוכלוסייה הבדואית עברה שינוי מאורח חיים מסורתי לסגנון חיים מערבי המאופיין בשינויים בהרגלי אכילה וירידה 

. ובשכיחות הסוכרת באוכלוסייה זו) BMI )Body Mass Index  -שינוי זה באורח החיים גרם לעלייה ב . בפעילות גופנית

השמנת יתר היא בעיה , בשנים האחרונות. סובלים מעודף משקל או השמנת יתר Type 2מחולי הסוכרת  90% - למעלה מ

  .הנפוצה ברחבי העולם

  במחקרים רבים נמצא כי קיים סיכון מוגבר לנשים עם סוכרת הריונית

(GDM-Gestational Diabetes Mellitus)  לפתח סוכרתType 2 בהמשך חייהן .GDM  מוגדר כאי סבילות לפחמימות

רוב הנשים חוזרות . באוכלוסיות אתניות שונות 1-14%נעה בין  GDMהשכיחות של . לה לראשונה במהלך ההריוןשמתג

מאוחר יותר  Type 2מנשים אלו תתפתח סוכרת גלויה  60% - אך בכ, לסבילות סוכרים נורמלית בתקופה שלאחר ההריון

  .פנית ודיאטה מתאימהי פעילות גו"ניתן לעכב את הופעת המחלה וחומרתה ע. במהלך חייהן

  מטרות 

 .באזור הנגב  באוכלוסייה מהמגזר היהודי והבדואי GDM -לבדוק את שכיחות ה .1

ומדדים מטבוליים נוספים בנשים  HOMA -לבחון באיזו מידה תתרום ההתערבות לשינוי אורח חיים להורדת מדד ה .2

 . GDMיהודיות ובדואיות לאחר 

 תוכנית ההתערבות לשינוי אורח החיים לבחון האם יש הבדל בתרומה היחסית של  .3

 . GDMבין הנשים במגזר היהודי למגזר הבדואי לאחר         

 .   GDMלפתח מודל לניבוי התמדה בהתערבות לשינוי אורח חיים ומעקב   לאחר  .4

    שיטות

, לשתי קבוצות הנשים חולקו באופן אקראי. בהריון הנוכחי GDM  עם, הלידה לאחר חודשים 3-4נשים  180המחקר כלל 

חודשים  3-4כל הנשים זומנו  .קבוצת התערבות מהמגזר היהודי והבדואי וקבוצת ביקורת מהמגזר היהודי והבדואי

לחץ דם , BMI, משקל, גובה :כמו כן נבדקו מדדי מעקב. גלוקוז וליפידוגרם בצום, מהלידה לבדיקות מעבדה לאינסולין

כל הנשים מילאו  .לבדיקות דם ומדדי מעקב חוזרים, ה ושנתיים מהלידהכל הנשים קיבלו זימון נוסף שנ. והיקף בטן

י אחות על "בתחילת המפגש הראשון קיבלו הסבר כללי ע. הרגלי תזונה ופעילות גופנית, פרטים דמוגרפייםשאלון 

מה כל הנשים חתמו על טופס הסכ. GDMלאחר הריון עם , עתידית Type 2נוסף וסוכרת  GDMהשכיחות המוגברת של 

  . כמו כן כל הנשים קיבלו הדרכה חד פעמית לשמירה על אורח חיים תקין, מדעת לפני ההשתתפות במחקר

מידי ) מפגשבכל נשים  10 -כ( של כשעתיים כל אחד מפגשים קבוצתיים 2-4 –קבוצת ההתערבות מכל מגזר נפגשה בנוסף ב 

י מורה "י דיאטנית ועידוד לפעילות גופנית ע"לתזונה נכונה  ע ,לשינוי אורח חיים מתוגברת חודשים וקיבלו הדרכה 3-4

  .לספורט

  



    תוצאות

 - נמצא כי בממוצע אחוז שכיחות ה. 1995-2009באוכלוסייה בנגב בין השנים  GDM -במחקר נבדקה אחוז שכיחות ה

GDM  3.5%ובקרב אוכלוסיית הנשים הבדואיות הוא  5.7%בקרב אוכלוסיית הנשים היהודיות הוא .  

גדול בקרב המגזר הבדואי לעומת ,  LOPC (Lack of Pregnancy Care),כמו כן מצאנו כי אחוז הלידות ללא מעקב הריוני

באוכלוסייה  GDM - יתכן כי שכיחות ההמדווח אינו משקף את המציאות ו GDM - לכן סביר כי שכיחות ה. המגזר היהודי

  . הבדואית אף גבוה יותר

תהליך ההתערבות גרם . בשני המגזרים GDMמצאנו כי חל שיפור מובהק במדדים המטבוליים בנשים לאחר לידה עם 

ירדו  LDL C -מצאנו גם כי רמות הכולסטרול וה. המחושב לפיהם HOMA - הגלוקוז ומדד ה, להורדת רמות האינסולין

בנוסף . עלו בקבוצות ההתערבות לעומת קבוצות הביקורת בשני המגזרים לאחר שנה ושנתיים מהלידה HDL C -ות הורמ

  .שנה ושנתיים מהלידה, נמצאה עליה בפעילות הגופנית באופן מובהק בהשוואה בין שתי הקבוצות בשני המגזרים

לאחר שנה  HOMA -נמצא כי מדד ה. HOMA -במחקר שלנו נמצא כי קיימים מספר גורמים היכולים לנבא את מדד ה

 HOMA -ככל שמדד זה בתחילת המחקר היה גבוה יותר כך מדד ה. בזמן הכניסה למחקר HOMA -מהלידה מושפע מה

גורם נוסף . שנה לעומת שנתיים מהלידה HOMA -ממצאים דומים נמצאו בהשוואת מדד ה. שנה מהלידה היה גבוה יותר

 - גרמה לירידה במדד ה, דיאטה ופעילות גופנית, י שינוי אורח חיים"התערבות ע, הוא הטיפול HOMA -שהשפיע על ה

HOMA כמו כן גורם נוסף אשר השפיע על ה. לאחר שנה ושנתיים מהלידה - HOMA  לאחר שנה הייתה הצריכה

  .לאחר שנה HOMA -צריכת פחמימות גבוהה בתחילת המחקר ניבאה עלייה במדד ה. התזונתית

  . ך המחקר נשים רבות לא השלימו את תקופת המעקב של שנה ושנתיים מהלידה בשני המגזריםבמהל

באמצעות מודל רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים מצאנו אילו מאפיינים התחלתיים במחקר מנבאים את הסיכוי להתמיד 

  .בתוכנית ההתערבות עד הסוף

לעומת זאת השתייכות . להתמיד בתוכנית ההתערבות יכולים לנבא את הסיכוי HOMA -נמצא כי משקל גוף ומדד ה

  . היקף בטן ורמות אינסולין יכולים לנבא את הסיכוי לנשור מתוכנית ההתערבות, לאוכלוסיה הבדואית

 

    מסקנות

תהליך ההתערבות תרם באופן מובהק . תוכנית ההתערבות שיפרה באופן מובהק את המדדים המטבוליים בשני המגזרים

תוצאות המחקר . ות הגופנית בקבוצות ההתערבות לעומת קבוצות הביקורת במגזר היהודי והבדואילעלייה בפעיל

מ להקטין את הסיכון שלהן לחלות "ע GDMמצביעות על חשיבות המעקב וההדרכה לשינוי אורח חיים של נשים לאחר 

  .עתידית Type 2בסוכרת 

אני מקווה כי התוצאות שמצאנו יובילו לקביעת נוהל . GDMכיום בארץ לא קיים מעקב מסודר לאחר הלידה בנשים עם 

בכדי לעכב או אף למנוע את התפתחות , לשם ניהול משטר טיפולי בקרב נשים אלו GDMמסודר לניטור נשים לאחר 

  .מחלת הסוכרת וסיבוכיה באוכלוסיה היהודית והבדואית כאחד

אם נצליח לעכב את המחלה . תוך הדרכה על אורח חיים בריא, יש לעודד תוכנית לחינוך לבריאות ומעקב אחר נשים אלו

  . וסיבוכיה תמנע תחלואה ויחסך כסף רב

   



 

Title:   Identification of Risk Factors for DM Type 2 and its Prevention 

                             by Changing Life Style in Women Post GDM Giagnosis 

Submitted by:  Dana Zilberman Kravits 

Advisers:  Prof. Naomi Meyerstein, Dr. Ilana Harman-Boehm, Prof. Arnon Wiznitzer 

Abstract 

Introduction 

Diabetes is a very common chronic metabolic disorder which recently spread out both in Israel and abroad. 

This kind of disorder can cause severe persistent negative impacts on several body systems as a result of 

blood vessels damage. The major microvascular complications involve retinopathy, nephropathy and 

diverse neuropathy. The major macrovascular complications involve damage to the coronary arteries, 

stroke and peripheral vascular disease. Type 2 diabetes affects 7-8% of the western population. Diabetes 

frequency differs as a function of population characteristics factors, in Israel it is higher within the Jewish 

population (rather than the Arab one), though recently a serious increase in the Bedouin population was 

observed. The Bedouin population changed recently its life style from a traditional one to a more western 

one characterized by both a change in the food habits and a decrease in physical activities. This kind of 

change caused an increase in BMI (body mass index) and as already mentioned an increase in diabetes 

frequency.  

Up to more than 90% of diabetes patients are overweight and many of them are severely obese. Recently 

the overweight phenomenon is widespread throughout the entire world population. 

Many studies point out the increasing risk of developing Type 2 diabetes as a result of Gestational Diabetes 

Mellitus (GDM). GDM is defined as a glucose intolerance which appears for the first time during 

pregnancy. GDM frequency affects 1-14% of the pregnant women in different ethnic populations. Although 

most of the GDM cases resolve with delivery, up to 60% may develop Type 2 diabetes later. This kind of 

post GDM diabetes may be either inhibited or prevented by physical activities and an appropriate diet.  

The scopes of our research were: 

1. To determine the GDM frequency within both the Jewish and the Bedouin population in the 

Negev area. 

2. To study the impact of a change in lifestyle habits on reducing HOMA and other post GDM 

metabolic disorders in Jewish and Bedouin women population. 

3. To study whether the same change in lifestyle habits have similar results in both populations. 

4. To propose a model for predicting persistent lifestyle change intervention and follow-up after 

GDM.  

Experimental  

This study was performed on 180 women diagnosed with GDM, 3-4 months after delivery. The 

women were divided in two groups, both groups contained both jewish and Bedouin women, one 

group in which intervention in their lifestyle was performed and the second which served as a control 



group. All women had insulin, glucose and lipids tests 3-4 months post partum. Other parameters as 

height, weight, BMI, blood pressure and abdominal circumference were measured. All women had 

again the same tests one year and two years post partum. All women filled in forms giving details of 

demographic data, nutrition and physical activities habits.  

All women received full explanations prior to the beginning of the research on GDM frequency and the 

increased risk for diabetes.  

All women signed giving their informed consent forms on the research and were instructed by a nurse 

prior to the beginning of the study on healthy lifestyle habits regarding nutrition and physical activities. 

The intervention group had 2-4 more group meetings (10 women each) every several months being 

further instructed on both issues by a dietitian and a sport instructor. 

Results and Discussion 

In this study the GDM frequency percentage in the Negev population for the time period 1995-2009 

was determined. The results pointed out an average percentage of 5.7% in the Jewish population and 

3.5% in the Bedouin one. The percentage of LOPC (lack of Pregnancy Care) was higher in the 

Bedouin population than in its Jewish analogue. There for the data regarding the percentage of GDM 

might be falsely low as a result of non documented cases. 

For the intervention group the results pointed out an improvement in all the metabolic functions tested 

for all women post GDM pregnancy. The intervention caused a decrease in both insulin and glucose 

levels and as a result in HOMA values. 

A decrease in total cholesterol and in LDL C values and an increase in HDL C values were observed 

only in the intervention group in tests performed one and two years after delivery. After the same 

period of time an increase in physical activities was observed in the case of the intervention group for 

both Jewish and Bedouin subjects, versus the control group. 

These results suggest the existence of several factors by which a prognosis on HOMA values may be 

calculated. A direct proportional relationship was found between the HOMA measured at the 

beginning of the study and HOMA one year later. Elevated HOMA in the beginning correlated with 

elevated values after one year. Same results were obtained between HOMA measured one year and 

two years after the beginning of the study. On the other hand in the intervention group the change in 

nutritional habits, physical activities decrease the HOMA parameter one and two years later.  

High intake of carbohydrate nutrition habits at the beginning of the study caused an increase in HOMA 

one year later. During this study unfortunately many subjects both Jewish and Bedouin did not 

complete the whole period of the present research tests. By using a logistic regression multiparameters 

model one can prognose which initial conditions should be fulfilled by the subjects causing the latter to 

implement the whole intervention program. Parameters as bodyweight and HOMA values were 

identified as key parameters. On the other hand, Bedouin ethnicity, abdominal circumference and 

insulin levels can increase the chance of dropping from the program.  

 



Conclusions 

The intervention program significantly improved the metabolic indices measured in both populations. 

The intervention program caused an increase in physical activities in both populations versus the 

control group. 

The results in the present study point out the importance in the guidance given to subjects with GDM 

regarding the lifestyle habits in minimizing the risk of type 2 diabetes post GDM. The present situation 

in Israel is that there isn’t any follow up program for post GDM subjects.  



האם סגנון קוגניטיבי של לומינג מהווה מנגנון מרכזי בקו מורבידיות של הפרעת חרדה מוכללת  :נושא העבודה

  .מחקר סדרות זמן: ורי'והפרעת דיכאון מג

  דנה צור ביתן :י"מוגש ע

 גולן שחר' נחשון מירן ופרופ' פרופ :מנחים

  

זאת . להופעה המשותפת של חרדה ודיכאוןנערך מחקר רב בנוגע , במהלך שני העשורים האחרונים :תקציר

דרגת הנכות , הנלווית הפרוגנוזה השלילית כמו גם, ה באוכלוסייה ובמרפאות ראשוניותלאור שכיחותה הרב

למרות מחקר אמפירי וקליני , עם זאת. זומשותפת המקושר להופעה והעומס המשפחתי והכלכלי , הגבוהה

 זהדוקטורט מחקר  .מורבידיות של חרדה ודיכאון אינו מובן דיו נראה כי המכניזם העומד בבסיס הקו, מעמיק

תוך הדגשת המאפיינים הרב , בודק את היחסים הדינאמיים בין מרכיבים של חרדה ודיכאון לאורך זמן

בו שלוש , מחקר אינטנסיבי במערך של סדרות זמןוצע ב, לצורך כך. במבנה תוך נבדקימימדיים של ההפרעות 

הוערכו מידי יום ורי 'והפרעת דיכאון מגמטופלות הסובלות מהופעה משותפת של הפרעת חרדה מוכללת 

, על מנת להתאים למבנה הייחודי של המחקר. למשך תקופה של כשישה חודשים, באמצעות דגימה טלפונית

קוגניטיביים וסימפטומטיים של , ם הבודקים רכיבים אפקטיבייםנבנה שאלון אחיד המכיל פריטים משאלוני

, פחד, הכוללים עצב, נמדדו כשמונה רכיבים של חרדה ודיכאון לכל אחת מהמשתתפות, סך הכל. חרדה ודיכאון

 Looming Maladaptive(לומינג  ,חוסר תקווה, חוסר אונים, דיכאוןסימפטומים של , סימפטומים של חרדה

(Style, LMS, Riskind et al., 2000  ,ורומינציות . 

כאשר כל נבדקת היוותה סט , הערכים שנאמדו מידי יום לצורך ניתוח הנתונים נאספו עבור כל אחת מהנבדקות

כל , בשלב הראשון: ניתוחי סדרות זמן כללו שלושה שלבים מרכזיים. נתונים נפרד שנותח כמחקר בפני עצמו

. כמו גם העתידיים, את השפעתם של ערכי העבר על הנתונים העדכנייםסדרה נותחה בנפרש על מנת להעריך 

על מנת לבדוק את , הוערכו עבור כל סט של שני משתנים) Granger, 1969(רגרסיה - מבחני סיבתיות מבוססי

פשר הערכה של קשרים סיבתיים בתוך כל ניתוח זה מא. וכיוונם, ים סיבתייםקיומם או היעדרם של יחס

כגון בין תסמינים של חרדה (ובין שתי ההפרעות ) שר סיבתי בין עצב וסימפטומים של דיכאוןכגון ק(הפרעה 

כל זוג משתנים שהראה יחסים סיבתיים הוערך באמצעות מודל התמרה , בשלב השלישי). וחוסר תקווה

)Transfer-Function Model( ,ומשך וכיוון ההשפעה , על מנת להעריך את מידת העוצמה)  Box, Jenkins & 

Reinsel, 1994.(  

ניבא תסמינים של דיכאון בקרב שתי  )LMS(לומינג תוצאותיהם של ניתוחי סדרות הזמן הראו שמשתנה ה

בתוך כל אחת . בקרב שתי נבדקות אחרות, המהווה גורם פגיעות לדיכאון, וכן ניבא חוסר תקווה, משתתפות

בשתיים . ם של דיכאון אצל כל שלושת הנבדקותנמצאו יחסים סיבתיים בין חוסר תקווה לתסמיני, מההפרעות



 ואילו אצל הנבדקת השלישית, מתוכן כיוון היחסים היה חד כיווני והוביל מחוסר תקווה לתסמיני דיכאון

מצאתי עדות לקשר סיבתי בין , בתוך רכיבי החרדה. המוביל מתסימיני דיכאון לחוסר תקווה, נמצא כיוון הפוך

ואילו הכיוון , בנבדקת אחת LMS-בכיוון המוביל מתסמיני חרדה ל, רדהלבין תסמיני ח LMS-משתנה ה

  .ההפכי בנבדקת השנייה

- כמו גם לתפקיד של ה, ממצאי המחקר הנוכחי מספקים עדות תוך נבדקית לתיאורית חוסר התקווה בדיכאון

LMS בין חרדה  מציעים את קיומו של מנגנון סיבתי המקשר הממצאים, בנוסף לכך. כגורם פגיעות לחרדה

העובדה כי כל נבדקת הראתה רשת סיבתית ייחודית הינה בעלת . LMS-ודיכאון דרך מנגנון קוגניטיבי של ה

סקציונאליים על - הנוגעות ליכולת להקיש וליישם ממצאים קרוס, משמעויות מתודולוגיות נרחבות

. אבחנה-טיפוליים מבוססיכמו גם אימפליקציות קליניות משמעותיות בנוגע לפרוטוקולים , האינדיבידואל

ממצאי המחקר נוטים לתמוך ברעיון של פיתוח תוכניות טיפול אינדיבידואליות על סמך ביצוע , מתוך כך

 Haynes & O’Brien, 2001; Haynes et(הערכה מקיפה המבוססת על הרשת הסיבתית המניעה את המטופל 

al., 1997; Haynes & Williams, 2003 .(  
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Abstract: The high prevalence of anxiety and depression co-occurrence has been 

investigated and documented extensively in the past two decades. This in light of the 

disabling nature and poor prognosis associated with such comorbidity. Yet, in spite of 

ongoing and persistent clinical and empirical search, it seems that the underlying 

mechanisms of anxiety and depression comorbidity are still poorly understood. This 

study examined the dynamic unfolding of anxiety-depression comorbidity while 

emphasizing its multifaceted and intraindividual nature. An intensive time series design 

was employed, whereby three young adult subjects diagnosed with co-morbid 

Generalized Anxiety Disorder (GAD) and Major Depression Disorder (MDD) were 

followed daily for a period of 6 months. Daily reports included affective states, cognitive 

vulnerability, and symptoms of depression and anxiety. An experience sampling 

questionnaire included specific items from well known self report questionnaires in order 

to fit the daily measurement structure of the study. Overall, 8 components were assessed 

for each participant, and included sadness, fear, symptoms of depression, symptoms of 

anxiety, helplessness, hopelessness, looming (LMS, Riskind et al., 2000) and rumination. 

Data of each participant was analyzed and treated as a separate study, whereby each time 

series constructed from 180 daily measurements. Time Series Analyses (TSA) included 

three main stages: First, each series were evaluated separately in order to assess the 

influence of past observations on the current and future dynamics of the series (ARIMA 



modeling). Regression-based causality tests (Granger, 1969) were then employed within 

each two variables, and enabled the assessment of causality within each disorder 

components and between the two disorders. Pairs showing significant causation were 

further analyzed to determine direction, intensity and duration of the causal relations, 

using Transfer-Function Modeling (Box, Jenkins & Reinsel, 1994).   

The results of the TSAs showed that LMS was predictive of Depression Symptoms in 

two participants, and predicted Hopelessness, a cognitive vulnerability marker of 

depression, in other two participants. Within each disorder components, causal 

relationships involving Hopelessness and Depression Symptoms were found across all 

three participants. In two participants, these relationships were unidirectional, leading 

from Hopelessness to Depression Symptoms. In the third participant, an opposite pattern, 

leading from Depression Symptoms to Hopelessness, was found. Within anxiety related 

constructs, evidence for causal relations involving Looming and Anxiety Symptoms was 

found, with a pattern leading from Anxiety Symptoms to Looming in one participant, and 

a reversed pattern in another. 

Research findings provide an intra-individual support for the hopelessness theory 

of depression, as well as the role of LMS as a vulnerability factor for anxiety. 

Furthermore, they suggest a possible causal mechanism linking anxiety to depression 

through the cognitive mechanism of LMS. The uniqueness of the causal network for each 

participant bares important implications for the ability to infer from cross-sectional 

design to the specific individual, and support previous notions regarding the need to 

develop individualized treatment programs based on such causal representations (Haynes 

& O’Brien, 2000; Haynes, 1997; Haynes & Williams, 2003). 
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Abstract 
During development and cell differentiation, mRNA localization is a crucial step in the 

regulation of the gene expression of many transcripts. Accurate mRNA localization 

permits precise temporal and spatial regulation of protein production during development 

in a variety of organism and cell types. In Drosophila, mRNA localization provides a 

particularly important mechanism of polar localization of axis-determining factors during 

oogenesis. There are three major axis-determining factors: gurken (grk) which plays a key 

role in breaking the initial symmetry of the oocyte and in Dorsal-Ventral patterning of the 

egg and the embryo, oskar (osk) which has a role in the posterior patterning of the embryo 

and bicoid (bcd) which plays a role in the anterior patterning of the embryo. Correct 

organization of the microtubules (MTs) network has an important role in mRNA 

localization. An accepted model is that during oogenesis stages 7-9 there are 4 distinct 

microtubule networks, each of which has its own specific minus end. Although there are 4 

distinct MT networks in the oocyte there is still polarized localization of bcd, osk and grk 

mRNAs to distinct regions within the cell. This raises the question of how this is 

accomplished amongst the different distinct networks of MT. The aim of this research 

was to gain insight about the role of the microtubule network in oocyte cell polarity. For 

this purpose, we focused on the characterization of the role of a novel complex of proteins 

in microtubule organization in the oocyte. First we characterized the localization of the 

novel protein Spindle-F (Spn-F) and showed that Spn-F protein localization depends on 

the polarity and the integrity of the MT network. Moreover this localization depends on 

the motor protein Dynein. Next we studied the interaction between Spn-F and Ik2. ik2 

mutants have similar bristle and ovarian phenotype as spn-F mutants and a yeast two 

hybrid assay suggests that ik2 is an interactor of spn-F. During this research we have 

shown that Spn-F physically binds to Ik2. Both proteins are co-localized to the MT minus 

end and are mutually required for their localization. Moreover we found that Ik2 

phosphorylated Spn-F but this phosphorilation does not lead to Spn-F degradation. All of 

these results led us to the conclusion that Spn-F and Ik2 form a complex that has a role in 

MT organization. Next we decided to investigate the Ik2-Spn-F complex role in MT 

organization by searching for new proteins that interact with Spn-F or Ik2. In a two-

hybrid–based protein-interaction map of the fly proteome, several proteins were found to 

interact with Spn-F and ik2. A candidate RNAi screen in the bristle was performed in our 

lab for identification of novel spn-F and ik2 interactors. The screen resulted in one novel 



candidate gene that showed similar bristle defects as spn-F and ik2. Down regulation of 

this novel gene, CG3563, affected bristle tip morphology. To find possible mutations in 

CG3563 we searched the flybase for uncharacterized mutants that affect bristle 

morphology that also map to the CG3563 region (88D). One such mutant is the javelin-

like (jvl) gene. During this study we provided evidences that CG3563 encodes jvl. 

Studying of jvl gene mutants has shown that the mutation leads to female sterility. 

Characterization of these females' oocytes shows that the polarity determinants gurken, 

oskar mRNAs and proteins are misslocalized and bicoid mRNA levels are reduced. 

Moreover we showed that in the hemizygous mutants there are defects in actin 

cytoskeleton and MT organization.  We also showed that Jvl protein is co-localized with 

the MT network in insect (Schneider cells) and human cells. In the ovary, Jvl protein 

localized to anterior margins of the oocyte, a MT minus end enriched region. This 

localization pattern resembles Spn-F and Ik2 localization patterns in the oocyte. As 

mentioned previously, a yeast two hybrid study showed that Jvl interacts with Spn-F thus 

we decided to examine the localization pattern of these proteins in Schneider cells and 

also in the ovary .We found that Jvl affects Spn-F localization both in cells and in the 

ovary. Next we studied the effect of over expression of Jvl protein in the ovary. We found 

that Jvl over expression affects oocyte size, oocyte localization and oocyte nucleus 

localization.  Considering all the phenotypes detected in jvl mutants, our finding that Jvl 

is a MT associated protein along with the effects of Jvl over-expression on MT-dependent 

processes during oogenesis strongly suggest that jvl has a role in MT organization. 

To conclude, we have shown that jvl mutants share several phenotypes with spn-F 

and ik2 mutants: mislocalization of grk and osk, accumulation of the minus end marker 

Nod-β-Gal and also aggregation of MT around the oocyte nucleus. Moreover in this study 

we provided several evidences for interaction between Spn-F, Ik2 and Jvl proteins: Spn-F 

and Ik2 physically bind and Ik2 phosphorylates Spn-F, moreover, Spn-F and Ik2 are co-

localized to the anterior margins of the oocyte, a MT minus end enriched region. Jvl 

protein also has the same localization pattern in the oocyte. Spn-F and Ik2 are mutually 

required for their localization and we showed that Jvl affects Spn-F localization in the 

ovary and directs it to the MT network in cells. Taking in account all of these findings we 

suggest that Spn-F, Ik2 and Jvl form a complex which plays a role in the organization of 

the MT network. 



  "חשיבות מערכת המיקרוטובולי בקביעת הפולריות של הביצית במהלך התפתחות הביצה בזבוב הפירות"
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  תקציר

לב חיוני בבקרת ביטוי הגנים של תעתיקים הוא ש mRNAמיקום של , במהלך התפתחות והתמיינות התא 

מאפשר בקרה זמנית ומרחבית על ייצור החלבונים במהלך ההתפתחות   mRNAמיקום מדויק של . רבים

סימטרית בתא - בצורה א mRNAבזבוב הפירות מיקום של .  באורגניזמים שונים וכן בסוגי תאים שונים

 mRNAsישנם שלושה . במהלך התפתחות הביצהמהווה מנגנון חשוב בתהליך קביעת צירי הפולריות 

שהינו חשוב לתהליך ההתחלתי של שבירת הסימטריה וכן לקביעת    gurken: עיקריים המעורבים בתהליך זה

 bicoid-אשר מעורב בהתפתחות האיברים האחוריים של העובר ו  oskar. גחוני של הביצה והעובר-הציר גבי

בכדי שפקטורים אלו יתמקמו כראוי בתא יש צורך . ים של העובראשר מעורב בהתפתחות האיברים הקדמי 

  .בארגון נכון של המיקרוטובולי בתא

 4של התפתחות הביצה  הינו קיום של  7-9מודל מקובל המתאר את ארגון שלד התא בביצית במהלך שלבים 

למרות שקיימות  .כאשר לכל מערכת ריכוז של קצה שלילי באזור אחר בביצית, מערכות מיקרוטובולי שונות

באזורים  gurken-ו  bicoid, oskarעדיין יש מיקום פולרי של , בביצית מיקרוטובולימערכות שונות של  4

  ?ועולה השאלה כיצד זה אפשרי, מסוימים בתוכה

. לקבל תובנות לגבי תפקיד מערכת המיקרוטובולי בקביעת פולריות הביציתמטרת מחקר זה היא 

תחילה אפיינו . תפקיד של קומפלקס חלבונים חדש בארגון המיקרוטובולי בביציתלשם כך התמקדנו באפיון ה

והראנו כי מיקומו תלוי בפולריות תקינה וכן בשלמות של   Spindle-F (Spn-F)את מיקום החלבון החדש 

תלוי בחלבון המשנע לכיוון הקצה השלילי של  Spn-Fבנוסף המיקום של החלבון . מערכת המיקרוטובולי

מציגים  ik2מוטנטים לגן . Ik2בון לח   Spn-Fבשלב הבא בחנו את האינטרקציה בין . Dyneinטובולי המיקרו

מצביעה על  yeast two hybridואנליזת , בזיפים ובשחלות  spn-F-פנוטיפ דומה לזה שלמוטנטים ל

ה באופן ישיר נקשרים זה לז Spn-F-ו Ik2במהלך המחקר מצאנו כי . ik2-ו   spn-Fאינטרקציה אפשרית בין 

ונוכחות שני החלבונים , ובתאי ההזנה, מתמקמים יחד בביצית Ik2- ו  Spn-Fהחלבונים . ויוצרים קומפלקס

אך זרחון זה אינו מכוון לפירוק של   Spn-Fמזרחן את Ik2בנוסף מצאנו כי . דרושה למיקום תקין שלהם

Spn-F. מתוצאות אלו הסקנו כיIk2 ו-Spn-F ש לו תפקיד בארגון שלד התא במהלך יוצרים קומפלקס אשר י

  .התפתחות הביצה

י חיפוש חלבונים נוספים "ע Ik2-Spn-Fבשלב הבא החלטנו להמשיך ולחקור את תפקיד הקומפלקס 

של מספר חלבונים שנמצא  RNAiבמעבדתנו ביטאו בזיפים  . Ik2או /ו  Spn-Fהנמצאים באינטרקציה עם 

רק אחד . וחיפשו השתקה של מי מהם גורמת לפנוטיפ בזיפים Ik2או   Spn-Fשהם יוצרים אינטראקציה עם

 CG3563הוא    הגן.  בזיפים Spn-F-ו Ik2- גנים שנסרקו נתן פנוטיפ דומה לזה של מוטנטים ל 12מתוך 

הפחתה ברמות הביטוי של גן זה הובילה לפנוטיפ בקצה של   .Spn-Fאשר יוצר אינטראקציה עם החלבון 



מוטנטים בעלי פנוטיפ בזיפים  flybaseת נוספות לגן זה חיפשנו באתר האינטרנט בכדי למצוא מוטציו. הזיף

 javelin-likeמוטנט כגון זה הוא .  )88Dאזור ( CG3563 שטרם אופיינו ומופו באותו אזור בו מופה הגן 

(jvl) . הגן במהלך מחקר זה סיפקנו מספר עדויות כיCG3563  מקודד לאכן-jvl . לגן כאשר חקרנו מוטנטים

אפיון ביציות זבובות מוטנטיות  אלו הראה כי .  לעקרות בנקבות זבוב הפירותחהך מצאנו כי המוטציה מובילה 

ירידה כן ו oskar-ו gurken: והחלבונים המעורבים בקביעת הצירים mRNAs-יש מיקום לא תקין של ה

ן לקוי של שלד התא הכולל ארגויש   jvl1/deficiencyבנוסף במוטנטיות  .  bcdשל הגן   mRNA-הברמת 

ראינו כי הוא מתמקם עם המיקרוטובולי  Jvlכמו כן כאשר למדנו על החלבון . את האקטין והמיקרוטובולי

החלבון מתמקם בביצית לאורך , בשחלה. וכן בתאים הומאנים) תאי שניידר(בתאים עובריים של זבוב הפירות 

-ו  Spn-Fמיקום הדומה למיקום החלבונים.  וטובוליאזור העשיר בקצה שלילי של מיקר, הממברנה הקידמית

Ik2 בביצית.  

ועל כן בדקנו אינטראקציה גנטית של חלבונים  Spn-Fיוצר אינטראקציה  Jvlכפי שהוזכר קודם לכן 

  .הן בתאים והן בשחלה Spn-F  משפיע על מיקום החלבון   Jvlמצאנו כי. אלו בתאי שניידר וכן בשחלה

ראינו כי ביטוי יתר של החלבון  .בשחלה Jvlעל השפעות ביטוי יתר של בשלב הבא רצינו ללמוד 

  .מיקום הביצית וכן מיקום גרעין הביצית, משפיע על גודל הביצית

הינו חלבון המצוי  Jvlהממצא שלנו כי , jvl-בהתחשב בכל הפנוטיפים שנמצאו במוטנטים ל

על תהליכים שתלויים במערכת המיקרוטובולי משפיע  Jvlבאסוציאציה עם המיקרוטובולי וכן שביטוי יתר של 

  .התפתחות הביצהבעל תפקיד בארגון המיקרוטובולי במהלך   jvlאנו מציעים כי , 

: חולקים מספר פנוטיפים דומים  ik2-ו  spn-F-ומוטנטים ל   jvl-הראנו כי מוטנטים ל, לסיכום

הסמן לקצה השלילי של  הפחתה בהצטברות של,  oskar and gurken mRNAsמיקום לא תקין של 

יתר על כן במהלך מחקר . וכן הצטברות של המיקרוטובולי סביב גרעין הביצית Nod-β-Gal -המיקרוטובולי  

נקשרים באופן  Ik2 - ו  Jvl :Spn-F-ו Spn-F  ,Ik2זה סיפקנו מספר עדויות לאינטראקציה בין החלבונים  

ד בביצית באזור מועשר בקצה שלילי של בנוסף הם מתמקמים יח.  Spn-Fמזרחן את  IK2- ישיר ו

 Ik2ושל   Spn-Fכמו כן לצורך מיקום תקין של . גם מתמקם באזור זה בביצית  Jvlהחלבון . המיקרוטובולי

בשחלות ומכוון אותו   Spn-Fמשפיע על מיקום  Jvlבנוסף הראנו כי , דרושה נוכחות שני החלבונים

בהתחשב בכל הממצאים שפורטו לעיל אנו מציעים כי  .למיקרוטובולי בתאי שניידר ובתאים הומאנים

  .יוצרים קומפלקס שיש לו תפקיד בארגון מערכת המיקרוטובולי Ik2  - ו Jvl ,Spn-Fהחלבונים 

  

  

  



 על ידי מסגרות קריאה הממוקמות בקדמת מסגרת Cבקרת תרגום של פרוטאין קינאז   :נושא העבודה
  הקריאה
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  :תקציר העבודה

. הדורשים שינויים בסנתזה של חלבונים, בקרת תרגום מאפשרת תגובה מהירה לשינויים פיזיולוגיים

המובילה לחסכון אנרגטי , מתרחשת ירידה בתרגום הגלובלי של מרבית חלבוני התא, בתגובה לעקה

האטנואציה בתרגום הגלובלי בתגובה לעקה מלווה פעמים רבות בעליה בתרגום . הנובע מתהליך התרגום

מספר אלמנטים מבניים . של גנים ספצפיים המקודדים לחלבונים הדרושים להתמודדות התא עם העקה

דרושים למנגנון עליה בתרגום של חלבונים ספציפיים ) UTR '5( הלא מקודד '5-ור ההממוקמים באז

א "מיקרו רנ, )Internal ribosome entry sites(כולל אתרי כניסת ריבוזום פנימיים , בתגובה לעקה

)miRNA (הלא מקודד של הגנים '5-ומסגרות קריאה באזור ה )uORFs.(  

 עד 35 -  הלא מקודד מופיעות ב'5- היקף  מסגרות קריאה באזור הפי ממצאים ביואינפורמטיים רחבי-על

 הלא מקודד '5-מחקרים קודמים הראו שרוב מסגרות הקריאה באזור ה.  מהגנים האאוקריוטים49%

בעיקר מאחר והן מהוות מחסום לריבוזומים , מעכבות את תרגום מסגרת הקריאה הממוקמת המורד הזרם

בלת התפיסה כי בתגובה לעקה ישנו יתרון בתרגום של תעתיקים מקו, כיום. שסורקים את התעתיק

מספר החלבונים הידועים אשר תרגומם עולה , עם זאת.  הלא מקודד'5-שמכילים מסגרות קריאה באזור ה

 הלא מקודד '5-במחקר זה זיהינו מסגרות קריאה שמורות באזור ה. בתגובה לעקה במנגנון שכזה הוא קטן

 הלא '5-והראנו כי זוג מסגרות קריאה באזור ה) C) PKCפרוטאין קינאז של ארבעה חברי משפחת ה

 דרושות לבקרת התרגום של החלבון בתנאי גידול נורמאליים ובתגובה להרעבה PKC-ηמקודד של 

  .לחומצות אמינו

כמו ,  הם מתווכים מרכזיים של תגובות ביולוגיות תאיותPKCתראונין קינאזות /חברי משפחת הסרין

פי מבנה - עלמשפחות-חברי המשפחה נחלקים לשלוש תת. דפרנציאציה ואפופטוזיס, ליפרציהלמשל פרו

 δ ,ε ,η(  נובליםPKC )ב (,)γ- וα ,β ( קלאסייםPKC) א: (ומאפיניים אנזימטייםקופקטורים , ראשוני

חר מחקרים מהשנים האחרונות התמקדו בפעילות והבקרה שלא. )λ/ι-ו, ζ ( אטיפיקלייםPKC) ג(-ו) θ -ו

חבר . ואולם מעט מאד ידוע אודות מנגנוני הבקרה המובילים לביטוי שלהם, התרגום של חלבוני המשפחה

אך גם , עור והמעי הגס,  מתבטא בעיקר ברקמות אפיתליאליות כגון שדPKC-ηמשפחת הנובל -תת

 שלו האפקטים הביולוגים. כאשר המאפיין המשותף לרובן הוא תחלופת תאים גבוהה, ברקמות נוספות

. עידוד גידול של התאים ועידוד הפרשה, והם כוללים עצירת פרוליפרציה ודפרנציאציה סופית, מגוונים

- ידי מעבדתנו ומעבדות אחרות מצביעות על כך שלחלבון יש תפקיד אנטי-מספר עבודות שפורסמו על

ידי -ית עלכולל עקה המושר, אפופטוטי בכך שהוא מקנה עמידות בפני מוות של תאים בתגובה לעקה



- עולה בתגובה לעקה המשורת עלPKC-ηמאחר ומצאנו שביטוי החלבון . UVטיפול כימותרפי וקרינת 

  .ידי הרעבה לחומצות אמינו בדקנו בעבודה זו את התפקיד של החלבון בתגובה לתנאים אלה

גרות  ומצאנו מסPKC- הלא מקודד של חברי משפחת ה'5-בעבודה זו חיפשנו אלמנטים מבניים באזור ה

 - וPKC-γ ,PKC-ε ,PKC-η: קריאה קטנות בקדמת מסגרת הקריאה המרכזית של ארבעה איזופורמים

PKC-ζ . אנליזה ביואינפורמטית של המאפיינים המבניים של מסגרות אלה הצביעה על שימור גבוה של

  . עכבר וחולדה ועל כך שמסגרות הקריאה עשויות להיות מתורגמות, הרצף בין האורתולוגים אדם

ידי - מבוקר ברמת התרגום בתנאי גידול נורמאלי ותחת עקה המושרת עלPKC-ηמצאנו כי החלבון 

במצב השני נצפתה עליה משמעותית , MCF-7הרעבה לחומצות אמינו בתאי סרטן שד אפיתליאליים 

מאפיין המשותף , GC- הוא ארוך במיוחד ועשיר בPKC-η הלא מקודד של '5-האזור ה. ברמת החלבון

 זיהינו זוג מסגרות קריאה בקדמת מסגרת הקריאה  .נקוגנים וגנים המבקרים גדילה תאית רביםלאו

כל אחד מאלמנטי . המרכזית והראנו שמסגרות אלו מעכבות את ביטוי החלבון בתנאי גידול נורמאליים

הקרובה יותר (אך בעוצמות שונות מאחר והמסגרת השנייה , בקרה אלו מעכבים את תרגום החלבון

- עיכוב התרגום כנראה נובע מכך שהרה. היא מעכבת ביעילות גבוהה יותר) סגרת הקריאה המרכזיתלמ

ביטוי , בתגובה להרעבה לחומצות אמינו. איניציאציה לאחר תרגום הסגרת השנייה איננה אפקטיבית

של ידי השוואת רמות תעתיק הגן לאורך פרופיל ריבוזומלי -החלבון עולה ברמת התרגום כפי שנצפה על

בקרה זו דורשת את נוכחות זוג מסגרות הקריאה . תאים הנמצאים תחת תנאי גידול נורמאליים והרעבה

. כל אחת מהמסגרות מספיקה על מנת לקיים את הבקרה, אך עם זאת, בקדמת מסגרת הקריאה המרכזית

 תעלה כנראה שזוג המסגרות מספקות מנגנון לכיוון עדין של ביטוי החלבון על מנת להבטיח שרמתו

אנו מציעים בעבודתנו כי בקרת התרגום מערבת ליקי סקנינג של זוג מסגרות הקריאה . בתגובה לעקה

והיא תלויה בזרחון של הפקטור  ) מנגנון בו ריבוזומים חולפים על פני קודוני התחלת תרגום ללא תרגום(

eIF-2ידי - עלGCN2 .עבודה זו מציעה כי תרגום החלבון , לסיכוםPKC-ηידי מנגנונים של -  על מבוקר

העבודה שופכת אור .  הלא מקודד שלו'5-איניציאציה וליקי סקנינג של זוג מסגרות הקריאה באזור ה-רה

 הלא מקודד בתגובה לעקה המושרת על ידי '5-ידי מסגרות קריאה באזור ה-חדש על בקרת תרגום על

 עשויה לשמש PKC-ממשפחת האנו מציעים כי בקרת תרגום של איזופורמים . מחסור בחומצות אמינו

  .רמת נוספת של בקרת ביטוי החלבונים

ידי הרעבה לחומצות - במהלך עקה המושרת עלPKC-ηעד כה לא היה ידוע מה תפקידו של החלבון 

א "ידי נזק לדנ-עבודות מהשנים האחרונות הראו כי החלבון מקנה עמידות בפני מוות המושרה על. אמינו

 והמסלול NF-κBמאחר ומסלול העברת הסיגנלים של . ם לעקהוהוא מתפקד בתגובה של התאי

י מופעלים בתגובה להרעבה לחומצות אמינו ואחראים על הפעלת מסלולי שרידות תחת תנאים 'האוטופאג

על מנת לבחון את תפקידו .  עשוי לבקר אחד או יותר מזוג המסלוליםPKC-ηהצענו שהאיזופורם , אלה

- הראנו ש. מצות אמינו יצרנו שורות תאים בהן רמות החלבון מושתקותשל החלבון תחת תנאי הרעבה לחו

PKC-η הוא רגולטור של מסלול העברת הסינגלים של NF-κB .PKC-η מפעיל מסלולים ספציפים של 

NF-κBידי העלת ביטוי גנים כמו - עלBcl-2ו -XIAP אך לא Bcl-xl .PKC-η מעודד את כניסת 

RelA/P65יחידות אחרות של -  לגרעין של תת לגרעין אך לא את כניסתםNF-κB .אנו מציעים ש-



PKC-η מעודד את הזירחון של RelA/P65שבאתר הטרנסאקטיבציה של החלבון536 על שייר הסרין  ,

 מעודד PKC-η-אנו מציעים ש, יתרה מזאת. NF-κBאשר מעורב בלוקליזציה הגרעינית ופעילות 

עדיין לא . פי יצירה של אוטופאגוזומים- כפי שנצפה עלאוטופאגי המושרה על ידי הרעבה לחומצות אמינו

.  ובין על אוטופאגיNF-κB על מסלול העברת הסינגלים של PKC-ηברור אם יש קשר בין השפעתו של 

  .ידי תאים תחת עקה-עבודה זו עשויה לתרום להבנת מנגנונים המופעלים על

  

  

 
  

Translational Regulation of Protein Kinase C by Upstream Open Reading 

Frames 
  

Translational regulation allows the rapid response to physiological changes 

that require reprogramming of protein synthesis. In response to most, if not all types 

of stress, global translation is reduced leading to the saving of cellular energy 

consumed during translation. The stress-induced attenuation of global translation is 

often accompanied by a switch to the selective translation of proteins that are required 

for the response of cells to stress. Several structural elements located in the 

untranslated region (UTR) of mRNAs are required for selective stress-induced 

translation; including, internal ribosome entry sites (IRESs), microRNAs (miRNAs), 

and upstream open reading frames (uORFs).  

According to high-throughput bioinformatics surveys, uORFs are found in 35 

to 49% of human and rodent mRNAs. A majority of the reported uORFs has been 

shown to inhibit translation of downstream ORFs, mainly by establishing a barrier to 

scaning ribosomes. It is generally accepted that mRNAs containing repressive uORFs 

may have an advantage during translation under stress conditions. However, the 

number of mammalian proteins described in the literature that are upregulated by the 

presence of uORFs under stress conditions is very limited. In this study, we identified 

conserved uORFs in the 5' UTR of four protein kinase C (PKC) family members 

(PKC-γ, PKC-ε, PKC-η, and PKC-ζ) and demonstrate that two uORFs in the 5' UTR 

of PKC-η are required for translational regulation of the protein during normal growth 

conditions and stress. 

The PKC serine/threonine kinases are key mediators of cell biological events, 

including cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Based on their primary 

structure, cofactors, and enzymatic properties, PKC members are divided into three 



sub-groups: (i) the conventional PKCs (α, β and γ), (ii) the novel PKCs (δ, ε, η and θ), 

and (iii) the atypical PKC (ζ and λ/ι). Recent studies have focused on the activation of 

PKC members and their regulation by post-translational control, yet not much is 

known about the regulatory mechanisms leading to PKC synthesis. The novel PKC-η 

isoform is expressed predominantly in epithelial tissues, and other tissues with high 

turn-over. PKC-η is implicated in different biological processes, including terminal 

differentiation, proliferation, and secretion. There is increasing evidence that PKC-η 

confers protection against stress-induced apoptosis. Since we found that the 

translation of PKC-η is upregulated by stress imposed by amino acid starvation 

(AAS), the functional roles of the protein were examined in response to these 

conditions. 

In this study, we searched for structural elements in the 5' untranslated regions 

(5' UTRs) of PKCs and identified uORFs in the PKC-γ, PKC-ε, PKC-η, and PKC-ζ 

isoforms. Bioinformatics analysis of structural and sequence properties of the uORFs 

showed that uORFs of orthologous PKCs are highly conserved among species at the 

nucleotide level and suggested that the uORFs are translated. We propose that 

translational regulation could provide an additional level for controlling the 

expression of PKC family members.  

Here we demonstrate that the expression of PKC-η is regulated at the 

translational level both under normal growth conditions and under stress imposed by 

AAS, the latter causing a marked increase in its protein levels. The 5' UTR of PKC-η 

is unusually long and GC rich, as has been shown for many oncogenes and growth 

regulatory genes. We have identified two conserved uORFs in its 5' UTR and 

demonstrated their effect in suppressing the expression of PKC-η in MCF-7 growing 

cells. Each of the uORFs can independently suppress expression of PKC-η, although 

at different efficiencies, since uORF2 has a stronger repressive effect on translation 

than uORF1. The translation of PKC-η seems to be limited by inefficient reinitiation 

following the translation of uORF2 in growing cells. Moreover, since the 5' UTR of 

PKC-η confronts the scanning ribosomes with three alternative start sites, it is 

plausible that the 5' UTR inhibits translation initiation, with ribosome flow decreasing 

following encounters with each uORF. In response to AAS, the translation of PKC-η 

is induced as monitored by the distribution of the mRNA along the polysomal profile 

of non-stressed and amino-acid-starved cells. The translational regulation of PKC-η in 

response to AAS requires both uORFs, however, each uORF is independently 



sufficient for this increase. Thus, we propose that the two uORFs may have evolved 

as a fine-tuning mechanism, ensuring that PKC-η is optimally induced during stress. 

Our study shows that translational regulation involves leaky scanning of the uORFs 

and is dependent on eIF-2 phosphorylation by GCN2. Overall, we suggest that PKC-η 

is regulated by mechanisms of reinitiation and leaky scanning of the two uORFs. Our 

work shed new light on translational control by uORFs in response to cellular stress of 

nutrient deprivation.  

The functional roles of PKC-η under stress-imposed by AAS are currently 

unknown. Recently published studies from our laboratory and others demonstrate that 

PKCη confers protection against DNA-damage-induced cell death and is part of the 

stress response of cells. Because both the NF-κB signaling and the autopagy pathways 

are activated in response to AAS and mediates cell survival, we hypothesized that 

PKC-η may regulate the two pathways in response to stress imposed by AAS. In order 

to study the functional roles of PKC-η we have generated PKC-η-shRNA-stably 

expressing cell lines. We demonstrate that PKC-η is an upstream regulator of the 

nuclear factor κB (NF-κB) signaling pathway. PKC-η activates specific NF-κB 

downstream signaling pathways (Bcl-2 and XIAP but not Bcl-xl). PKC-η promotes 

the nuclear translocation of the transcription factor RelA/P65 specifically, but not the 

nuclear translocation of the other NF-κB monomers. We suggest that PKC-η enhances 

the phosphorylation of RelA/P65 on Ser536 that has been previously shown to 

correlate with NF-κB transcriptional activation and nuclear localization. Furthermore, 

we suggest that PKC-η is required for the induction of autophagy in response to AAS 

as monitored by autophagosomes formation. It remains to be determined whether the 

effects of PKC-η on NF-κB and autophagy are linked. Our study may pave the way 

for a better understanding of the cellular response to nutrient deprivation. 

 

  

 



  

  הפרוטאום ומסלול היצירה, חקר ברמת הגנום :קוזילציה בארכיאהגלי-N: נושא העבודה

  הילה מגידוביץ: שם המגיש

  רי אייכלר'ג' פרופ: שם המנחה

  

  תקציר 

 N-חיידקים וארכיאות לבצע את תהליך ה, אאוקריוטים, היכולת של אורגניזמים בשלושת ממלכות החיים

גליקוזילציה  N-בעוד שתהליך ה. גליקוזילציה מדגישה את חשיבות התהליך והופעתו המוקדמת באבולוציה

- על. וישנן שאלות שנותרו ללא מענה, בארכיאה התהליך פחות ברור, באאוקריוטים ובחיידקים ידוע היטב

בארכיאה ההלופילית , ראשית. נקטתי בשלושה כיווני מחקר בעבודה זו, מנת לסייע בגישור על פערי הידע

Haloferax volcanii  חלבונים המקודדים על ידי גנים ממשפחתagl בהרכבת העץ הסוכרי עורביםמ ,

זוהה  AglP - הגן המקודד ל. ובהצמדתו לחלבון המעטפת על גבי שיירי אספרגין ייחודיים, הפנטסכרידי

 N - אשר תוצריהם משתתפים בתהליך ה agl ,-לראשונה בהתבסס על קרבתו לגנים נוספים ממשפחת ה

, ואכן. טרנספראז-ה עשוי לתפקד כמתילבאמצעות דמיון רצפי הועלתה ההשערה כי חלבון ז. גליקוזילציה

אחראי על הוספת יחידה  AglPניכר כי , וספקטרומטריית מסות AglP-בשיטות של החסרת הגן המקודד ל

. בפנטסכריד המעטר את חלבון המעטפת 4דלתון לחומצה ההקסיורונית המצויה בעמדה  14בעלת מסה של 

הוא  AglP הראיתי כי, אקציה לבדיקת פעילות החלבוןופיתוח רי, המצומד לסמן AglPלאחר ניקוי החלבון 

, שנית. S-adenosyl-L-methionineטרנספראז התלוי בסובסטרט בעל קבוצת מתיל הנקרא - אכן מתיל

ל 'נבדקה באמצעות ג Hfx. volcaniiברמת הפרוטאום על תאי  aglBההשפעה של החסרת הגן 

התוצאות מראות כי ישנו הבדל . iTRAQת בשיטת וכן על ידי ספקטרומטר מסו, מימדי- אלקטרופורזה דו

גליקוזילציה ישנה חשיבות גם ברמת  N-מה שמצביע על כך שלתהליך ה, בין שני הזנים בשיטות השונות

גנומים  56, גליקוזילציה נפוץ בקרב ארכיאה N-במטרה לבדוק באיזו מידה תהליך ה, לבסוף. הפרוטאום

, טרנספראז-טרנספראז ואוליגוסכריל-דים לאנזימים מסוג גליקוזילארכיאליים נסרקו להימצאות גנים המקוד

המהווים , טרנספראזות-ניתוח התוצאות הראה כי אוליגוסכריל. גליקוזילציה N-המעורבים בתהליך ה



 N-מרכיבי תהליך ה, בנוסף. מצויים בקרב מגוון זני ארכיאות בתנאי סביבה שונים, מרכיב מרכזי בתהליך

מעבר . גליקוזילציה בארכיאות היפרתרמולפיליות הם מעטים בהשוואה לארכיאות שאינן היפרתרמופיליות

טרנספראזות של ארכיאות היפרתרמופיליות מראים נטייה פחותה להימצא -גנים המקודדים לגליקוזיל, לכך

א במקבצים סביב שם הגנים נוטים להימצ, בהשוואה לארכיאות שאינן היפרתרמופיליות, במקבצים בגנום

  .  טרנספראזות-לרצפים המקודדים לאוליגוסכריל

  

הן , גליקוזילציה בארכיאה N-תוצאות המחקר מוסיפות לידע הנצבר עד כה המתייחס לתהליך ה, לסיכום

  .                     ברמת הפרוטאום והן ברמת הגנום
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Abstract 

The ability of Eukarya, Bacteria and Archaea to perform N-glycosylation 

underlies the importance and possible antiquity of this post-translational protein 

modification. However, in contrast to the relatively well-studied eukaryal and bacterial 

pathways, the archaeal N-glycosylation process is less understood. To remedy this 

disparity, three lines of investigation were followed in this thesis. In the halophilic 

archaeon Haloferax volcanii, proteins encoded by the agl genes are involved in the 

assembly and attachment of a pentasaccharide to select asparagine residues of the S-

layer glycoprotein. AglP, originally identified based on the proximity of its encoding 

gene to other agl genes whose products were shown to participate in N-glycosylation, 

was proposed, based on sequence homology, to serve as a methyltransferase. Here, 

gene deletion and mass spectrometry were employed to reveal that AglP is responsible 

for adding a 14 Da moiety to a hexuronic acid found at position four of the 

pentasaccharide decorating the Hfx. volcanii S-layer glycoprotein. Subsequent 

purification of a tagged version of AglP and development of an in vitro assay to test the 

function of the protein confirmed that AglP is a S-adenosyl-L-methionine-dependent 

methyltransferase. Secondly, the effect of aglB deletion on Hfx. volcanii cells at the 



proteome level was assessed by 2-dimensional electrophoresis and by iTRAQ (isobaric 

tag for relative and absolute quantitation) mass spectrometry. My efforts reveal several 

distinctions between the two strains, pointing to the process of N-glycosylation as 

having an overall effect on the proteome. Finally, with the aim of determining how 

common is N-glycosylation in Archaea, 56 available archaeal genomes were examined 

for the presence of predicted glycosyltransferases and oligosaccharyltransferases, 

including those putatively involved in this post-translational processing event. Such 

analysis revealed that while oligosaccharyltransferases, central components of the N-

glycosylation pathway, are found across the range of archaeal phenotypes, the N-

glycosylation machinery of hyperthermophilic archaea may well rely on fewer 

components than do the parallel systems of non-hyperthermophilic archaea. Moreover, 

genes encoding predicted glycosyltransferases of hyperthermophilic Archaea tend to be 

far more scattered within the genome than is the case with non-hyperthermophilic 

species, where putative glycosyltransferase genes are often clustered around identified 

oligosaccharyltransferase-encoding sequences. Together, my results offer novel insight 

into archaeal N-glycosylation at the pathway, the proteome and the genome levels. 

 



 ניטרוזילציה של חלבונים בתאי שומן לליקויים תפקודיים ברקמת השומן בהשמנה"-S"תרומת 

 בהנחיית: פרופ' נאוה בשן                                            מגישה: הילה עובדיה 

 תקציר

מצבי עקה פיזיולוגים ופאתופיזיולוגים שונים קשורים בעלייה של צורוני חמצן פעילים 

(Reactive Oxygen Species ובמחלות שונות, כגון השמנה וסוכרת, בהם חלה עלייה בייצור )

ROS  ובעקבותיה עקה חימצונית. בעוד שהשפעת הפגיעה הפוטנציאלית שלROS  ידועה כבר זמן

 Reactive Nitrogenוצורוני חנקן פעילים ) ROSמאוחרים יותר מציעים כי רב, ממצאים 

Species( עשויים לשמש כשליחים חשובים בתא. תחמוצת החנקן )Nitric Oxide הינה רדיקל )

 NOS (Nitric Oxideתאי -ידי האנזים התוך-חופשי ומולקולת איתות ביולוגית המיוצרת על

Synthase התגובתיות של .)NO ולקולת חמצן, תרכובות אורגניות )תיולים( בעלי קבוצת עם מ

לפעול כמולקולת איתות תאית  NO-(, ויעדים ביולוגים אחרים, מאפשרת לSHסולפהידריל )

 NOבעלת תפקידים פיזיולוגים ופאתופיזיולוגים שונים. מנגנון חשוב שבאמצעותו ההשפעות של 

ניטרוזילציה בהם -Sיירי ציסטאין הנקראים מתווכות הוא ככל הנראה דרך שינויים כימיים של ש

(. RSNOלקבלת ניטרוזותיול ) NO( מוחלף במולקולת SHהמימן על הקבוצה הסולפהידרילית )

הם שינויים  RSNOניטרוזילציה הוביל לרעיון כי -Sויסות הפיך של תפקוד החלבון באמצעות 

ציה. מחקרים קודמים המתרחשים לאחר התרגום ודומים בתפקודם לפוספורילציה או אצטיל

(, העולה במצב דלקת  מבוטא ביתר ברקמת השריר והשומן inducible NOS) iNOSדיווחו כי 

 Saad, וביטוי זה קשור בעמידות לאינסולין. 2במודלים גנטיים ותזונתיים להשמנה וסוכרת מסוג 

ככל  iNOS-וקבוצתו הראו כי ברקמת השריר בהשמנה עמידות לאינסולין הנגרמת מעלייה ב

ניטרוזילציה של מספר חלבונים במעבר האותות של אינסולין, ביניהם -S-הנראה קשורה ל

(. עד PKB/Akt) B(, והקינאז IRS-1(, הסובסטראט לרצפטור לאינסולין )IRהרצפטור לאינסולין )

כה לא קיים מידע האם רקמת השומן בהשמנה מושפעת באופן דומה, ואם כן, מהן הסיבות 

 ניטרוזילציה ברקמה זו.-S-ודיות של ההגברה בוההשלכות התפק

ניטרוזילציה של חלבונים ברקמת -S-מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק האם ישנה הגברה ב

השומן והאם היא עשויה לתרום באדיפוציטים לעמידות לאינסולין המקושרת להשמנה. לאור 

שמנה, בדקנו האם הגברה חשיבות תהליך הליפוליזה בהתהוות ההפרעות המטבוליות המלוות ה

 ליפוליטית של אינסולין באדיפוציטים. -ניטרוזילציה תשפיע ספציפית על הפעילות האנטי-S-ב

ביטנית אנושית ובמודלים עכבריים להשמנה -בעבודה זו נמצא כי חלבונים ברקמת שומן תוך

יל לעלייה ברמת     ניטרוזילציה המוגברת באופן כללי בהשמנה. במקב-S)תזונתי וגנטי( עוברים 

ניטרוזילציה הכללית של חלבונים ברקמת השומן, בעכברים שמנים בעקבות תזונה עתירת -S-ה

ומצד שני, ירידה ברמת  iNOSשל  mRNA-שומן נצפתה מצד אחד עלייה ברמת ביטוי החלבון וה

. , בהשוואה לעכברים רזיםR-SH -ל RSNOהמשתתף בחיזור  Thioredoxin reductaseהחלבון 

 ניטרוזילציה ברקמת השומן בהשמנה.--Sממצאים אלו מספקים מנגנון אפשרי לעלייה ב



ניטרוזילציה ברקמת השומן -Sעובר  Aktכמו כן, מצאנו כי בדומה למדווח בשריר, החלבון 

 בביופסיות שומן אנושי נמצאה בתאימות למשקל הגוף. Akt-SNO-ביטנית. רמת ה-התוך

ל שניטרוזילציה -Sשל שורות תאים שונות הראו כי הגברת  מערכות המאפשרות גידול משותף

 במקרופאג'ים.   iNOSחלבונים ספציפיים בתאי שומן בתרבית עשויה לנבוע מהגברת ביטוי 

יה של חלבונים בתאי שומן, צניטרוזיל-Sכדי להבין את המשמעות התפקודית של הגברת 

           ( 3T3-L1אי שומן בתרבית ). חשיפת תNOהודגרו תאי שומן בתרבית עם חומרים תורמי 

(, גרמה לירידה S-nitroso-Nacetylpenicillamine)  SNAP( אוS-nitrosoglutathione) GSNO-ל

בתגובה לאינסולין. אולם, לא נצפתה ירידה  Akt( ברמת הפוספורילציה של 22%-כ שלקלה )

יטת הגלוקוז לתאים או ברמת קלGSK-3 וביניהם  Aktברמת הזירחון של סובסטראטים של 

(Glucose uptakeתוצאות אלו שוללות את האפשרות כי בתאי שומן .)S - ניטרוזילציה פוגעת

 -in vivoבסיגנל האינסולין המתווך את חדירת הגלוקוז לתא. אישור לממצאים אלו התקבל גם 

לין לא השפיע על מידת הירידה ברמת הגלוקוז בתגובה למתן אינסו GSNOפעמי עם -טיפול חד

 לעכברים.

, הן NOלעומת זאת, פעילות האינסולין בעיכוב הליפוליזה נפגעה לאחר חשיפה לתורמי 

פגם  GSNO-. בתאים, טיפול בGSNOפעמי עם -בתרבית תאי שומן והן בעכברים לאחר טיפול חד

( בתגובה PKA) Aביכולת אינסולין להפחית רמת זירחון סובסטראטים של פרוטאין קינאז 

 Phosphodiesteraseאדרנרגי(, תופעה המעידה על פגיעה בשפעול -אנול )אגוניסט בטאלאיזופרוטר

3B (PDE3B) .בתגובה לאינסולין 

-ניטרוזילציה מוגברת ברקמת השומן התוך-Sעובר   PDE3Bבהתאמה, נמצא כי החלבון

ביצענו ניטרוזילציה בחלבון זה, -Sביטנית בעכבר שמן. על מנת לאתר אלו שיירי ציסטאין עוברים 

-מוטציות נקודתיות במספר ציסטאינים שנחזו כמועמדים למודיפיקציה זו בעזרת כלים ביו

אינפורמטיים )שיירים חשופים הצפויים להיות במצב מחוזר במצב הנאטיבי של החלבון(. נמצא 

הינם שני אתרים פוטנציאלים  אנושיה PDE3Bברצף החלבון  0202והציסטאין  867כי הציסטאין 

יכולת החלבון  את  50%-רוזילציה, שכן מוטאציה של כל אחד מהם לאלאנין הפחיתה בכניט-S-ל

 protein-ב . מעניין לציין שמבנה חלבון זהGSNO-ניטרוזילציה לאחר חשיפה ל-Sלעבור 

databank  של שני שיירים אלו בסמיכות לאתר הקטליטי של החלבון. םהימצאותמדגים 

 

ניטרוזילציה -Sלכה המטבולית העיקרית מעלייה ברמת לסיום, המחקר הנוכחי מציע שההש

ליפוליטית של אינסולין. -של חלבונים ברקמת השומן בהשמנה היא הפרעה בפעילות האנטי

ההגברה בשחרור חומצות שומן חופשיות לדם מרקמת השומן היא אחד מסימני ההיכר להשמנה 

ני ודיסליפדמיה. ניתן לשער כי ובעלת תפקיד חשוב בפתוגנזה של עמידות לאינסולין, כבד שומ

     לתרום לשימור הצימוד התיפקודי עשויהניטרוזילציה -Sמניעה או הפחתה בעלייה של רמת 

Akt-PDE3B .ובכך עשוי לסייע בהקלת ההפרעות המטבוליות הקשורות בהשמנה 

 



"The Role of Increased S-Nitrosylation in Fat Tissue Dysfunction in Obesity" 
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Summary  

Many physiological and pathological stress conditions are related to elevated 

levels of Reactive Oxygen Species (ROS) and diseases related to the metabolic 

syndrome such as obesity and type 2 diabetes are associated with oxidative stress. 

While the potentially damaging effect of ROS has long been recognized, more recent 

findings suggest that ROS and Reactive Nitrogen Species (RNS) can also serve as 

potent cellular messengers. Nitric Oxide (NO) is a free radical gas and a biological 

signaling molecule produced by the intra-cellular enzyme NO synthase. The reactivity 

of NO to molecular oxygen, thiols, and other biological targets enables NO to act as a 

ubiquitous cell-signaling molecule with diverse physiological and pathophysiological 

roles. An important mechanism for NO action appears to be mediated through a 

chemical modification of cysteine residues, termed S-nitrosylation, a covalent 

attachment of NO moiety to thiolsulfhydryls (RSNO). The reversible regulation of 

protein function by S-nitrosylation has led to the proposal that S-nitrosothiols function 

as posttranslational modifications, analogous to those created by phosphorylation or 

acetylation. Inducible nitric oxide synthase (iNOS) is a pro-inflammatory mediator 

induced by cytokines in several pathological conditions. Previous study shows that 

iNOS is over-expressed in muscle and fat tissues of genetic and dietary mice models 

of obesity and type 2 diabetes, and its expression is associated with insulin resistance. 

Saad et al. demonstrated that in response to obesity, muscle insulin resistance is 

induced by increased iNOS, which  may be related to S-nitrosylation of insulin 

signaling proteins, insulin receptor (IR), insulin receptor substrate 1 (IRS-1) and 

protein kinase B (PKB). However, whether adipose tissues are similarly affected in 

obesity and, if so, what are the causes and the functional consequences of increased S-

nitrosylation in adipose tisssues are unknown. 

The aim of this Ph.D thesis is to investigate whether increased S-nitrosylation 

occurs in adipose tissues in response to obesity and its contribution to adipocytes 

insulin resistance. Furthermore, given the importance of attenuated lipolysis in the 

pathogenesis of obesity-associated metabolic morbidities, we evaluate whether 



increased S-nitrosylation in adipocytes specifically targets the anti-lipolytic action of 

insulin.  

Total protein S-nitrosylation was increased in intra-abdominal adipose tissues of 

obese humans and high fat-fed or leptin-deficient ob/ob mice. Elevated protein and 

mRNA expression of iNOS and decreased protein levels of thioredoxin reductase 

were associated with increased adipose tissue S-nitrosylation in diet-induced obese 

mice. Therefore increased iNOS and decreased thioredoxin reductase may suggest a 

possible mechanism for the increased adipose tissues S-nitrosylation in response to 

obesity. In intra-abdominal fat biopsies of obese human subjects we found elevated 

Akt S-nitrosylation which was correlated with increased body weight. Adipocytes 

from co-culture experiments with macrophages show increased Akt S-nitrosylation 

after exposure to NO donors and this response requires macrophages activation. 

Accordingly we propose that LPS-induced increase in NO, likely as a result of iNOS 

activation in macrophages, leading to S-nitrosylation of Akt in adipocytes. Cultured 

differentiated pre-adipocyte cell lines exposed to NO donors such as S-

nitrosoglutathione (GSNO) or S-nitroso-Nacetylpenicillamine (SNAP) exhibited 

diminished insulin-stimulated phosphorylation of Akt but not GSK3 or insulin-

stimulated glucose uptake. In addition, the anti-lipolytic effect of insulin was 

markedly impaired in both cultured adipocytes and in mice injected with GSNO prior 

to administration of insulin. In cells, impaired ability of insulin to diminish 

phosphorylated PKA substrates in response to isoproterenol suggests an impaired 

insulin-induced activation of PDE3B. These results exclude the possibility that 

proteins S-nitrosylation in adipocytes affects glucose uptake mediated by insulin 

signaling. Consistently, increased S-nitrosylation of PDE3B was detected in adipose 

tissues of high fat-fed obese mice. Site-directed mutagenesis of recombinant protein 

revealed that Cys-768 and Cys-1040, two putative sites for S-nitrosylation adjacent to 

the substrate-binding site of PDE3B, accounted for ~50% of its GSNO-induced        

S-nitrosylation. Collectively, PDE3B and the anti-lipolytic action of insulin may 

represent a novel targets for increased adipose tissues S-nitrosylation in obesity. 

In conclusion, this Ph.D thesis suggests that the main metabolic consequence of 

adipose tissue S-nitrosylation in obesity is the impairment of insulin-induced anti-

lipolysis, leading to elevated FFA levels. Increased release of FFA from adipose 

tissue is a hallmark of the obese state and has been implicated to play a central role in 

the pathogenesis of obesity-associated diseases such as insulin resistance, fatty liver, 



and dyslipidemia. Thus, we speculate that preventing or reversing S-nitrosylation of 

the Akt-PDE3B axis in adipocytes may serve as possible molecular mechanism for 

treating the pathophysiological conditions associated with obesity.  

 

  

 



 גבוהים אולטרה בשטפים, זעירים וולטאים-פוטו תאים של ואופטי חשמלי אפיון : נושא העבודה
 

הירש ברוך : שם המגיש 
 

פרופסור גף גורדון  : שם המנחה
 

 מסחריות (CPV)וולטאיות - ריכוז פוטומערכות  מתקדמים הינם הליבה של צמתים-רבוולטאים -תאים פוטו

 בחשיפת 43.5%- המתקרבת להמרה נצילות תאים מסוג זה הציגו לאחרונה . המתוכננות לעבוד בהספקים גבוהים

 . גבוהיםשטפיםריכוזי התא ל

המשתנים ודרגות החופש המוצגים בעבודה זו מתיחסים . ניסויים מעטים התפרסמו בנוגע לביצועי תאים זעירים

מנגנוני הפסד ותת רכיבים המשפיעים בצורה ישירה על ביצועי התא ובמיוחד על מדידות ועיצוב , לתנאי עבודה

. מתח-חתימתם על גרף זרם, לדוגמא, השפעת עוצמת הקרינה ופיזור השטף על התנהגות התא

 (ב, (צמתיות -וולטאיות רב-חיוני לאפשור טכנולוגיות פוטו ) של דיודת המנהרה ההדינאמיק (א: מטרות עבודה זו הן

כולל תלותם בקרינה וכן כיצד מקדמים אלו , השפעת מקדמי הטמפרטורה (ג- הגבלות בסיסיות למזעור תאים ו

.  שלושת הסוגיות אלו מפורטות בהמשך. יכולים להימדד באופן משמעותי

להולכה  (באמצעות מנהור)וולטאים רב צמתים מכילים דיודת מנהרה שעוברת שינוי מהולכה גבוהה - תאים פוטו

מלימטר / מיליאמפר102 - 103כאשר צפיפות הזרם עולה מעל סף אופייני של  ( לדיפוזיה תרמיתתהאופייני)נמוכה 

לפיהן סף צפיפות הזרם תלוי בצורה , שעד כה לא היו מוכרות, אנו מציגים הוכחות ניסיוניות חשובות. מרובע

אנו מראים כי סף , בנוסף. וולטאים שונים-התוצאות נשנו בתאים פוטו; משמעותית במידת  הקרינה המקומית

תופעות לא . יכול להפגין תלות מרחבית נוספת, וולטאים עם פריסת מוליכים לא אחידה-צפיפות הזרם בתאים פוטו

מקור התופעה הוא .  וולטאיות המוקרנות בצורה לא אחידה-  ניתן לראותן בכול דיודות מנהרה פוטו–מוכרות אלו 

מקבילה לכך הינה תופעת פיזור הזרם  )וולטאי -הרוב העודפים בתוך התא הפוטו-פיזור מרחבי של נושאי מטען

. (בדיודות הפולטות אור

 מאפשר הגעה לנצילויות גבוהות יותר ( נכון להיוםיבסדר גודל מילימטר)וולטאים -פוטו מזעור תאים

האם קימת : השאלה המתבקשת אם כך היא. וכן הוזלת המערכת כולה (כתוצאה מהפחתתה ההתנגדות הטורית)

של ממדי  (לא טריוויאלית)אופטימיזציה . איזו הגבלה אנרגטית על הגודל המינימאלי אליו ניתן למזער את התאים

הערכה בוצעה דרך השימוש . התא תלויה בתרומתם הכוללת של התנגדות פס הצבירה והמוליכים שעל פני התא

בכדי להעריך את התרומה . בתוכנת הדמיית מודלים של  מעגלים חשמליים ונסמכה על תוצאות ניסיוניות

המבטלים לחלוטין את הצללת רשת המוליכים ובכך מאפשרים כיסוי נרחב יותר , הפוטנציאלית של מיקרו מרכזים

.  בוצעה אומדן השפעת גודל התא על היכולת של תכנון פריסת המוליכים להפחית את ההתנגדות הטורית, של מוליכים

וולטאיות מרכזות יכולות להגיע לטמפרטורות גבוהות שמשנות את הפרמטרים של התא כגון -מערכות פוטו

אנו מדווחים על תוצאות ניסוי של השפעת . מתח המעגל הפתוח וסף השינוי של דיודת המנהרה, זרם הקצר, נצילות

רב וולטאים -על מקדמי הטמפרטורה של פרמטרי המפתח בתאים פוטו ( שמשות8600 עד 12-מ)עוצמת הקרינה 

בפרט ניתנה תשומת לב להיקף חימום . אופטית בה השמש משמשת כמקור אור-תוך שימוש במערכת הבזק, צמתים

. טמפרטורה-כלומר לפרק הזמן בו ניתן להתייחס לתא כאל שווה, הצומת ולמידת הזמן שלוקח לצומת להתחמם

ועל , התוצאות הן בעלות השלכות על איכות תוצאות מקבילות המתקבלות בניסויים בעזרת דמיין אור מלאכותי

. וולטאיות ריכוזיות-הערכת ביצועים של מערכות פוטו

 



Work topic: Electrical and Optical Characterization of Miniaturized Photovoltaic Cells at Ultra-

High Irradiance. 

Submitter name: Baruch Hirsch 

Supervisor name: Professor Jeff Gordon  

Monolithically stacked multi-junction (MJ) solar cells are at the core of commercial concentrator 

photovoltaic (CPV) systems designed to deliver high power densities - recently having 

demonstrated 43.5% conversion efficiency at elevated flux concentration levels.  

Few experiments have been reported on miniaturized cell performance. The variables or 

degrees of freedom being presented here relate to working conditions, loss mechanisms and device 

sub-elements that directly influence cell performance especially measurements and modeling of the 

impact of radiative intensity and flux distribution on cell behavior, e.g., their signature of the 

current-voltage curves . 

The objectives of this work are: a) tunnel diode dynamics (an essential enabling technology for M.J 

photovoltaics), b) basic limits for cell miniatutrization, and c) the impact of cell temperature 

coefficients, including their irradiance dependence and how these coefficients can meaningfully be 

measured. All three issues are elaborated below.  

Multi-junction concentrator solar cells incorporate tunnel diodes that undergo a transition 

from high-conductance tunneling to low-conductance thermal diffusion behavior, typically at 

threshold current densities of the order of 10
2
–10

3
 mA/mm

2
. We present experimental evidence of a 

prominent heretofore unrecognized dependence of threshold current density on the degree of 

localized irradiation, in different solar cell architectures. We also show that solar cells with non-

uniform metallization can exhibit an additional spatial dependence on the tunnel diode threshold 

current density. These previously undiscovered phenomena – which should be observable in all non-

uniformly irradiated photovoltaic tunnel diodes – are interpreted as being derived from the lateral 

spreading of excess majority carriers (analogous to current spreading in light-emitting diodes). 

Miniaturizing the cells (currently in mm-scale) makes it possible to reach higher efficiency 

(linked to reduced series resistance) on one hand and to reduce the system costs on the other, raising 

the question whether fundamental energetic considerations limit ultra-miniaturization. Mitigating 

factors include the busbars and metallization grid, the contributions of which embody subtle 

tradeoffs and vary nontrivially as cell size is reduced – evaluated via a distributed circuit simulation 

model, with some supporting experimental evidence. Concurrently, the influence of cell size on how 

metal grid design can lower series resistance is assessed, prompted by micro-concentrators that 

completely eliminate grid shadowing and allow far greater metallization coverage. 



Concentrator photovoltaics can reach higher temperatures that alter cell parameters such as 

efficiency, short-circuit current, open-circuit voltage and tunnel diode transitions. We report 

experimental results for the effect of irradiance (from 12 up to 8600 suns) on the temperature 

coefficients of the key parameters in a multijunction concentrator solar cell, using a flash-like, real-

sun optical system. Particular attention is paid to the time scales and magnitudes of junction heating, 

i.e. the degree to which the cell can be deemed isothermal. The implications for corresponding 

measurements from solar simulators with pulsed artificial light, and for the performance evaluation 

of concentrator photovoltaics, are also addressed. 

 



 

Research topic: Dynamic Response of Potassium Bromide Single Crystals 

Submitted by Vadim Favorsky 

The work was carried out under the supervision of Prof. Eugene Zaretsky 

 

Abstract 

The given thesis presents the results of study of dynamic behavior of potassium bromide 

(KBr) in a series of planar impact experiments with either pre-heating or pre-cooling of 

the single crystal samples of two crystallographic orientations, 100  and 110 . Special 

attention has been paid to the kinetics of the shock-induced transformation and to that of 

the stress relaxation during elasto-plastic transitions. In order to implement the task the 

KBr samples were impact-loaded by plane-parallel impactors up to 5 – 4 GPa. The initial 

temperature of the samples was varied between 166 K and 880 K. The velocity of rear 

surfaces of the impact-loaded samples was continuously monitored by Velocity 

Interferometer System for Any Reflector. The amplitude of the elastic precursor wave 

recorded at room temperature show a trend of decay with propagation distance, the 

estimated characteristic time of this relaxation is of about 75 ns. The pressure of direct 

B1→B2 polymorphic transformation has been found to be equal to 1.94±0.06 GPa at 

room temperature for both the studied crystallographic orientations. Experimental results 

display monotonous decrease of the B1→B2 transformation pressure with rising 

temperature. The dependence of the transformation pressure on temperature is well 

described by a straight line with a slope ( ) 44.5 1.0 10 GPa Ktrdp dT −= − ± × . The study 

of kinetics of the B1→B2 phase transformation was based on the rise-time of the 

transformation wave and on the principal KBr Hugoniot established in the course of these 

experiments. The characteristic time of the transformation was found independent of the 

crystal orientation and is equal to 48±3 ns for the crystals shock-loaded at room 

temperature. With the increase of the initial sample temperature up to 880 K (1065 K at 

transition, some 200 K below the KBr triple point) the characteristic transformation time 

decreases towards some 30 ns. The presently obtained results are in a reasonable 

agreement with the results obtained in similar studies of close materials, namely KCl. 



  תגובה דינאמית של אשלגן ברומי חד גבישי :נושא המחקר

  ודים פבורסקי ידי- מוגש על

  זארצקי בגניי' פרופ העבודה נעשתה בהדרכת

  

  תקציר

מועמס ה) KBr(מציגה מחקר ניסויי של התנהגות דינאמית של אשלגן ברומי זו תזה 

דגמים העם קירור או חימום מוקדם של בסדרת ניסויים באימפקט מישורי 

במהלך המחקר התייחסות  .- ו  כיוונים קריסטלוגרפייםעלי ב גבישיים-חדה

לקינטיקה של מעבר הפאזה ולקצב רלקסציית המאמצים במעבר הוקדשה מיוחדת 

, עשויים מאלומיניום מישוריים ידי אימפקטורים-על ה בוצעההעמס .פלסטי- אלסטו

מאמצים עד הדגם גרמה לעליית האימפקטור וההתנגשות בין  .נחושת וטונגסטן

מהירות . 166בתחוםהייתה דגמים של ההתחלתית ה טמפרטור .:ל

מערכת  באמצעותקלטה באופן רציף ם נמישל דג) מהעמסה חופשית(האחורית שפה ה

תוצאות הניסויים מציגות דחייה של הגל  .(VISAR) מהירות למדידת יתאינטרפרומטר

לחץ מעבר  .75-נמצא שווה לזו הזמן האופייני של הרלקסציה  ,האלסטי עם המרחק

שווה  נמצאעבור העמסה בטמפרטורת החדר  B1→B2הפאזה הפולימורפי 

על פי תוצאות הניסויים  .ני כיווני העמסה שנחקרושבוהוא זהה  :ל

ירידה מונוטונית של לחץ מעבר  קירור או חימום מוקדם של הדגם התקבלה בהם בוצע

ידי -התלות בטמפרטורה מתוארת בצורה מספקת על. הפאזה עם עליית הטמפרטורה

−:לשווה ה קו ישר בעל שיפוע  קצב מעבר הפאזה . ±

B1→B2  מעל (גבוהה תוצאות של ההעמסה הה על בסיסנחקרGPa  2 ( לזמן כשההערכה

 הוגדרהועקומת הוגוניו ש, האופייני התבססה על זמן העלייה של גל מעבר הפאזה

עבור דגמים עם שני הכיוונים הקריסטלוגרפיים השונים התקבל . תוצאות הניסוייםמ

עבור גבישים שהועמסו  :שווה ל KBr-ני של מעבר פאזה באופייהזמן את ה

בנקודת מעבר  K 880 )K 1065הטמפרטורה ההתחלתית עד העלאת . בטמפרטורת החדר

התוצאות  .כדי  ערך זה ירד עד) מתחת לנקודה המשולשת K200 -כ, הפאזה

כחית הינן בהתאמה טובה עם תוצאות המחקרים הקודמים שהתקבלו בעבודה הנו

  .KClדהיינו , שנערכו בקונפיגורציה דומה עם חומרים דומים

100110

0.5 4GPa−880K÷

ns

1.94 0.06 GPa±

trdp dT( ) 410 GPa K−×

~ 30 n

4.5 1.0

48 3 ns±

s



 החדשה"  תהביניים ובראשית הע-יטליה בימילאופיין של הקהילות האשכנזיות בצפון א"
 עשרה-במאות החמש עשרה והשש

                      

 זהבה ויסהוז

 

 המנחים: פרופ' אברהם גרוס

             דר' רוני ויינשטיין                

 תקציר

מצומצמת בלבד לחקר מאפיינה של הקהילה האשכנזית באיטליה   המחקר ההיסטוריוגראפי העניק תשומת לב

טרם זכתה בכלל  יהדות איטליה  לעיצוב דמותה של  תרומתה של  קבוצה זו ,כן-כמו .בראשית העת החדשה

שמרוק: "קבוצה זו ראויה חנא היידיש ספרות הערתו של חוקר למשל, ראו להתעניינות מחקרית ראויה, 

זו למלא במעט את החסר  ההרצאבתקוותי  .1ומפורטת, ולא רק בגלל תרומתה לספרות יידיש"למונוגרפיה מקיפה 

 עשרה. -, ולשרטט את אופייה של קהילת האשכנזים בצפון איטליה במרוצת המאה הששזה בתחום

אשר יכולים לשפוך אור על חייהם של יהודי צפון העוסקים במצוות נשים קסטים בשני ט בעבודתי התמקדתי

וראו  יידישב שנכתבו  3,(4001) שי"ב מצות הנשיםוספר   2(4051) רס"ד סדר נשיםהיד  -: כתב יה האשכנזיםאיטל

על ידי אביה. הפורמט צנוע בשם צ]?[ורט כמתנת נישואין לבת ניתן ככל הנראה  סדר נשיםהיד -כתב .אור באיטליה

הודפס בעיר ונציה על ידי דניאל  הנשיםמצות הספר  ידי משפחה בעלת אמצעים.-כי לא הוזמן על סבירמאד ו

הנראה  מקור קדום   לשני המקורות הללו יש ככול . , בנו של המדפיס המפורסם קורניליו אדלקינדאדלקינד

  משותף.

 ספרים אלה הינםאזוטריים,  ספרים אינםהמיועדים לנשים,  טקסטיםכ מוגדריםהביידיש, מצוות נשים  ספרי

נועדה להקל על הנשים את שהייתה שפת הדיבור יידיש הי האבות. ומנהגלמעשה ספרי הדרכה להבנת ההלכה 

כיצד לבצע את להדריך את האישה מטרתם הייתה כי הנשים על פי רוב לא שלטו בלשון הקודש.  ,ת התוכןהבנ

י חשוב לברור שאלות כל משמשיםבבית ובקהילה. מקורות אלה  ,בכל תחומי החייםהמצוות המוטלות עליה, 

 נידונותהללו סוגיות המרכזיות בחיי היהודים האשכנזים כגון, טומאה וטהרה ומקומה של האישה במשפחה, 

על חיי הרוח  והקדושה אנו  בהלכות חלה, ו משתקפיםחיי היום יום והגסטרונומיה  ,בהרחבה בפרק הלכות נדה

בהם בכול אחד מהפרקים והמוטיבים המרכזיים  בנוסף, משובצים דברי מוסר .הלכות הדלקת הנרבלמדים 

מתן צדקה לעניים ומעשר שמירה על קדושת השבת, בין בני זוג,  הדרכי ההתנהגות הנאותל כוללים הסברים 

 ה ביןהשווא ערכתי בעבודת הדוקטורט  לערבות הדדית בעם ישראל.החובה , יושר, מוסר מיני ולתלמידי הישיבות

התבוננות  המאפשרפער   ,פער של ארבעים ושמונה שניםב הייתה הוצאתם לאור שהנוסח  של שני המקורות, 

ספק יכול להסוגיות הללו של בירור הודיון הטענתי היא כי  פרספקטיבה היסטורית על הקהילה האשכנזית. ב

 המסורתמנהגי האבות ולשמירת  הדומיננטיות של מידת ל ,אופייה של הקהילה האשכנזית תשובה לשאלת

                                                           
1
 .7וכן הערה  97, עמ' 8791תל אביב,  , מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור,פרקים לתולדותיה: ספרות יידישח' שמרוק,  
2
 F 16836( 4051): ביידיש רס"ד  סדר נשים 
3
 MIC. 256( 4001) פרויאן בויכלין וויא זיך זולן האלטן, שי"ב :  מצות הנשים 



הושלם  ,האשכנזיםמהגרים חש בקרב ההתאשר  , תהליך התירבותשניתוח המקורות מוביל למסקנה  .האשכנזית

 על אדמת איטליה. עם הפסקת הדפסת ספרים ביידיש, עשרה-המאה השבע ברבע הראשון של

  



 

The Character of the Ashkenazi Communities in Northern Italy 
                                  in the Middle Ages and the Early Modern Era the 

                                  Fifteenth and Sixteenth Centuries 
 

   

Zahava weishouse 

 

Supervision: Prof. Avraham Gross 

                        Dr. Roni Weinstein 

Abstract 

 

 Historiographical research has paid only limited attention to the study of the characteristics of the 

Ashkenazi communities in Italy at the beginning of the Modern Era.4 Likewise, the contribution of this group 

to the formation of the image of Italian Jewry in general has yet to become the subject of the research 

interest that it deserves. Note, for example, the comment of scholar of Yiddish literature, Khone Shmeruk: 

"This group deserves a comprehensive and detailed monograph, and not only because of its contribution to 

Yiddish literature". 5 In this Thesis I hope to fill in some of what is missing in this field, to trace the character 

of the Ashkenazi community in Northern Italy during the sixteenth century.  

 In my Thesis, I focus on two texts that address women's commandments and which can shed light on 

the lives of the Ashkenazi Jews of Northern Italy: the Seder Nashim manuscript (1504)6 and the book Mitzvat 

Ha-Nashim (1552)7, which were written in Yiddish and published in Italy. The Seder Nashim manuscript was 

apparently given as a wedding gift to a girl called Tz?ort by her father. The format is very modest, and it 

seems likely that it was not ordered by a wealthy family. The book Mitzvat Ha-Nashim was printed in the city 

of Venice by Daniel Adel Kind, son of the famous printer Cornelio Adel Kind. Both of these texts apparently 

share a common source.  

                                                           
 

5
 K. Shmeruk, Sifrut Yiddish, Prakim le-Toldoteyha, Mifalim ha-Universitaim Publishers, Tel Aviv, 1978, p. 74 and note 4 

6
 Seder Nashim in Yiddish: (1504) F16836  

7
 Mitzvat Ha-Nashim (1552) MIC 256  



 Books on women's commandments in Yiddish, which were defined as texts intended for women, are 

not esoteric books, but rather guides to understanding Jewish law and traditions. Yiddish, which was the 

spoken language, was used in order to facilitate women's understanding of the contents, since most women 

were not fluent in Hebrew, the holy tongue. The aim of these texts was to teach the woman how to carry 

out the commandments imposed up on her in all areas of life, at home and in the community. These sources 

are an important tool for clarifying central questions in the lives of the Ashkenazi Jews, such as: purity and 

impurity , women's place in the family, issues that are discussed in detail in the section on the laws of 

niddah; everyday life and gastronomy, which are reflected in laws on hallah, and spiritual life, which we 

learn about in the laws on lighting candles. In addition, writings on ethics are sprinkled throughout each of 

the sections, and the central motifs in them include explanations on appropriate behavior for couples, 

keeping the holiness of the Sabbath, giving charity to the poor and tithes to yeshiva students, honesty, 

sexual ethics, and the mutual responsibility of Jews to one another. In my lecture, I will draw a comparison 

between the wordings of the two sources, which were published at a distance of forty-eight years from one 

another, a distance that allows us to observe the Ashkenazi community from a historical perspective. I claim 

that the discussion and clarification of these issues can provide answers to questions about the character of 

this community and the degree of dominance of the customs of the fathers and the keeping of the Ashkenazi 

tradition. In my Thesis, I will claim that the absence of significant changes between the two texts under 

discussion proves that the process of acculturation that was taking place among Ashkenazi emigrants was 

completed only in the beginning of the seventeenth century, when books in Yiddish were no longer printed 

on Italian soil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                          

                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לוגיקות מנוגדות בתהליך אסטרטגי בארגונים ללא כוונת רווח –נושא העבודה 

      זיוה שרפ  –שם המגיש  

 ידמן יפרופסור נורית ז –ם המנחה ש

הבחירה שארגונים הדיון חשוב היות ולוגיקות מנוגדות.  מודדות ארגונים עם תההמחקר עוסק ב

בעקבות משפיעה על הארגונים ובין הלוגיקות, עושים בין לוגיקות מנוגדות קובעת את יחסי הכוחות 

זו במקרה מבחן של תהליכים אסטרטגיים בחמישה ארגונים  המחקר בוחן שאלה החברה.זאת גם על 

מקרים מרובה חברתיים. המחקר נוקט בגישה איכותנית אינדוקטיבית ונערך במתכונת של חקר 

(Eisenhardt&Graebner, 2007 המסגרת התיאורטית היא התיאוריה המוסדית שמסבירה .)

התנהגויות של ארגונים ואת יחסי הגומלין שלהם עם הסביבה בזווית של לוגיקות. הלוגיקות מוגדרות 

 כסט של פעולות ומנגנונים חומריים ומבנים סימבוליים שיוצרים עקרונות מארגנים שנגישים

השאלה היא איך  .(Friedland& Alford, 1991)לארגונים וליחידים ומכוונים את פעולותיהם. 

מתייחס ומגיב הארגון כשקיימת נוכחות של יותר מלוגיקה אחת מכוונת, במיוחד אם אותן לוגיקות 

התהליך ארגונים במגזר השלישי. תהליכים אסטרטגיים בבמקרה של  זו שאלההמחקר בוחן מנוגדות. 

שתי לוגיקות בחירה בין  זמיןהמ ,יזום, פורמאליסטי ותחום בזמןמבנה של עימות סטרטגי מספק הא

מקרה המבחן הם הארגונים ללא כוונת רווח שכפופים ללוגיקה  ואף מייצר מחויבות להכריע ביניהן.

חברתית. התהליך האסטרטגי הוא מוסד עסקי שמייבא לוגיקה עסקית. לפיכך העימות הוא בין 

 לוגיקה חברתית ללוגיקה עסקית.

הבחינו במצבים של הכרעה לעומת מצבים חוקרים  .מנוגדות בין לוגיקות יחסי כוחותהספרות עסקה ב

מתאים לממצאים של המחקר  אם אחד המודליםבודקת . אני עימות זהכתוצאה מ סר הכרעהשל חו

שיש בו שילוב של הכרעה ואי חדש אסימטרי מודל  עבהתבסס על הממצאים, המחקר מציהנוכחי. 

חוץ ממקרי קצה של עימות בהם יש הכרעה של קיום -בדו תהלוגיקות מצויו הכרעה. לפי מודל הזה

מקבלים וממסדים את הלוגיקה העסקית הארגונים מראה שהנוכחי מחקר ה אחת הלוגיקות.

 האיזון בין הלוגיקפועלים ליצירת . כמוכן הארגונים בארגונים ומיישמים פרקטיקות עסקיות חדשות

קיום בין שתי הלוגיקות. אולם במצבים של עימות חזיתי -העסקית והחברתית ויוצרים בכך דו

 .ואף מתחזקת יעה הלוגיקה החברתיתמכר ,במסגרת התהליך האסטרטגי

מודל של לראשונה מחקר זה,  מציע לוגיקה.  ה ולמיסוד שללקבלתנאים בהמחקר הנוכחי עוסק בנוסף 

הממצאים בצד התפיסתי, . יזהותורגשי , שלושה תנאים למיסוד לוגיקה בתוך הארגון: תפיסתי

היחס  בעמדות כלפי התחום העסקי.דואליות תוך מצביעים על עמדות שתומכות בשתי הלוגיקות 

בנושא של הזהות, הספרות דנה בקשר שבין  מנוגדות בו זמנית.הלוגיקות השתי כלפי הרגשי אוהד 

הלוגיקות לבניית זהות ארגונית. רוב המחקר הראה שינוי בזהות הארגונית ואימוץ זהות ארגונית 

הלוגיקה החדשה לא השפיעה על הנוכחי במחקר . המתמסדת בארגון נגזרת מהלוגיקה החדשהש

שהזהות היא החלק המבחין שקובע את עליונות אחת יתרה מזאת נראה יצירת זהות חדשה. 

 .הלוגיקות בעימותמ

העמותות יכולות להיתרם מהממצאים שמצביעים על   .יישומיצד הפיתוח התיאורטי, למחקר גם צד ל

צמתים;  תוך הדגשת  מספר זאת .לצרכים של העמותותצורך בהתאמות של התהליך האסטרטגי 

 .תהליך האסטרטגילהעבודה בחירת מודל בחירת יועצים, תפיסת התחרות ו
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This paper explores mechanisms for the management of competing logics 

within organizations. In so doing, the study extends the study of institutional logics 

from the inter-organizational to the intra-organizational level.  This research focus is 

important because the choices that organizations make between competing logics 

define the essence of the organizations themselves, help frame the overall balance of 

power between logics, and, in turn, impact the broader societal environment. 

Using a qualitative research methodology, the analysis draws on case studies 

of strategic planning processes in Israeli non-profit organizations, focusing on the 

clash between the non-profit’s traditional social orientation and the business 

orientation represented by the strategic process. The study findings reveal complex 

patterns of logical co-existence and competition that allow organizations to assimilate 

rival logics while retaining and, paradoxically, even strengthening organizational 

identity. The findings suggest that the rivalry between conflicting logics within an 

organization can be managed through a model of developmental asymmetrical co-

existence. Under this model, it is proposed that competing logics may simultaneously 

influence and inform organizational behavior, except in limiting cases where the clash 

between the competing logics is open and direct. In such circumstances, the pre-

eminent logic will exert its dominance. A key premise of this argument is that despite 

the presence of a pre-eminent logic, its pre-eminence may not necessarily be 

expressed in ubiquitous dominance, and the competing but imbalanced logics may 

nonetheless exhibit persistent co-existence. Moreover, co-existence may remain 

functional despite, and perhaps because of, an observed developmental effect in 

which the organization reacts to the penetration of the competing new logic by 

reinforcing its identification with the legacy logic.  

Study findings also relate to the conditions for institutionalization of a logic in 

an organization. A preliminary model is proposed according to which logical 

institutionalization is dependent on the logic’s presence in multiple zones of 

influence: cognition, emotion and identity. The latter seems to have a decisive effect 

on the process of institutionalization and on determining the power relations between 

opposing logics. 
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Abstract 
	  

	  

Augmented	   Reality	   is	   the	   technology	   and	   art	   of	   consistently	   overlaying	   virtual	  

content	  on	  the	  real	  world.	  The	  experiences	  created	  using	  this	  technology	  are	  meant	  

to	  feel	  natural	  and	  intuitive	  to	  humans	  and	  create	  an	  illusion	  of	  a	  mix	  between	  the	  

real	  and	  the	  virtual.	  Our	  approach	  to	  augmentation	  revolves	  around	  making	  use	  as	  

much	   as	   possible	   of	   the	   real	   world	   itself	   in	   order	   to	   elucidate	   the	   connection	  

between	  the	  real	  and	  virtual.	  

We	  developed	  an	  approach	  for	  dynamically	  creating	  augmented	  reality	  content	  that	  

arises	   from	  real-‐world	   images	  on	   the	   fly.	  This	  makes	   the	  virtual	   content	  naturally	  

merge	   back	   into	   the	   real	   world.	   This	   approach	   is	   discussed	   in	   detail	   and	  

demonstrated	   in	  practice	  with	   a	  number	  of	   implemented	  applications.	  We	   further	  

developed	  ways	   to	   interact	  with	  virtual	   content	  and	  we	  show	  how	   this	  makes	   the	  

experience	  more	  natural	  for	  the	  user,	  while	  encouraging	  creativity.	  We	  demonstrate	  

this	   approach	   in	   the	   particular	   case	   of	   sketch-‐based	   augmented	   experiences.	   We	  

developed	   the	   concept	   of	   sketch-‐based	   interaction	   and	   provide	   the	   results	   of	  

systems	  we	  developed	  for	  gaming	  and	  physics	  education.	  

In	   addition,	   we	   describe	   a	   unique	   vision-‐based	   recognition	   and	   pose	   estimation	  

method	   that	   is	   unobtrusive	   for	   various	   applications,	   and	   specifically	   for	   sketch-‐

based	  augmented	  experiences.	  The	  method	  allows	  pose	  estimation	  to	  be	  performed	  

solely	  using	   the	  applicative	  content	  and	  does	  not	   require	  any	  additional	  obtrusive	  

objects.	  	  Our	  experiments	  show	  it	  efficiently	  provides	  accurate	  and	  robust	  pose.	  We	  

further	   describe	   game	   experiences	   developed	   for	   PCs,	   mobile	   phones,	   and	   HMDs	  

based	  on	  the	  developed	  method.	  	  

Our	   approach	   to	   Augmented	   Reality	   is	   applicable	   in	   a	   variety	   of	   domains.	   In	   this	  

work,	   we	   focus	   on	   gaming	   and	   education,	   in	   which	   the	   intuitiveness	   of	   the	  

experience	  is	  key.	  



 תקציר
	  

	  

תכנים וירטואלים על  בהלבשתהטכנולוגיה והאומנות העוסקים נה מציאות רבודה הי

העולם האמיתי באופן עקבי. חוויות אינטראקטיביות הנוצרות בשימוש בטכנולוגיה זו 

אמורות להרגיש טבעיות ואינטואיטיביות עבור בני אדם וליצור אשליה של ערבוב בין 

ו לרבידה סובבת סביב שימוש ככל הניתן בעולם עצמו על האמיתי והווירטואלי. גישתנ

האמיתי והווירטואלי.בין מנת להבהיר את הקשר   

פיתחנו גישה ליצירה גמישה של תוכן רבוד אשר נובע ישירות מתוכן בעולם  

האמיתי באופן אוטומטי. הדבר גורם לתוכן הווירטואלי להשתלב באופן טבעי עם העולם 

ה זו מוסברת כאן על פרטיה ומודגמת בפועל בעזרת מספר האמיתי ממנו נבע. גיש

פיתחנו שיטות אינטרקציה עם תוכן ווירטואלי ואנו מדגימים כאן  ,אפליקציות. בנוסף

כיצד ניתן להפוך את החוויה לטבעית יותר עבור המשתמש, תוך עידוד יצירתיותו. 

ם על תוצאות פיתחנו את התחום החדש של אינטרקציה מבוססת שרטוט ואנו מרחיבי

 עבור המערכות שפיתחנו עבור תחומי המשחקים והוראת הפיסיקה.

שיטה ייחודית המבוססת על עקרונות מתחום הראייה החישובית אנו בנוסף, מתארים 

פולשנית עבור תחום רחב ובלתי הינה טבעית עבור זיהוי צורות וחישוב תנוחתן. שיטה זו 

מבוססות שרטוט.  של אפליקציות ובפרט עבור חוויות רבודות  

מבוססת שיטתנו מאפשרת לבצע חישוב תנוחה בשימוש בתוכן האפליקציה בלבד ואינה 

מספקת תנוחה מדוייקת למטרה זו. ניסויינו מראים כי גישתנו יתרים הוספת אלמנטים על 

ויציבה. בנוסף, אנו מתארים חוויות משחקיות אשר פותחו עבור מחשבי שולחן, 

ת.מכשירים ניידים וקסדו  

גישתנו למציאות רבודה הינה שימושית עבור מגוון רחב של תחומים. במחקר זה, עם 

בתחומי המשחקים והחינוך, אשר בהם תכונת האינטואיטיביות הינה אנו זאת, מתמקדים 

	חיונית.  
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Abstract: 
Natural environments constantly change in multiple temporal and spatial scales. 
Phenotypic plasticity, the ability of a single genotype to produce environmentally-
dependent phenotypes, is one of the mechanisms enabling plants to cope with 
environmental variability. Due to their sessile nature, plants are subjected to increased 
variability, resulting in amplified levels of phenotypic plasticity in a wide variety of 
traits. However, as all plastic changes require time, the environment might change 
before phenotypic changes are completed, resulting in chronic mismatching of the 
plant's phenotype to its environment. Therefore, selection is expected to favor 
organisms that are able to anticipate future conditions. My PhD thesis focuses on 
ecological and mechanistic aspects of the ways plants utilize environmental cues to 
adjust their phenotype and development to anticipated growth conditions. More 
specifically, the thesis focuses on the following three fronts: 
1. Plant sensitivity to resource dynamics The hypothesis is tested that, in addition to 

their sensitivity to absolute differences in nutrient availability, plant roots are also 
responsive to temporal changes in nutrient availability. When given a choice, Pisum 
sativum plants discriminately allocated more resources to roots that developed in 
patches with increasing nutrient levels, even when their other roots developed in 
richer patches. This was found to be true only when the rate of increase was rapid 
enough to ensure nutrient gains by the end of the growing season. These results 
suggest that plants are able to perceive and respond to dynamic environmental 
trajectories, an ability that would enable them to increase their performance by 
responding to both prevailing and anticipated resource availabilities in their 
immediate proximity. 

2. Hierarchies of plasticity and risk management: In annual plants, shoot architecture 
is expected to depend on available time and the reliability of resource availability. 
Given sufficient resources and developmental time, development of large branches 
represents a long-term investment, which is expected to translate into increased 
fitness returns. However, under restrictive resource availability, environmental 
reliability or developmental time, allocation to large branches could be risky and 
opportunistic allocation to smaller branches might confer higher final fitness. The 
effects of photoperiod, time of germination, water availability and competition were 
tested on the architecture of annual plants. Plants were found to display both size 
and architectural plasticity. Size plasticity was displayed in response to all of the 
experimental treatments, however, reductions in the proportion of basal branches 
regardless of size were evident only in response to either photoperiod inductive of 
late season, late germination and severe water stress. The results demonstrated an 
intricate interplay between size and architectural plasticity, whereby size 
modifications are readily induced by environmental factors related to prevalent 
resource availability, but architectural plasticity is elicited only following the 
perception of reliable anticipatory cues. When testing this hypothesis using three 
species that differ in their growth strategies and origin: Trifolium purpureum, Emex 
spinosa and Hippocrepis unisiliquo, only T. purpureum displayed plastic changes of 
architecture. It is suggested that the deterministic, risk prone growth strategy of T. 



purpureum exposes it to high risks therefore favoring architectural plastic fine-
tuning of its phenotype. These results suggest that levels of architectural plasticity 
might be dependent on the species growth strategy, ranging from a fixed risk-averse 
to a plastic risk-prone. 

  
3. Information ranking and plastic responses: Naturally growing plants are able to 

plastically respond to myriad environmental challenges and opportunities. When 
confronted with multiple stresses, plants are expected to be able to prioritize their 
responses according to the immediacy and predicted acuteness of these stresses. 
Here, the interactive effects of competition and nutrient deprivation on growth 
responses of damaged T. purpureum plants to salivary cues of a mammalian grazer 
were studied. Salivary cues elicited marked growth responses in damaged but 
otherwise well-nourished and competition-free plants; however, this positive effect 
was annulled under competition and reversed under nutrient deficiency. The results 
suggest that the magnitude and direction of the effects of salivary cues on plant 
growth depend on an intricate prioritization of plant responses to prevailing and 
expected challenges and that T. purpureum plants perceive competition as a more 
acute stress than grazing. The results emphasize the importance of further studying 
the informational content and adaptive value of environmental cues under various 
environmental circumstances. 
As all plastic changes require a certain period to materialize, their adaptivity should 
always be considered in light of future rather than present conditions. The current 
findings demonstrate a few new aspects of future perception in plants. Plant ability 
to anticipate future conditions was found to be defined by a complex interplay 
between cue reliability and acuteness, developmental growth strategies and the 
temporal trajectories of change.  The results support the growing notion that plants 
are able to do much more than respond to prevailing growth conditions and this 
highlights the need for a deeper mechanistic understanding. It is suggested that 
furthering the study of the intricate system of environmental cues and the way they 
are perceived by plants will significantly advance our knowledge of the theoretical 
and applied aspects of phenotypic plasticity, as well as our understanding of their 
effects on adaptation, interactions and evolution. 



   חיזוי תנאים עתידיים בצמחים:     נושא העבודה 
  חגי שמש:      שם המגיש

  ר עופר עובדיה "פרופסור אריאל נובופלנסקי וד: שם המנחה     
       

  :תקציר העבודה 
היכולת של גנוטיפ בודד לייצר מגוון של , גמישות התפתחותית. סביבות טבעיות משתנות בזמן ובמרחב

היא אחד מהמנגנונים שמאפשרים לצמחים להתמודד עם מגוון של שונויות , פנוטיפים בהתאם לסביבת הגידול
הם חשופים לרמה גבוהה במיוחד של שונות ולכן מבטאים רמות , מאחר וצמחים אינם נעים במרחב. סביבתיות

העובדה שהסביבה משתנה באופן תמידי ובהינתן ששינוי התפתחותי . גבוהות במיוחד של גמישות התפתחותית
ירידה במותאמות היכולה לאור ה. צפויה  לגרום לכך שהפנוטיפ יפגר באופן קבוע אחר הסביבה, מצריך זמן

צפוי שבירור טבעי יברור אורגניזמים המסוגלים לצפות ולהתפתח בהתאם , להיגרם מחוסר התאמה לסביבה
עבודת הדוקטורט שלי מתמקדת במאפיינים האקולוגיים ובמנגנונים של המאפשרים לצמחים . לתנאים עתידיים

העבודה , באופן פרטני. לתנאי סביבה עתידייםלהשתמש באותות סביבתיים בכדי להתאים את הפנוטיפ שלהם 
  :שלי התמקדה בשלוש החזיתות הבאות
בחנתי את ההשערה שבנוסף לרגישות להבדלים מוחלטים בריכוזי : רגישות לדינאמיקות של משאבים

, כאשר ניתנה להם האפשרות. שורשים של צמחים מגיבים גם לשינוי בריכוז הנוטריינטים בזמן, נוטריינטים
העדפה זאת . פיתחו יותר שורשים בכתם בו ריכוז הנוטריינטים עלה עם הזמן, מפוצלי שורש, אפונהצמחי 

העדפה זאת . נשמרה גם כאשר שורשיהם בכתם המקביל נחשפו לריכוזי נוטריינטים קבועים וגבוהים יותר
ור את הריכוזים התקיימה כל עוד קצב עליית הנוטריינטים בכתם הדינאמי היה גבוה במידה מספקת בכדי לעב

תוצאות אלו תומכות באפשרות שצמחים יכולים לחוש בשינויים של גורמי . בכתם הקבוע לפני סוף העונה
יכולת שעשויה לאפשר להם לשפר את ביצועיהם על ידי תגובה לתנאים עתידיים בנוסף , סביבה לאורך זמן
 .לתנאים הנוכחיים

 בצמחים חד שנתיים הארכיטקטורה של הנצר צפויה להיות :היררכיות של גמישות התפתחותית וניהול סיכונים
השקעה בענפים גדולים , בהעדר מגבלת זמן ומשאבים. תלויה במשך עונת הגידול וביציבות זמינות המשאבים

הממוקמים בבסיס הנצר מייצגת השקעה לטווח זמן ארוך וצפויה להתממש בצורה של מותאמות ביולוגית 
תחת תנאים מגבילים השקעה בענפים אלו עלולה להיות מסוכנת לעומת השקעה , לעומת זאת. מוגברת

המחקר בחן את השפעתם של . אופורטוניסטית בענפים קטנים שצפויה להביא למותאמות ביולוגית גבוהה יותר
 הגורמים שנבדקו כל. זמינות מים ותחרות על הארכיטקטורה של צמחים חד שנתיים, תזמון נביטה, אורך יום

, השפיעו על גודלם של הצמחים בעוד ששינויים בארכיטקטורה ללא קשר לגודל נמצאו רק בתגובה לאורך יום
תוצאות אלו מדגימות את ההיררכיה בין גמישות התפתחותית בגודל . תזמון נביטה ועקת מים חמורה

הארכיטקטורה , י תנאים נוכחייםבעוד גודל הצמח משתנה בתגובה למגוון של אותות לגב. ובארכיטקטורה
ל נבדקו על שלושה "כאשר ההיפותזות הנ. משתנה רק בתגובה לאותות אמינים לגבי תנאי גידול עתידיים

רק התלתן הראה , )פרסת סוס דלת תרמילים ואמיך קוצני, תלתן ארגמני(מינים השונים בדגמי הגידול שלהם 
של התלתן חושף אותו לסיכונים גבוהים ולכן ) determinate(יתכן ודגם גידולו הסופי . גמישות ארכיטקטונית

מתוצאות אלו עולה כי יתכן ומידת . י גמישות התפתחותית בארכיטקטורה"בורר כיוון עדין של האסטרטגיה ע
החל מאסטרטגיה קבוע וזהירה ועד , הגמישות הארכיטקטונית עשויה להיות תלויה גם בדגם הגידול של הצמח

 . החשופה ליותר סיכוניםלאסטרטגיה גמישה
 צמחים בטבע מסוגלים להגיב בעזרת גמישות התפתחותית למגוון רחב של :דירוג מידע וגמישות התפתחותית

הם צפויים לתעדף את תגובתם בהתאם לדחיפות , כאשר צמחים נחשפים למספר אותות רב. אותות סביבתיים
בנוטריינטים על התגובה של תלתן ארגמני אני בחנתי את השפעתם המשולבת של תחרות ומחסור . המידע

גדלו לבדם וחוו כמות גבוהה של , רוק עיזים גרם לעידוד צמיחה בצמחים שנגזרו במספריים.  לרוק של עיזים
תגובה חיובית זאת לא נצפתה בצמחים שחוו תחרות ושינתה את כיוונה בצמחים שחוו מחסור . נוטריינטים
פשרות שעוצמת וכיוון התגובה לרוק תלויה בתעדוף של תגובות הצמח התוצאות מעלות את הא. בנוטריינטים

  . נראה גם כי צמחי תלתן ארגמני נרתעים מתחרות יותר מאשר מרעיה. בהתאם לתנאים נוכחיים ועתידיים
התאמתו צריכה להישקל לאור התנאים העתידיים ולא , מאחר ושינוי התפתחותי איננו מתרחש באופן מיידי

עבודת מחקר זו מדגימה מספר מאפיינים חדשים של חיזוי עתיד בצמחים ומצביעה על . חייםלאור תנאים נוכ
אסטרטגיות , י שילוב בין גורמים שונים כגון אמינות האותות הסביבתיים ודחיפותם"כך שיכולת זו מאופיינת ע

יכולת להגיב יכולות אלו תומכות בתובנה כי בנוסף ל. מהלך חיים והיכולת של הצמח לחוש מגמות שונות
נבררו בצמחים מנגנונים מורכבים המאפשרים להם לחוש מגוון אותות סביבתיים , לכמות המשאבים הזמינים



הבנה טובה יותר של המנגנונים המאפשרים התנהגויות שכאלו בצמחים צפויות להעמיק את .  ולהגיב בהתאם
ף למגוון אספקטים של התאמות הבנתנו ברבדים התיאורטיים והיישומיים של גמישות התפתחותית בנוס

  . ואבולוציה
 



  .מודלים מעורבים לזיהוי תבניות: נושא העבודה

  חלבי זוהר: שם המגיש

 .ם'פרופסור מאיר אלגי: שם המנחה

  :תקציר

המחקר בוחן מודל . הפרדת מקורות ועוד, סיווג, דחיסה, מודלים של תערובת מספקים כלי חשוב לצורך ניתוח נתונים

  . גאוסי מורכב לצורך סיווג נתונים ומידול פונקציות צפיפות

קרי אומדן מספר פונקציות ,  אנו מציעים שיטה לבחירת המודל המורכב הקבוצתי לצורך מסווג בייס2בפרק 

השיטה מאפשרת פשרה בין הפשטות של פרוצדורות . הבסיס ומבנה מטריצת הקווריאנס בפונקצית הצפיפות הקבוצתית

-crossבין הדיוק של פרוצדורת  וBayesian information criterion (BIC)בחירת המודל שמבוססות על 

validation (CV) .י "אנו מיישמים רעיון שהועלה עFriedman (1989) לצורך הסדרת מבנה מטריצת הקווריאנס 

 Friedman (1989)השיטה המוצעת שונה מזו של . תוך הפחתה משמעותית של מספר הפרמטרים החופשיים

ניסויים .  פועל כל המטריצות יחדיוFriedman (1989) בעוד אנו פועלים על כל מטריצה בנפרד. במשמעות ההסדרה

לשיטה שלנו יש את האפשרות   מראים כיC.V ו BICהשוואתיים שערכנו לשיטה שלנו עם שיטות שמבוססות על 

השיטה שלנו . ליצור מבני מטריצות קווריאנס אשר מתאימים יותר לנתונים מאשר אלו המוצעים בשיטות אחרות

התועלת בשימוש בשיטה שלנו עולה ככל שמספר . משפרת באופן משמעותי את יכולת הסיווג בהשוואה לשיטות אחרות

 המבוססים על מספר קטן םבהתבסס על תוצאות הניסויים אנו מסיקים כי השיטה שלנו כדאית ליישומי. הדגימות קטן

  .של דגימות

 שערוך ל את עקרון ההסדרה לצורך ייעותר מיישמ אנו מציעים שיטה למידול פונקצית צפיפות אש3בפרק 

דבר שלא לא , הדבר מאפשר מספר בלתי מוגבל של תצורות למטריצה. מטריצת הקווריאנס של רכבי המודל המעורב

 expectationאנו פיתחנו אלגוריתם . היה אפשרי עד כה עקב המורכבות הגדולה של פרוצדורות לבחירת המודל

maximization (EM) ניסויים השוואתיים שערכנו לשיטה שלנו עם שיטת הנחת צורה חופשית        . יפי למקרה זה ספצ

(Variational Approximation) ,השיטה שלנו מהווה חלופה אטרקטיבית לשיטות בחירת מודל קיימות  מראים כי

 . ומשפרת בצורה משמעותית את יכולת מידול פונקציות צפיפות
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 Abstract: 

Mixture models provide a powerful tool for density estimation, discriminant analysis, 

compression, source separation, visualization and other data analysis. The thesis studies 

Gaussian mixture models (GMMs) for discriminant analysis and density estimation.  

In Chapter 2 we propose a method for setting the parameterization of the covariance 

matrices and the number of the components of the class-conditional GMMs for a plug-in Bayes 

classification. It compromises between simplicity of the model selection based on the Bayesian 

information criterion (BIC) and the high accuracy of the model selection based on the cross-

validation (CV) estimates of the correct classification rate. We apply an idea of Friedman J. H. 

(Journal of American Statistical Association, vol. 84, pp. 165-175, 1989.) to shrink a predefined 

covariance matrix to a parameterization with substantially reduced degrees of freedom (reduced 

number of the adjustable parameters). Our method differs from Friedman’s original method by 

the meaning of the shrinkage. We operate on matrices computed for a certain class while 

Friedman’s method shrinks matrices from different classes. The experimental study of our 

method with the conventional BIC and CV methods for setting the GMMs shows that the 

proposed method has the potential to produce parameterizations of the covariance matrices of the 

GMMs which are better than the parameterizations used in other methods. We observed 

significant enlargement of the correct classification rates for our method with respect to the other 

methods. This becomes more pronounced as the training sample size decreases, which implies 



that our method could be an attractive choice for applications based on a small number of 

training observations.  

 In Chapter 3 we propose a method for multivariate probability density estimation, which 

exploits a regularization technique for improving the accuracy of sample covariance of the GMM 

components. This allows unlimited number of parameterizations of the component covariance 

matrices to be considered within a reasonable computation complexity, which was not possible 

previously due to the huge computational complexity of the model selection procedures in this 

case. We derive a specific expectation maximization algorithm for our GMM, which exploits an 

analytical James-Stein-type shrinkage in the regularization. The comparative study of our 

method with recent model-based and variational Bayes approximation methods shows that the 

proposed method is an efficient GMM density estimation method, which achieves significant 

enlargement of the accuracy of the estimation. 
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Abstract

Anger at others is a natural and frequently occurring negative emotional state. Anger can be either 

primary or secondary. Primary anger refers to automatic, immediate, and proportionate responses to the 

accurate assessment of an injustice or psychological injury and secondary emotions reflect a person's reaction 

to his or her initial primary, adaptive emotion. When a rupture occurs in relationships with significant others, 

such as attachment figures, it typically leaves the person feeling unvalued, unloved, worthless, lonely, and sad.   

However, for some people, emotions such as sadness, helplessness, and dependency are untenable and often 

overwhelming.  In such cases, the person may use a secondary emotion to both escape such feelings and retain 

her/his self esteem. Such a transformation can be understood as defensive in nature. For example, by focusing 

on one's anger, the hurt individual feels empowered and less vulnerable.  Addressing and working through 

the anger can only be done by accessing and working through the underlying, primary and avoided pain and 

hurt. The direct expression of vulnerable emotions associated with attachment ruptures and loss of self- esteem 

offers the hope of reconciliation, reconnection and reattachment. 

A  number of psychotherapy models have been developed to help repair attachment ruptures in general 

and alleviate unresolved anger in particular. In working to access the underlying vulnerable emotions fueling 

secondary anger, these various models offer different intervention strategies. In general, all of these strategies 

involve first acknowledging the secondary anger and then attempting to access and promote the experience 

of the sadness and loss that triggers the anger.  Three common interventions are the core elements of this 

process: Empathy, relational reframe and empty chair. The first intervention, empathy, involves eliciting and 

empathizing with the participant's experience of unresolved anger. Once a sufficiently strong alliance has been 

established, the next step in the process involves refocusing treatment onto the distance, loneliness, and loss 

associated with the anger and conflict. This is accomplished by using an intervention labeled the "relational 

reframe".  The third intervention is the empty-chair dialogue, this is a method that facilitates the emotional 

processing of unresolved negative feelings by imagining that the significant other is sitting across the room 

and that you are speaking to her/him directly. The client is guided through an imaginary dialogue with the 

significant other. During this intervention, the patient is asked to shift from speaking about his feelings of 

loss and sadness to directly expressing these emotions in the first person, as if the significant other was seated 

across from her in the room. Such conversations are typically characterized by the arousal of vulnerable 

primary emotions and attachment needs and lead to the transformation of emotional memories and the client's 

view of self and other.

Research examining the effectiveness of this change model and interventions is just beginning. 

In recent years, investigators have used various research approaches to systematically identify, study, and 



enhance essential change mechanisms.  One method for obtaining moment-to-moment data on the client’s 

cognitive and emotional experience is by using the Interpersonal Process Recall procedure. The IPR is an 

interview procedure in which the therapeutic encounter is videotaped and played back for the participants. 

The two studies comprising this dissertation were designed to utilize the IPR to verify and elaborate 

upon an existing performance model by using clients’ recall to discover new, unarticulated aspects of the 

process of resolving unresolved anger. Study 1 utilized a structured IPR procedure designed to test whether 

the sequence of empathy, relational reframe and empty-chair interventions served to reduce anger and increase 

sadness among a sample of 61 individuals suffering from unresolved anger. Study 2 utilized an open-ended 

IPR procedure to uncover new and previously unarticulated aspects of the change process (i.e, meaningful 

moments in the resolution of unresolved anger).  In contrast to Study 1, in which the IPR was used to test a 

priori hypotheses, in Study 2 a sample of 13 participants who underwent the change event interview watched 

their entire interview and were asked to identify any “meaningful” moments which occurred during the 

session, as well as explain the internal processes they underwent as the result of such moments.  

The results from Study 1 showed that anger significantly decreased and sadness significantly increased 

from empathy to empty chair interventions. Results of within-intervention analyses showed an increase in 

anger throughout empathy intervention. No change was found in sadness intensity. We found that emotional 

intensity changed immediately after the implementation of the relational reframe but while anger decreased 

as expected, sadness remained high and stable.  Results from the empty chair intervention showed that both 

sadness and anger decreased significantly immediately after the implementation of the intervention and 

increased at the next time measurement point.  A comparison group receiving only empathy did not evidence 

similar changes, suggesting such variations in emotions were not accounted for by time alone. Results from 

this study are consistent with most prior research on secondary, defensive emotions and the importance of 

accessing and expressing the blocked primary emotions.

Results from Study 2, obtained through the use of open ended questions and qualitative analysis, 

showed that moments pertaining to attachment and emotions were designated as most meaningful by the 

participants themselves. Relationship loss and missing or longing for significant others, past and present, were 

salient, recurrent, meaningful themes.  The spectrum of emotions which participants found to be meaningful 

was wide and varied, ranging from dysphoric emotions, pain, sorrow and guilt to anger and frustration, as 

well as an entire category dealing with mixed emotions. Perhaps the third most important finding had to do 

with the impact that the treatment process had on participants, above and beyond the specific content at hand.  

Study 2 was, in essence, a discovery-oriented, bottom-up, hypothesis generating approach.  While in study 1 

we are able to deduce what may have been important change process from analyzing emotion intensity ratings 

over the course of the session, the additional information participants contributed by pointing to meaningful 

moments allows us to also induce what processes may have been leading to change.  Together, the hypothesis 

generating and hypothesis testing aspects of this dissertation reflect the two components of the iterative 

process of model development, model verification, and further model development.  
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In arid zones, high intensity rain storms frequently result in the generation of runoff that 

may be conveyed to and stored in embankments surrounded plots (limans). The water stored in 

the soil profile of limans can efficiently use by agroforestry systems in which annual crops with 

shallow rooting systems and trees with deeper ones are planted simultaneously. Runoff 

Agroforestry systems (RAS) are considered successful if the productivity of the system is higher 

than the combined (sum) productivity of each crop growing on the same area on its own. To 

attain this goal, competition between species for resources must be minimized. The long-term 

sustainability of a successful RAS depends on the availability of nutrients in the soil profile. In 

this study, I tested the effect of tree pruning on the competition between the trees and the annual 

crop for water and solar radiation. I also tested the possibility of maintaining the required soil 

nitrogen level by incorporating into the soil the leaves from the tree component, Acacia a tree-

like shrub with symbiotic nitrogen fixing ability. 

The research hypothesis was that by implementing the aforementioned techniques, the 

below- and aboveground relationship between the species may become complementary rather 

than competitive, available resources may be used more efficiently, and the long-term 

sustainability of the system would be ensured. 

Using a pot experiment, in which wheat was grown with fresh and composted acacia 

leaves in various composting stages, it was concluded that the A. saligna leaves should be 

degraded until the compost reaches the maturity stage, rather than freshly applied right after 

pruning. In the next stage, four limans were constructed, in which runoff applications were 

simulated. Fast-growing acacia (A. saligna) trees were the woody component and maize (Zea 

mays L.) the intercrop. Ten treatments were applied in each liman to examine the effects and 

interactions of tree pruning and acacia leaf compost application. In two additional treatments, 

maize was grown under artificial shades to examine the radiation effect. The experimental array 

was designed in randomized blocks, where the four limans served as blocks. 

The compost added to the soil in the first growing season did not release enough N to 

satisfy the needs of the annual crop. Nevertheless, the compost increased both the organic matter 



and the total nitrogen reservoir in the soil. The flooding at the beginning of the second growing 

season, together with the soil ploughing, created favorable conditions for denitrification. With 

the addition of the compost to the soil in the second growing season, over 50% of the compost 

nitrogen was lost during the first ten days, mostly through denitrification. The addition of the 

compost seemed to encourage the microbial activity in the soil. As a result, the soil nitrogen 

became available to the annual crop later in the growing season. Indeed, in the second growing 

season, the maize yield was significantly higher when grown with compost. The compost 

addition also changed the spatial and temporal distribution of the tree roots. However, the change 

in root distribution did not influence the aboveground development of the trees.  

The main limiting factor for maize growth within the non-pruned trees was the high water 

utilization by the trees during the first 20 days after maize sowing, leaving the upper soil layers 

with too low a water content for the annual crop to develop. The limited growth was also 

partially due to the low solar radiation flux that reached the underlying crop. Pruning the trees’ 

canopy before the maize sowing completely changed the system. Following the canopy pruning, 

the spatial and temporal pattern of the trees’ root development changed compared with that of 

the non-pruned trees; the pruned trees’ roots developed slower, closer to the tree trunk and in the 

deeper soil layers. The pruned trees utilized less water from the upper soil layers during the 

critical stages of the annual crop growth, thus allowing the crop to develop between these trees. 

The intercropping of maize and pruned trees in a RAS, incorporated with composted leaves 

resulted in higher water use efficiency. Moreover, this system resulted in a complementary 

relation: the above- and belowground production of maize increased, while tree growth was not 

influenced.  

The addition of compost to this system can also provide long-term sustainability with 

very low costs. The results presented indicate that the system appears to be sustainable regarding 

nitrogen. The system and methods described in this study can be used as a recommendation for 

achieving sustainable agricultural systems under arid conditions. In the current era, with the 

growing pressure on the native vegetation by impoverished communities in developing countries, 

intercropping in a runoff irrigated system may become the preferred solution for reducing the 

indiscriminate felling of trees and shrubs and at the same time providing firewood and food for 

the population and livestock, respectively. 

 



 גומלין בין עצים לצומח חד שנתי במערכת חקלאות יערנית המושקית על ידי נגר: -יחסי
 שמירה על מערכת בת קיימא על ידי גיזום העצים ויישום קומפוסט עלי השיטה

 
 אילני  טלי

 מנחים: פרופ' פדרו ברלינר, פרופ' משה זילברבוש, פרופ' יהונתן אפרת

 

לשדות  שניתן לנתבנגר באזורים צחיחים, אירועי גשם בעוצמה גבוהה יוצרים לעיתים קרובות  

שימוש במערכת ניתן לנצל את המים הנאגרים בלימנים ביעילות רבה יותר על ידי . המוקפים בחומות )לימנים(

גדלים  קה יותרגידול חד שנתי עם מערכת שורשים רדודה ועצים עם מערכת שורשים עמוחקלאות יערנית בה 

נחשבת  (runoff agroforestry systemעל ידי נגר ) הת חקלאות יערנית המושקבו זמנית על אותו שטח. מערכ

כמוצלחת כאשר היצרניות של המערכת, גבוהה יותר מאשר היצרניות המשולבת של כל גידול הגדל לבד על 

צם למינימום את התחרות בין המינים על משאבים. מלהשיג מטרה זו, חייבים לצאותו שטח. במטרה 

תלויה בזמינות נוטריינטים  חקלאות יערנית המושקה על ידיד נגרהקיומיות ארכות הטווח של מערכת 

בין העצים והגידול החד שנתי השפעה של גיזום העצים על התחרות את הבפרופיל הקרקע. במחקר זה, בחנתי 

שיחים דמויי , שיטים) האפשרות להצניע את עלי העצים הגזומים  נתי אתן בח. כמו כרינה סולריתעל מים וק

על רמת חנקן  לאחר קומפוסטציה על מנת לשמור (קיבוע חנקןליצור סימביוזה לצורך עצים, עם יכולת 

הבנה ושיפור של שטף חומרי ההזנה ויחסי הגומלין של העצים והגידול החד שנתי, במערכת  . מספיקה בקרקע

רנית המושקית על ידי נגר, בעלת תשומות נמוכות הכרחיים, במטרה לשמר את המערכת בת קיימא חקלאות יע

  ואת היצרניות ארוכת הטווח שלה.

קרקעיים -טכניקות המצויינות מעלה, יחסי הגומלין העלהמחקר היתה שעל ידי יישום ה השערת

ים זמינים יוכלו להיות מנוצלים קרקעיים בין המינים יכולים להיות משלימים ולא מזיקים. משאב-והתת

 ביעילות, והמערכת תוכל להשאר בת קיימא לאורך זמן.

 קבע בניסוי עציצים בו גודלה חיטה עם עלינ במטרה למקסם את אספקת החנקן לגידול החד שנתי

מומלץ לתת לעלי שיטה מכחילה כי  ם, ועם עלים שעברו קומפוסטציה בשלבי קומפוסטציה שוניםיטרי שיטה

 להתפרק עד שהקומפוסט מגיע לבשלות מלאה, ולא להוסיף לקרקע עלים טריים מיד לאחר גיזומם.

עצי שיטה  , כרכיב העצי, נגר. בלימנים ניטעו דימויעם מערכת  , כל אחדבשלב הבא נבנו ארבעה לימנים

שפעה של גיזום הה. כגידול ביניים , בתחילת כל עונת גידול, נזרע תירסובניהם( Acacia salignaמכחילה )

נבחנו בעשרה טיפולים שונים בכל  העצים והשפעת הוספת העלים שעברו קומפוסטציה לקרקע כמקור חנקן

הניסוי תוכנן . אפקט הקרינה על מנת לבחון אתמ. בשני טיפולים נוספים גודל התירס תחת סככות צל לימן

 כבלוקים באקראי כאשר ארבעת הלימנים שימשו כבלוקים.

ספק את שיכול היה למספיק חנקן מהקומפוסט לקרקע הגידול הראשונה לא השתחרר במהלך עונת 

, הוספת הקומפוסט הגדילה את מאגר החומר בכל אופןהגידול החד שנתי במהלך עונת הגידול. הדרישה של 

האורגני בקרקע וכך את מאגר החנקן בקרקע. ההצפה בתחילת עונת הגידול השניה, יחד עם חריש הקרקע, 

מהחנקן בקומפוסט אבד  05% -הוספת הקומפוסט לקרקע יותר מעם תנאים מועדפים לדהניטריפיקציה. יצרו 

במהלך עשרת הימים הראשונים, בעיקר דרך דהניטריפיקציה. אולם, הוספה של קומפוסט בעונת הגידול 



ני בקרקע החומר האורגפעילות מיקרוביאלית בקרקע. כתוצאה מכך, כנראה עודדה השניה, יחד עם ההצפה, 

בשלבים מאוחרים יותר של עונת הגידול, והחנקן הפך זמין לגידול החד שנתי. אכן, בעונת הגידול התפרק 

השניה, יבול התירס היה גדול משמעותית, כאשר התירס גדל עם קומפוסט. הוספת הקומפוסט שינתה גם את 

כל זה לא השפיע על ההתפתחות המרחבית של שורשי העצים. אולם קצב ההתפתחות עם הזמן ואת 

 קרקעית של העצים.-ההתפתחות העל

דיכוי הצמיחה נבע בחלקו צמחי התירס שגדלו בין העצים הלא גזומים כמעט שלא התפתחו כלל. 

. אולם הגורם המגביל העיקרי היה כמות הקרינה הסולרית שהגיעה אל הגידול החד שנתי שמתחת תהגבלמ

ניצול המים הגבוה של העצים הלא גזומים בעשרים הימים הראשונים לאחר זריעת התירס. ניצול זה השאיר 

גיזום צמרות עצי . ם תכולת רטיבות נמוכה מידי להתפתחות הגידול החד שנתיהקרקע העליונות עשכבות את 

. בנוסף, לאחר גיזום ההצללהביטל את בעית הגיזום  :מערכתעת התירס שינה לחלוטין את ההשיטה לפני זרי

צמרות העצים, מגמת ההתפתחות המרחבית והזמנית של שורשי העצים השתנתה בהשוואה למערכת 

השורשים של העצים הלא גזומים. בניגוד להתפתחות העצים הלא גזומים, התוספת לאורך השורשים של 

הגידול. השורשים התפתחו בעיקר קרוב לגזע העץ ובשכבות  העצים הגזומים עלתה בהדרגה במהלך עונת

הקרקע העמוקות יותר. העצים הגזומים ניצלו פחות מים משכבות הקרקע העליונות בשלבי היגדול הקריטיים 

והוספת הגידול המשולב של תירס עם עצים גזומים  של הגידול החד שנתי, וכך איפשרו לתירס לצמוח ביניהם.

מערכת חקלאות יערנית המושקית על ידי נגר, הוביל לניצול יעיל יותר של המים בהקומפוסט לקרקע 

-קרקעית והעל -גומלין משלימים: הייצרנות התת-נמצאו יחסיבמערכת זו המאוכסנים בקרקע. בנוסף לכך, 

קרקעית של התירס עלתה, בזמן שגידול העצים כמעט שלא הושפע. בהינתן תוצאות אלו, מערכת חקלאות 

המושקה על יד נגר, נראית כפיתרון המועדף במטרה לעמוד בדרישות לעץ להסקה ומזון באזורים  יערנית

  צחיחים, בעזרת מערכת שאינה דורשת משאבים רבים.

תוצאות המוצגות הוספת קומפוסט מאפשרת תיחזוק של מערכת בת קיימא בעלות נמוכה ביותר. ה

המערכת המתוארת בעבודה ניתן להמליץ על  .נקן שלהמערכת יכולה לספק את תצרוכת החמצביעות על כך שה

זו, להשגת מערכת חקלאית בת קיימא בתנאי אקלים המאפיינים אזורים צחיחים. בימים אלו, עם גבור הלחץ 

על הצמחיה המקומית הטבעית ע"י קהילות עניות במדינות העולם השלישי מערכת חקלאות יערנית המושקה 

ה בלתי מבוקרת של עצים ושיחים, ובאותו זמן לספק מזון לאדם ולמשק בעלי על יד נגר יכולה להפחית כרית

 החיים. 
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  התפתחות השירותים הסוציאליים במערכת הבריאות בישראל : נושא המחקר

  1994-לפני ולאחר החלתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי,1975-2007בין השנים 

  ברקת יהודית:שם הסטודנט

  .שפרה שורץ:שם המנחה

  

  החולים בישראל בין -מחקר זה עוסק בהתפתחות שירותי העבודה הסוציאלית בקופות

, כאשר הדגש הוא על התקופה שלאחר יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי, 2007-1975השנים 

 התייחסה כל אחת 1994עד שנת ). 1950-במחקר התייחסות גם לניצני השירות ב. (1994 –ד "התשנ

עם חקיקת חוק ביטוח . החולים באופן שונה לשילוב של שירותי עבודה סוציאלית בשירותיה-מקופות

החולים כחלק אינטגרלי של - אומץ המודל של שירות סוציאלי בתוך קופות1994-בריאות ממלכתי ב

  . משנה זו הוקם או הורחב השירות הסוציאלי בכל הקופות והוא נכלל בסל הבריאות. שירותיהם

 כגורם 2007-1975במחקר הנוכחי נבחנה לראשונה ההתפתחות של השירות הסוציאלי בין השנים 

תוך , כמו כן המחקר מציע מודל המתעד את ההתפתחות לאורך השנים. יםהחול-תומך  המשולב בקופות

  .החולים-בחינת היתרונות והחסרונות של סוגי התייחסות שונים למרכיב הסוציאלי בקופות

החולים היה שונה -עד חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי השירות הסוציאלי שנתנו קופות, כאמור

חשוב להדגיש כי כיום אין מחלוקת באשר .לושה תמהילים שוניםבפועל היו קיימים ש. מקופה לקופה

וישראל , במדינות דמוקרטיות. לעקרונות היסוד שעליהם מושתתים ביטוח הבריאות ושירותי הבריאות

נקבע כי על הטיפול הבריאותי להיות מאורגן באורח צודק ולהינתן באופן שווה לכל הצרכנים , בכללן

  .הנזקקים לו

החולים -לתאר ולבחון את שירותי העבודה הסוציאלית בקופות,  כאמור, מחקר היאהעל של ה-מטרת

  .2007-1975בין השנים 

  : מטרות המשנה הןו

החולים לפני חקיקת חוק ביטוח בריאות -לבחון את המודלים למתן שירותים סוציאליים בקופות.1

  . וכן את המודלים שגובשו לאחר החלת החוק1994-ד"התשנ, ממלכתי

     החולים ולאפיין את היתרונות -גדיר את המודלים השונים של השירותים הסוציאליים בקופותלה.2

 . ואת החסרונות של כל מודל           

              ,החולים לפי הגדרות השירותים-להשוות בין המודלים של השירותים הסוציאליים בקופות.3   

 .י משרד הבריאותמטרותיהם ויעדיהם כפי שנקבעו בנוהל      

הנתונים נאספו . תיאורי) Qualitative Research(שיטת המחקר שנבחרה היא מחקר איכותני 

ואליהם נוספו ראיונות חצי מובנים עם בעלי , מארכיונים וממקורות חוקתיים, מהספרות המדעית הרלוונטית

  ).בני ותוכנימ(שנותחו באמצעות ניתוח תוכן , החולים ובמשרד הבריאות-תפקידים בקופות

  : שלושה חלקים עיקרייםפרק הממצאים ב

  .בחלק הראשון של הפרק סקירה של המסמכים המרכזיים שעומדים בבסיס המחקר 



ב 

 במרכז הפרק תיאור ההתפתחות של השירות הסוציאלי בקופות החולים לפני החלת חוק בריאות ממלכתי 

  .  ואחריו1994-ב         

   הסוגיות המרכזיות המעסיקות את כל העושים במלאכה על סמך הראיונות בחלק האחרון של הפרק מוצגות 

  .וכן הערכות המרואיינים לגבי הכיוון שאליו מתפתח השירות הסוציאלי, שנערכו

וההווה ,  ההווההעבר בונה את,  הממצאים מוצגים ברצף התפתחותי כבמחזור חיים של מערכת או שירות

 המועד בו נחקק חוק  1994מהווה יסוד לעתיד כשהמועד המרכזי שסביבו ערוכים הממצאים הוא שנת 

  .הבריאות

  : בשני היבטים מרכזיים, אם כן, הדיון עוסק

  מקומו של הגורם האנושי כמחולל שינוי ארגוני ותפיסתי וכמביא למיסוד השירות הסוציאלי

  .ולים כללית ומכביהח-בארגוני בריאות בקופות

 החולים המעסיקות את -דגשים ומגמות של השירות הסוציאלי בקופות, סוגיות אקטואליות

. הספרות המחקרית וכן את המרואיינים למחקר בתקופה שלאחר חקיקת חוק בריאת ממלכתי

קידום ועידוד מעורבות ; מודלים ושיטות חדשות להתערבות בפרקטיקה: בין הסוגיות שהועלו

כלים ; שוויון-עוני ואי  ; שירותים רפואיים בקהילה ומשאבי מימון;  ובקביעת מדיניותבתחיקה

 הפרטה; תפיסת התפקיד והזהות המקצועית; )מחקר ופיתוח מדדים(להערכת התערבות 

הסוציאלית במערכת הבריאות בכלל  מההשוואה של המגמות ושל הכיוונים של שירות העבודה

   :ניתן להסיק כי, קרב מרואייני המחקרחולים בפרט בספרות וב-ובקופות

החולים -ממצאי המחקר מצביעים על כך שהכניסה של שרותי העבודה הסוציאלית לקופות, לסיכום

 בקופת 70-והחלה רק בשלהי שנות ה,  הייתה מאוחרת יחסית למערכות חברתיות אחרות במדינת ישראל

ביטוח בריאות הוביל אמנם למיסוד השרות חוק .  בקופת חולים מכבי80-חולים כללית ובשלהי שנות ה

  .אך הטמעתו ויישומו כשרות סוציאלי בלתי נפרד מסל השירותים של הקופות לקח זמן רב, במסגרת הקופות

מהמחקר עולה בוודאות כי הגורם האנושי היה הגורם המרכזי אשר הוביל את השינויים בשני , כמו כן

שני האנשים המרכזיים בעלי החזון . לית וקופת חולים מכביקופת חולים הכל, ארגוני הבריאות המרכזיים

. ל מכבי"שהיה מנכ, ומר רפי רוטר, ל הכללית"ר חיים דורון שהיה אז מנכ"והיכולת שיצרו יש מאין היו ד

, ק מדלי'ר ג"שני אישים אלה בסיועם של תומכי רעיון נוספים ובהם העובד הסוציאלי ברוך עובדיה וד

ן החברתי שליווה את עבודתם ולהפוך את הרעיון לשרות פעיל ולחלק בלתי נפרד הצליחו לממש את החזו

  .החולים לספק לתושבי המדינה-מסל השירותים שנדרשות כיום קופות

החולים לאור המרואיינים -לסכם ולומר שתפיסת השירות הסוציאלי הרצוי בקופותניתן , דברי סיום

אני מאמינה במתן : "מלכה טל, השירות במשרד הבריאותוהספרות המקצועית תואמת את דבריה של מנהלת 

מכיוון ששירותים רבים ניתנים לאוכלוסיות המוגדרות . סוציאלי ברמה אוניברסלית שוויונית-טיפול פסיכו

שירותים מופרטים . אלא יינתן באמצעות עובדי הקופות, חשוב שהשירות לא יופרט, אוכלוסיות בסיכון

 ".ומודעות צרכנית גבוהה מאידך, ה וליווי מחדדורשים מנגנון אדיר של בקר
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The Development of the Social Work Services in Israel Health Care System in the Years 

 1975-2007  Before and After the Enactment of the National Compulsory Health Insurance 

Law 1994 

Bareket yehudit  

Advisor: Shvarts Shifra  

The aim of this research was to describe integration of social work services within the 

sick funds from the start in 1975, up until implementation of the Compulsory Health 

Insurance Law.(1975-2007) 

Up until 1994 each health fund had its own outlook and policies towards 

integration of social work services in their respective organization. Following 

legislation of the 1994 National Compulsory Health Insurance Law, a model that made 

social services an integral part of the funds' organizational structure was adopted. 

Beginning in 1994, social work was included as part of the basket of services and such 

social services were either established or expanded in all the health funds. 

Following legislation, from a professional perspective (not from a fiscal one), the 

social services model of full in-house services as an integral part of the organization 

was adopted. Thus, in 1994 social services were established or extended in all funds, 

and became part of the national basket of services – with services provided and cases 

handled by fund-employed social workers, themselves. 

Despite research worldwide that substantiates the importance of social services 

being an integral part of holistic medical care and its supportive role in medical 

treatment, social work was not included in the basket of services specifically stipulated 

in the National Health Insurance Law. In fact, the law did not address the reciprocal 

relationship between health services mandated by the Health Insurance Law, and 

existing social legislation in Israel. Although the Law stipulates that in principle social 

services would be provided in-house, initially in the first years following 

implementation of the Law – the way the health funds interpreted and applied the Law 

differed.  

The research is divided into primary and secondary objectives. The primary 

objective is to conduct a historical survey of social work services from the beginning, 

up to and following the 1994 legislation.  

The research was based on qualitative research based on two elements: A survey of 

existing literature, and twenty semi-structured interviews. The survey of the literature 

compiled data from relevant scholarly research literature which included not only academic 
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articles and presentations at academic conferences, archival material, but also input 

from other published sources in Israel such as national inquiry commissions and additional 

legislative research that preceded the drafting of the law, and ministry ordinances, reports, 

and other research from Israel and elsewhere, including Internet sources. 

The findings, based on the author's examination of the literature and the 

interviews, There are two key issues at stake: 

1. The nature of the agents of change, and the role of the 'human component' in 

instituting change in organizations and such bodies' outlook or corporate 

culture vis-à-vis social services, based on the cases of the Clalit and Maccabi 

health funds where an individual of vision and authority was able to chart the 

course of the organization as a whole. 

2. The nature of the change that took place  and the key emphases, direction and 

current quandaries regarding social services within the health funds after 

legislation of the National Health Insurance Law. 

In summary, the research found that introduction of social work services into the 

health funds was relatively late, compared to other social systems in the State of Israel, 

and only began in the closing years of the 1970s (in the Clalit), and the closing years of 

the 1980s (in Maccabi) While the National Health Insurance Law institutionalized such 

services within the framework of the health funds, its actual integration and application 

as a separate social service within the sick fund took quite a time. 

Moreover, the research clearly revealed that the 'human factor' (the decisive role of 

individuals) were the primary factor that led to change in the two main health 

organizations – the Clalit Health fund and the Maccabi Health Fund.  These two 

individual of vision occupying key positions of authority and thus possessed both the 

will and the ability to forge entirely new health services for their respective 

organizations – 'willing' them into existence, so to speak, out of  nowhere.  The two 

were Dr. Haim Doron who in the late 1970s was the Clalit's director-general, and Mr. 

Rafi Rotter who in the latet 1980s was Maccabi's director-general.  These two, with the 

support of others who supported the idea, such as social worker Mr. Baruch Ovadia and 

Dr. Jack Medley, succeeded in giving form and substance to the social vision that had 

been part of their professional outlook, transforming social work as an active and 

integrated component in the basket of services residents of the State of Israel receive.  



 מחקר השוואתי של מסיבות טראנס לנוער חילוני ודתי בישראל :סבפרדוקמחובר נושא העבודה: 

 יהושע שמידטשם המגיש: 

 שם המנחה: פרופסור ישי טובין

 :תקציר

באופן כללי, המחקר הנוכחי מנסה לברר את התשובה לשאלה הבסיסית: מהו ישראלי ב"טראנס" ישראלי? מהן הסיבות 

כך נפוצות בארץ, ואילו תפקידים ממלאת תופעה זו עבור קבוצות שונות -ראנס כלמסיבות הטשמוזיקה ותרבות 

כיצד שתי אוכלוסיות  ברראשר מבקש לתי שאלות אילו ע''י מחקר השוואעבודה בוחנת את הומגוונות של אוהדים? 

 –כדי לתת מענה הן לצרכיהן החברתיים והן האישיים. הסוג הראשון של מסיבות  שונות משתמשות במסיבות טראנס

מיועדות לנוער ישראלי חילוני המכנה ו קרויה "מסיבות" –בארץ  המקורית או הקלאסית של מסיבות טראנס הגרסה

אשר כיניתי רווקות ישראלים דתיים \רווקיםעצמו "טראנסיסטים". הסוג השני של מסיבות מוכר כ"דוסיבות" ומיועד ל

של טראנס בקהילות השונות הללו, שני סוגי המסיבות  הייחודי השימוש"דוסיסתים". הממצא הראשי הוא שלמרות 

 לכל קבוצה וקבוצה. םהייחודייתרבותיים -שקפים את המצבים הסוציושמואפילו פרדוקסליים רוויים ביסודות מנוגדים 

טראנסיסטים משליכים ערכים ציוניים בסיסיים וקודי התנהגות מקובלים,  ,בהתיימרותם להיות שייכים לתרבות הנגד

ת שטראנסיסטים רואים את ציוניים. אך למרו-לאומיים ופוסט-מאמצים מנהגים אוניברסליים ואידאולוגיים פוסטו

ואינה  –משקפת  בעצם ממסדית, בדיקה יסודית של פעולותיהם מראה שבאופן פרדוקסלי, התנהגותם-התנהגותם כאנטי

הדוסיבות ממלאות תפקיד של ריצוי  באופן מקביל אך שונה, שכיחות בחברה הישראלית.דפוסי התנהגות ל –מנוגדת 

דתיים  עבורהממסד הדתי איננו מספק מסגרות מתאימות . בגיל צעירקהילות דתיות של חתונה  קרבבנורמה 

דוסיבות בשל כך,  הרבה מהם מתקשים לציית לציפייה הזאת.כך להיפגש אחד עם השני וכתוצאה מרווקות \רווקים

אפשרות מעשית להכיר בני זוג  לצעירים דתייםכך שהן מציעות בפרגמטית ברורה ומוגדרת -שמשות מטרה סוציומ

שהשתתפותם במסיבות אילו מתרחשת מחוץ למסגרות הדתיות הרגילות שלהם, ההתנהגות  בגללדתיים פוטנציאלים. 

איננה תואמת כליל את החינוך הדתי והחיים היומיומיים  –אשר מאופיינת ע''י עליזות ומניות יתר  –של דוסיסתים 

 פיות שלהם, פעולותיהם של דוסיסתים היא פרדוקסלית לחלוטין.שלהם. לכן, ללא קשר לכוונות הסו

להבין כדי מוגברים.  בממדיםואולי אף  –זו גם בשפתם  תופעה, מצויה טראנסיסטיםבנוסף להתנהגות הפרדוקסלית של 

התאוריות . של טראנסיסטיםהשפה נתח את כדי ל נעזרתי בשתי שיטות בלשניות, הפרדוקסלית םאת מהותלעומק 

טוענת כי "שפה הינה כלי ש( Columbia School)לחקר הלשון מבוססות על "תורת הסימן" של אסכולת קולומביה 

(. "פונולוגיה Tobin 2009תקשורת של סמלים אשר המבנה שלו מעוצב ע"י התכונות של המשתמשים בו" )

קולומביה שמרחיבה  האסכול תתיאורישל נוסף הינו חלק  Phonology as Human Behavior)כהתנהגות האדם" )

היבט התקשורתי )תרבותי( וההיבט הבין  חיבורמציאת ע''י  קף הדיון בין שפה והתנהגות האדםאת הי

 וחברתי של הדובר.\יקוגניטיב\הפיזי



 Aphek and Tobin" )מערכות מילים"חקר השיח של טראנסיסטים מראה כיצד שפתם מורכבת מנושאים מנוגדים ו

מקובצות לתוך זוגות בִּיָנריים ומסודרות לפי תבניות פונטיות, סמנטיות ואסוציאטיביות, ואילו אחרים אשר  (1988

כוללים אסטרטגיות תקשורת שתואמות ומתחברות עם הפרדוקסים הראשיים של טראנסיסטים. הניגודים המילוליים 

תופעה רחבה יותר מצביעים על תכן שהם בשפה של טראנסיסטים חופפים ואף משקפים את התנהגותם הפרדוקסלית וי

, התנהגותם החריגה של לטראנסיסטים. בניגוד הטמונה בתוך התרבות הישראליתפרדוקסים -של מערכת של ֶמָטה

 םוביטויי, תכליתית, ומלאת מונחים ישיר –דוסיסתים אינה מועתקת אל תוך השפה שלהם הנותרת "דתית" למדי 

מאמינים שההיבטים התפקודיים של דוסיבות )מציאת בני זוג פוטנציאליים(  וסיסתיםדשדתיים. זאת כיוון -יהודים

אילו לאו  אבלמצדיקים את האמצעים הפרדוקסליים )התנהגותם החריגה( שהם מפעילים ע''מ להשיג את יעדיהם, 

צורות לבוש ושפה( האחרים של אופיים )כגון  )הדתיים( הממדיםדווקא חייבים לכפות או לשנות בכל צורה אחרת את 

מלאה מונחים וֶתמות כיצד היא מדגים  תםבאירועים אילו. ניתוח שפ תאופיינישכנראה אינם מושפעים מההתנהגות הלא 

. כיוון שכך, על אף שהתנהגותם של אפשרייםזוג -אורתודוכסיות "כאמצעי מכירה" ע''מ למשוך ולהרשים בני

תית באופן עקבי וכמעט מוגזמת, ובניגוד לעמיתיהם החילוניים, דוסיסתים הינה פרדוקסלית, השפה שלהם נשארת ד

 היא שמרנית למדי ונטולת פרדוקס.

תרבותיות -המחקר מסביר כיצד התנהגותם האירונית של טראנסיסטים בעצם מתחברת להתפתחויות סוציו, לסיום

במסיבות כאשר הם מחקים המתרחשות כיום בישראל. התנהגותם הפרדוקסלית של טראנסיסטים באה לידי ביטוי 

אף שהם מציגים את פעולותיהם כתגובה קיצונית לנורמות אילו. הפופולריות הסוחפת -מוסכמות חברתיות בישראל על

ולוגיות ציוניות מסורתיות וכחיפוש תחליפים לאתוס תרבותי אשל תרבות הטראנס בארץ מוסברת כדחייתם של אידי

במקביל, באופן פרדוקסלי פי הגינונים שלו. -אף שהם ממשיכים להתנהג על,על  אתושטראנסיסטים כבר אינם מזדהים 

בנות זוג \למצוא בני ובדרישותילעמוד דווקא כדי  יוצאים לרגע מהמסגרת התרבותית המקובלת שלהם דוסיסתים

 .לנשואים מתאימים
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This study focuses on one of Israel's most popular music genres: Electronic Dance Music 

(EDM) and basically intends to clarify the fundamental question: What is Israeli about Israeli 

trance music and culture? Why is “trance”, a genre of EDM, so popular in Israel and what 

functions does its cultural performance fulfill for its diverse groups of users? This research 

addresses these questions by comparing and contrasting the ways in which two distinct local 

populations utilize trance-dance parties to serve their community – and their specific – needs. 

The first kind of party, the original or classic version of trance in Israel, is referred to in Hebrew 

as mesibot (parties) and is intended for xiloni (secular) Israeli youth who label themselves 

trancistim. The second kind of party is known as dosibot and are intended for young dati 

(Orthodox/ religious) Israeli singles whom I have termed dosistim (dos is a colloquial term for 

dati or “religious”; dosistim is its plural form). My major finding is that although these scenes 

differ, each in a particular way is imbued with contrastive and even paradoxical elements which 

reflect the current socio-cultural circumstances and conditions particular to each group.  

Professing to be counter-culturalists, hedonistic trancistim ostensibly discard basic 

Zionist values and essential behavioral norms in favor of more universalized, post-Zionist, supra-

national ideologies and practices. Yet, despite appearances to the contrary, an examination of 

their activities demonstrates how trancistim are only outwardly defiant, paradoxically simulating, 

rather than opposing, traditional Israeli mainstream mores. In a corresponding yet unrelated 

youth scene, dosibot serve a clearly defined socio-pragmatic function by furnishing unmarried 

dati’im with a viable platform for procuring suitable (religious) marriage partners. Dosibot are 

therefore an ironic response to the pressure Orthodox communities place on dati youth to marry 

early despite their failure to provide appropriate frameworks for young people of both sexes to 

meet and intermingle. As dosibot occur beyond the confines of their customary Orthodox habitus, 

dosistim conduct – characterized by its inordinate gaiety and sexually charged connotations – is 

blatantly inconsistent with their religious upbringings and ordinary day-to-day Orthodox 

behavioral norms and thus, regardless of their ultimate intentions, the participation in dosibot 

emerges as being blatantly paradoxical.  



Not only is trancistim conduct overtly paradoxical, so too is their language – perhaps 

even to a greater extent. Two interrelated linguistic approaches inspired the analysis of trancistim 

discourse : the sign-oriented theory originally associated with the Columbia School (CS) and its 

phonological aspect Phonology as Human Behavior (PHB) which focus on the interplay between 

human language and behavior. This analysis revealed that trancistim language is fashioned from 

contrasting “word systems” (Tobin 2009; Aphek and Tobin 1988) which are grouped into binary 

pairs formed around phonological, semantic and associative groupings while also containing 

other strategies of communication that both correspond to and link with a number of trancistim 

key behavioral paradoxes. The ironic contrasts located in trancistim language are consistent with 

and even reflect their contradictory behavior and seem indicative of an apparently embedded 

system of meta-paradoxes rooted in Israeli culture and the bifurcated Israeli cultural psyche. 

On the other hand, dosistim aberrant behavior does not transfer into their language use 

which remains strictly “dati” – candid, practical and underlined with religious terms and 

expressions. This is because dati'im believe that the functional aspects of dosibot (locating 

potential life mates) justifies their paradoxical means (behaving out of character) for achieving 

their goals, but need not necessarily impinge or otherwise alter other facets of their personalities 

(like styles of dress or language use) which remain unaffected by their uncharacteristically 

suggestive conduct at dosibot. A parallel linguistic analysis of dosistim language demonstrates 

how it is replete with Orthodox themes and terminology that are used as “selling-points” to 

impress and attract prospective partners. Hence, while dosistim behavior is highly paradoxical, 

their language stays uniformly and even exaggeratedly dati and, in contrast to their xiloni 

counterparts, is highly conforming and without paradox. 

Ultimately trancistim paradoxical behavior interrelates with current Israeli socio-cultural 

dynamics both by mimicking aspects of conventional society while also presenting itself as a 

radical reaction to it. Accordingly, the popularity of psytrance culture in Israel can be interpreted 

as both trancistim rejection of traditional Zionist ideologies and their ardent search for an 

attractive supplement to a cultural ethos with which they no longer overtly identify, even if they 

paradoxically persist in behaving according to its tenets. This is also the case with dosistim, who 

continue to adhere to the values of their parent culture, despite the fact that they must temporary 

depart from their Orthodox social norms in order to overcome their community's limitations for 

meeting potential marriage partners. 



מודרנית בעברית טקסט של אוטומטי תחבירי מודרניתניתוח בעברית טקסט של אוטומטי תחבירי מודרניתניתוח בעברית טקסט של אוטומטי תחבירי ניתוח

גולדברג יואב בהגשת חיבור

אלחדד מיכאל פרופ׳ של בהנחייתו

תקציר
מסוגלות בודדות מילים כי אף משפטים. ליצירת לזו זו המצורפות ממילים מורכבת שפה
תקשורת שמאפשר זה הוא למשפטים המילים של צירופן משמעויות, של רב מגוון לבטא
על נשלט הצירוף אופן משפט, לכדי מצורפות כשמילים מורכבים. רעיונות של והמשגה יעילה
המשפטים על השפה. של (grammar או syntax) התחביר את המהווים חוקים, של אוסף ידי
את הקובע הוא המשפט של והמבנה התחביר, ידי על המוגדרים מבניים באילוצים לעמוד
של התחבירי המבנה קביעת כלומר ,(parsing) תחבירי בניתוח עוסקת זו תזה משמעותו.
אימון של תהליך עובר למידה אלגוריתם – מונחית־נתונים היא הגישה בשפה. משפטים
,(Treebank או עצים, (בנק שלהם הידוע התחבירי והניתוח משפטים של רשימה על בהתבסס
תחבירי מבנה לקבוע המסוגל (parser (פרסר, תחבירי מנתח היא האימון תהליך של ותוצאתו

אליהם. גישה היתה לא הלומד שלאלגוריתם חדשים, למשפטים נכון
בעלת שמית שפה מודרנית, עברית של אוטומטי תחבירי בניתוח מתמקד אני זו, בעבודה
המרכזית המטרה קטן. ובנק־עצים יחסית חופשי מילים סדר ויצרנית, עשירה מורפולוגיה
של אוטומטי תחבירי ניתוח לבצע המסוגלת חישובית מערכת של יצירה הינה העבודה של

מודרנית. בעברית טקסטים
של תחבירי לניתוח מוקדש אוטומטי תחבירי ניתוח בנושא העדכנית מהספרות נכבד חלק
קיים וכן למדי, קבוע מילים סדר יחסית, פשוטה מורפולוגיה בעלת שהינה האנגלית, השפה
לנתח מסוגלות האנגלית בשפה מונחה־נתונים תחבירי ניתוח מערכות גדול. בנק־עצים עבורה
תחבירי). ניתוח להערכת המקובלת המידה אמת פי (על כ־90% של בדיוק חדשותי טקסט
אלגוריתמי פחות, קבועים מילים וסדרי יותר עשירות מורפולוגיות בעלות לשפות במעבר ברם,

שלהם. הדיוק ברמת חדה ירידה מפגינים האנגלית השפה עבור שפותחו הניתוח
שונה עברית שבהם במאפיינים מתמקד אני הדיוק, ברמת זו ירידה על להתגבר מנת על
הוא המילים סדר אחרות שבשפות בעוד יחסית, קבוע הוא המילים סדר באנגלית, מאנגלית.
בהן בשפות אחריו). או הפועל לפני להופיע המשפט נושא יכול לדוגמא, (בעברית, יותר גמיש
אחרים, מבניים באלמנטים שימוש תוך מובעת המשפט משמעות יותר, גמיש המילים סדר
אלו אלמנטים בעברית). ׳את׳ המילית (למשל יעודיות מיליות או מילים של הטיות דוגמת
ידי על מזו זו מופרדות תמיד באנגלית (מילים) הלקסיקליות היחידות מורפולוגיה. מכונים
יחס מיליות אך רווחים, ידי על מופרדות המילים מרבית בערבית), גם (כמו בעברית רווח.
שניתן אחת יחידה ויוצרות בטקסט, הבאה למילה נצמדות אם כי לבדן, מופיעות לא רבות

ש־מים). (שמים, מילים שתי של כרצף או בודדת כמילה – שונים באופנים לקרוא לעתים
שימוש ידי על העצים בנק של הקטן גודלו על לפצות ניתן כיצד שאלות: מספר עולות
לשפר כדי המורפולוגי במידע להשתמש ניתן האם אחרים? מידע ומקורות קיימים במשאבים
הצמודות (המיליות למילים החלוקה בנושא לטפל כיצד התחבירי? הניתוח של הדיוק את
התזה אלו, שאלות על בהתבסס משמעויות)? מרובת יחידה בכך ויוצרות שאחריהן למילה

הבאות: בנקודות נוגעת
למערכת הדרוש התחבירי המידע כמות כי טוען אני תחבירי: ומידע לקסיקלי מידע בין הפרדה
בניגוד יחסית. קטן בנק־עצים מתוך גם אפקטיבי באופן להלמד כדי דיה קטנה הינה תחבירית
מנותח בנק־עצים כי לשער לנו ואל בהרבה, היקף רחב הינו הדרוש הלקסיקלי המידע לכך,
לפעול עלינו זאת, במקום מספיק. רחב לקסיקלי כיסוי לספק יוכל שיהיה) ככל (גדול ידנית
הניתוח תהליך תוך אל העצים לבנק חיצוני לקסיקלי מידע של לשילוב דרכים למציאת



התחבירי.
לסייע שיכול רב מידע מספקת המורפולוגיה התחבירי: הניתוח לשיפור מורפולוגי במידע שימוש
כאשר בחשבון זה מידע לקחת יש הנכון. בניתוח ובחירה התחבירית רב־משמעות להפגת
התחבירי הניתוח רכיב את ולתכנן מסויימת, לשפה אוטומטי תחבירי ניתוח מערכת מתכננים

זה. במידע שימוש לעשות שיוכל כך
כאשר לא־ודאי. להיות יכול התחבירי למנתח הקלט לעיתים, באי־וודאות: הטיפול דחיית
הניתוח מתהליך כחלק זו באי־ודאות לטפל ראוי חישובית, מבחינה לביצוע ניתן הדבר
עדיף יותר, כללי באופן התחבירי. הניתוח את המקדים נפרד יעודי בתהליך ולא התחבירי
יותר הוודאיות בהחלטות ולטפל הניתן, ככל לא־ודאיים מקרים לגבי ההכרעה את לדחות

פחות. הוודאיות להחלטות קודם

טקסט של תחבירי ניתוח לספק המסוגלות מערכות הנה זו עבודה של המרכזית זוהתרומה עבודה של המרכזית זוהתרומה עבודה של המרכזית התרומה
מנתח־פסוקיות מסוג תחבירי מנתח מציג אני בפרט, המודרנית. העברית בשפה חופשי
שתי .(dependency parser) מנתח־תלויות מסוג תחבירי ומנתח (constituency parser)
77% של דיוק ברמת עברי טקסט ומנתחות פתוח, בקוד תוכנה כמערכות זמינות המערכות
או חופשי, טקסט הינו לניתוח כשהקלט תלויות) מבנה (עבור 79.5% ו־ פסוקיות) מבנה (עבור
מיליות של נכונה הפרדה מכיל לניתוח כשהקלט המערכות) שתי (עבור 85% של דיוק רמת
תחבירי לניתוח מדריך יצירת הנה העבודה של נוספת תרומה שאחריהן. מהמילים היחס
במבני־תלויות, המנותחים עבריים משפטים המכיל בנק־עצים וכן עברית, של תלויות מונחה

פסוקיות. במבני עצים המכיל העצים בנק של המרה ידי על שנוצר
האלגוריתמיים הפיתוחים על נשענות זו בעבודה שפותחו לעברית התחבירי הניתוח מערכות

הבאים: והמתודולוגיים
ניתוח אלגוריתם – EASYFIRST אלגוריתם את מציע אני תלויות, למבנה ניתוח עבור
bottom בשיטת הפועל חמדן אלגוריתם זהו .(O(n log n)) ריצה סיבוכיות בעל יעיל תחבירי
עבור יותר. קשות החלטות לפני להתבצע צריכות קלות שהחלטות העקרון על ומבוסס ,up
השפה עבור ביותר. המדוייקות הניתוח תוצאות את משיג האלגוריתם העברית, השפה
המתבססים בהרבה, איטיים אלגוריתמים של לזו השווה דיוק רמת משיג האלגוריתם האנגלית,
בביצוע רבים ואינדיקטורים מידע בסוגי שימוש מאפשר האלגוריתם בנוסף, מקיף. חיפוש על
ובמספר. במין התאמה־מורפולוגית אודות מידע לקידוד זו ביכולת משתמש ואני החלטה, כל
הדיוק ברמת לשיפור מביא התאם־מורפולוגי מידע כי להראות הראשונות בין היא זו עבודה

התחבירי. הניתוח של
ידי על המערכת ביצועי את לשפר ניתן כי מדגים אני פסוקית, למבנה ניתוח עבור
מבוסס במנתח־מורפולוגי שימוש ידי על ובפרט העצים, לבנק החיצוניים שפה במשאבי שימוש
למנתח החיצוני המורפולוגי המנתח בין קישור המאפשר חישובי מודל מציג אני לקסיקון.
תואם לא העצים בבנק המידע בו השכיח במקרה גם העצים, בנק על המבוסס התחבירי
החלוקה כי מראה אני כו, כמו המורפולוגי. במנתח למידע שלו הניתוח סכמת מבחינת
בטכניקה שימוש ידי על יחיד בתהליך בו־זמנית להתבצע יכולות התחבירי והניתוח למילים
תוצאות ומשיג אפקטיבי, הינו בו־זמנית המשימות שתי ביצוע .CKY lattice parsing של
תחבירי התאם למדל מציע אני בנוסף, נפרדים. מודלים בשני משימוש ניכרת במידה טובות
של הגזירה בחוקי תלוי שאינו סינון כמנגנון פסוקיות מבוסס תחבירי במנתח ובמספר במין
מבצע לא מלכתחילה התחבירי המנתח זו. שיטה של מימוש מציג ואני התחבירי, המנתח
קיימות. שכן המועטות השגיאות בתיקון אפקטיבי הנו הסינון מנגנון אך רבות, התאם טעויות

עברית מבנה־פסוקיות, מבנה־תלויות, תחבירי, ניתוח מורפולוגיה, תחביר, מפתח: מפתח:מילות מפתח:מילות מילות
טקסט. עיבוד מודרנית,
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Abstract
Language is composed of words, which are combined to form sentences. While single
words can convey myriad meanings, it is the combination of words into sentences that
allows for efficient communication and the realization of complex ideas. When words
are combined to form a sentence, their combination is governed by a set of rules, called
the syntax, or the grammar, of the language. Sentences must obey structural constraints
posed by the syntax, and the structure of the sentence determines its meaning. The
main focus of this thesis is syntactic parsing, the task of assigning syntactic analysis to
sentences. The approach taken is data-driven: starting with a list of sentences and their
known syntactic structures (a Treebank), a learning algorithm is trained to produce a
parser which can assign syntactic structures to novel sentences unseen to the learning
algorithm.

In this thesis, I focus on automatic parsing of Modern Hebrew, a semitic language
with a rich and productive morphology, relatively free word order and a small Treebank.
The primary goal of the thesis is the creation of automatic systems capable of parsing
Modern Hebrew text with good accuracy.

A large part of modern parsing literature is devoted to automatic parsing of English,
a language with a relatively simple morphology, relatively fixed word order, and a large
Treebank. Data-driven English parsing is now at the state where naturally occurring
text in the news domain can be automatically parsed with accuracies of around 90%
(according to standard parsing evaluation measures). However, when moving from
English to languages with richer morphologies and less-rigid word orders, the parsing
algorithms developed for English exhibit a large drop in accuracy.

To overcome this drop, I concentrate on aspects in which Modern Hebrew differs
from English. In English, word-order is relatively fixed, while in Hebrew as in many
other languages word order is much more flexible (for example, the subject may appear
either before or after a verb). In languages with flexible word order, the meaning of the
sentence is realized using other structural elements, like word inflections or markers,
which are referred to as morphology. The lexical units (words) in English are always
separated by white space. In Hebrew (as in Arabic) most words are separated by white
space, but many of the function words do not stand on their own and are instead attached
to the following words. The resulting combinations (function word + following word)
become a single token, which, crucially, can be read ambiguously, as either a single
word or a word combination.

Several natural questions arise: can the small size of the Treebank be compensated
using other available resources or sources of information? Can morphological informa-
tion be used effectively in order to improve parsing accuracy? How should the word
segmentation issue (that function words do not appear in isolation but attach to the next
word, forming ambiguous letter patterns) be handled? Based on these questions, the
thesis revolves around the following themes:



Separation of lexical and syntactic knowledge: I argue that the amount of syntactic
knowledge needed for a parsing system is relatively limited, and that sufficiently large
parts of it can be captured also based on a relatively small Treebank. Lexical knowledge,
on the other hand, is much more vast, and we should not rely on a Treebank (small or
large) to provide adequate lexical coverage. Instead, we should find ways of integrating
lexical knowledge, which is external to the Treebank, into the parsing process.
Using morphological information to improve parsing accuracy: Morphology provides
useful hints for resolving syntactic ambiguity, and the parsing model should have a way
of utilizing these hints. The morphological clues provided by the language should be
taken into account when designing a parsing model for a language, and the parsing
algorithm should be flexible enough to accommodate the possible morphological cues.
Delaying dealing with uncertainty: Sometimes, the language signal (the input to the
parser) may be uncertain. When computationally feasible, it is best to let this uncer-
tainty be resolved by the parser rather than in a separate pre-processing step. More
generally, it is better to defer the resolution of uncertainty as much as possible, prefer-
ring to deal with certain decisions before dealing with less certain ones.

The main contribution of this thesis are systems capable of parsing naturally oc-
curring Modern Hebrew text. Specifically, I present a constituency parser and a depen-
dency parser (bundled as open-source software packages) which can parse Hebrew texts
with accuracies of 77% F1 (constituency) and 79.5% UAS (dependency) when starting
from raw text, and 85% F1, 85% UAS when assuming the correct word-segmentation
is known. A secondary contribution of the thesis is the creation of a Modern Hebrew
dependency annotation guideline and a dependency Treebank, which is created by con-
version from the Modern Hebrew constituency Treebank.

The Hebrew parsing systems developed in this work are based on the following
algorithmic and methodological contributions:

For dependency parsing, I present the EASYFIRST parser – an efficient (O(n log n))
dependency parsing algorithm. The algorithm is a greedy, bottom up dependency
parser, based on the principle that easy decisions should be made before more difficult
ones. For Hebrew, the algorithm provides state-of-the-art parsing results. For English,
the algorithm rivals the accuracies of much slower parsing algorithms which are based
on exhaustive search. The EASYFIRST dependency parsing algorithm can make use of
a rich feature set, which I use to encode morphological agreement information. This
work is one of the first to show that agreement information significantly improves the
accuracy of a parsing system.

For constituency parsing, I show that parsing performance can be enhanced by uti-
lizing a language resource external to the Treebank: specifically, a lexicon-based mor-
phological analyzer. I present a computational model of interfacing the external lexicon
and a Treebank-based parser, also in the common case where the lexicon and the Tree-
bank follow different annotation schemes. I show that Hebrew word-segmentation and
constituency-parsing can be performed jointly using CKY lattice parsing. Perform-
ing the tasks jointly is effective, and substantially outperforms a pipeline-based model.
I suggest modeling grammatical agreement in a constituency-based parser as a filter
mechanism that is orthogonal to the grammar, and I present a concrete implementation



of the method. While the constituency parser does not make many agreement mistakes
to begin with, the filter mechanism is effective in fixing the agreement mistakes that the
parser does make.

These contributions extend outside of the scope of Hebrew processing, and are of
general applicability to the NLP community. Hebrew is a specific case of a morphologically-
rich language, and ideas presented in this thesis are useful also for processing other
languages, as well as English. The lattice-based parsing methodology is useful in any
case where the input is uncertain. Extending the lexical coverage of a Treebank-derived
parser using an external lexicon is relevant for any language with a small Treebank.

Keywords: syntax, morphology, dependency-parsing, constituency-parsing, Modern-
Hebrew, text-processing



 דיסיפציה ודיפוזיה של חלקיקים בסביבה אקראית: נושא העבודה 
 

יואב עציוני : שם המגיש

ברוך הורוביץ ' פרופ :שם המנחה

: תקציר העבודה
 
 

בעבודה זו אנו חוקרים את הדינמיקה של חלקיק על טבעת בנוכחות סביבה דיסיפטיבית 

בחלק הראשון של העבודה אנו חוקרים מודל זה באמצעות . Caldeira-Leggettמסוג 

 לדינמיקה מחוץ לשיווי משקל על מנת לקבל את תגובת החלקיק Keldyshהפורמליזם של 

באמצעות תגובת החלקיק אנו מחשבים את פרמטר הדיסיפציה .  חיצוניDCלשדה 

נורמליזציה אנו מוצאים כי -על ידי ניתוח של חבורת הרה. עד לסדר שניהמנורמל 

. הפרמטר המנורמל זורם לנקודת שבת בעבור פרמטר דיסיפציה גדול 

קלאסי של הבעיה בו אנו מראים כי את מודל החלקיק אפשר -אנו חוקרים את הגבול הסמי

-עבור הגבול הסמי.  אותה אנו גם פותרים נומריתLangevinלבטא באמצעות משוואת 

קלאסי אנו מרחיבים את המודל לסביבה כללית יותר סביבה הנוצרת על ידי מתכת 

 .מזוהמת

 

אנו בוחנים מחדש מיפוי ידוע של מודל החלקיק למודל של קופסא קולומבית ומוצאים כי 

גדולים ומציעים ניסוי המסוגל   ערך תוחלת מסוים של ההתנגדות הוא בדיד עבור ערכי

 .למדוד את הגודל הבדיד של הרעש

 

בחלק השני של עבודה זו אנו בוחנים את המודל כאשר הוא נמצא בשיווי משקל באמצעות 

 גדולים אנו מנתחים את המודל הפרעתית סביב ערכי. Matsubaraהפורמליזם של 

, עם זאת. אנו מפתחים אלגוריתם מונטה קרלו על מנת לפתור את הבעיה.  קטניםוערכי

אנו נתקלים בבעיית הסימן , ביחידות של שטף קוונטי, כאשר השטף דרך הטבעת הוא חצי

 .באמצעות המידע הנומריכתוצאה ממנה אין אפשרות לזהות את , הידועה לשמצה

 

סביב המרכז  בחלק האחרון של העבודה אנו חוקרים את התנהגותה של זווית הסיבוב 

כאשר הקורלציה של רעש , של רעש גאוסי מישורי בעל פונקציית קורלציה שרירותית

המוטיבציה לעבודה זו נבעה מהתנהגות .  הוא מקרה פרטיCaldeira-Leggettמסוג 

אנו מקבלים את ההתפלגות הסטציונרית .  קטניםקלאסי עבור ערכי-החלקיק בגבול הסמי

את , נוסחה סגורה כפונקציה של פונקציית הקורלציה עבור השונות של הזווית , של 

.  שלם ואת השונות של השטח התחום על ידי התהליךn עבור הקורלציה עבור 

 .תוצאות אלו נבדקות נומרית
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Abstract: 
 
In this work we study the dynamics of a particle on a ring in presence of a dissipative 
Caldeira-Leggett (CL) environment. In the first part of the work we study this model 
using the Keldysh non-equilibrium formalism to derive the particle’ s response to an 

external DC field. From the response we find the renormalized dissipation  up to 
second order and using a renormalization group analysis find that for a large 
dissipation 

parameter  flows to a fixed point . We also study the semiclassical 
limit of the problem where we show that the model reduces to a Langevin equation 
and 
study the equation numerically. For the semiclassical limit we also expand the model 
for a more general environment, that of a dirty metal (DM). 
We reexamine the mapping of the CL problem to that of the Coulomb box and find 

that a certain average of the relaxation resistance is quantized for large  and 
propose 
a box experiment to measure the corresponding quantized noise. 
In the second part of this work we study equilibrium properties. Using the Matsubara 
imaginary path integral formalism we analyze the model perturbatively for both 

large and small . We develop a Monte Carlo (MC) algorithm to solve this problem. 
However, when the flux through the ring is half the quantum flux, we encountered 
the 

the infamous sign problem, hence our numerical data cannot identify . 

Motivated by the small  behaviour of the particle in the classical limit, we consider 

in the last part of this work the winding angle  around the center of a smooth 
Gaussian process in the plane with arbitrary correlation, where the CL correlation is 

but one choice for this correlation. We obtain the stationary distribution of  as well 
as a closed formula as a function of the correlation function for the variance of the 

winding angle, the correlations of  with integer n and the variance of the 
algebraic 
area enclosed by the process. Those results are tested numerically.  
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מערב - לצפוןדיונותות הפליש של אקלימיות- והפליאוהעיתויים והמשמעויות הסביבתיות

  הנגב בסוף הרביעון

  יואל רסקין

  ר נעמי פורת"ודבלומברג . דן ג' פרופ, חיים צוער' פרופ: נחייתבה
  

  תקציר

 ומשקעי גלעיני משקעים ימיים ואגמיים, מבוסס על גלעיני קרח) אקלים-פליאו(מחקר על אקלימי העבר ה

אנרגיות חודי גם לי יאקלימי-ויאדיונות משמשות ארכיב פל. מערות מתמקד במשקעים וטמפרטורה

   אורכיות המכוסות צמחיהכבות בעיקר מדיונותורהמ) חוליות( שדות דיונות. דהיינו הספקי הרוח, רוחותה

)Vegetated Linear Dune - VLD( המרכזיים רוחב ה יושבות בקווי)ם בעיקר של הנמוכיו) מרכז אסיה

הדיונות לרוב בעלות כיסוי חלקי ).  אפריקה הדרומית ודרום אמריקה,באוסטרליה (ההמיספרה הדרומית

-בין) עמקים (םפרוזדוריבין הדיונות ישנם . ווית ומתארכות בצורה ק ביוגניים וקרומיםשל צמחיה

  . היה דלילהכיסוי הצמחיכאשר  בעבר היו פעילות אך,  היוםותאמנם יציבדיונות אלו . דיונריים

. מערב הנגב-  שדה הדיונות של צפוןתיוצרות א 2מ" ק1,300  שטח שלמכסותה אורכיות מיוצבותדיונות 

מאזור דלתת  המתפרס מערב הנגב- צפון– צפון סיני מהווה את הקצה המזרחי של ים החולותשדה זה 

  . מערב- דרוםו הסערה השליטות ממערב  במקביל לרוחות,הנילוס דרך צפון סיני עד רמת חובב בצפון הנגב

, מערב הנגב- מחקר זה מזהה את המאפיינים העיתיים והמרחביים של פלישת הדיונות מצפון סיני לצפון

 היבטים בנוסף נחקרו גם. פלישות אלווהפסיקו  אקלימי העבר שהניעוהסביבות ו, צבות הדיונותיהתי

צבע חול הדיונות לגיל החול בשיטת הלומינסנציה היחס בין מורפולוגיית הדיונות ו: יםולוגיסדימנט

)Optically Stimulated Luminescence - OSL( ,קרקע -ם חודר"משמעות צבע החול וישום מכ)ק"מח 

GPR; (למיפוי המבנה הפנימי של הדיונה.  

מיפוי וניתוח בעזרת . השדה מופה בשיטות חישה מרחוק וחישה מקרוב, במסגרת בניית תכנית הדגימה

 דיונריים-בין) עמקים(פרוזדורים . של הדיונותחתך טופוגרפי ה גיאומטריית שונות בהנמצאיגי גבהים סר

 -דיונריות  שדה הדיונות סווג לכתריסר יחידות ,ל" לנבהתאם.  מטר10-  חוליים עד לעומק של כנמצאו

הדיונות כולן בש, רומימרכזי וד, צפוני:  מקביליםפרוזדורי פלישת דיונות האלו מוזגו לשלש. גיאומורפיות

.  של השדהים והמזרחיים עיקריים נבחרו בקפידה בקצוות המערביאתרי דיגום. מזרח-יוון כללי מערבבכ

 . הדיונותתהתקדמווקצבי גילי ערכת חול והדיונות ולה מקיף של מידע אודות מאפייני האיסוףזאת לצורך 

דיונריים שנאספו בעזרת -ת ומשקעים ביןשל חתכי דיונומ " ק1מעט ק באורך מצטבר של כ"פרופילי מח

, אי לכך.  ואף לא שקפו את תשתית הדיונותהקרקע-תתד של  בלב' מ4-8 פו ושיקוחדר,  100MHzאנטנה 

  . עלי ידי קידוחיםיגום עבור ד יחידות חולנמצא כאמצעי לא יעיל לזהותק "מח

 ותדיונקידוחים ידניים של ו אלו כלל.  אתרים20- חתכים מכ40- נותחו ונדגמו לאנליזות כסך הכלב

מהם נבדקו . הדיונריתדע רב אודות הסטרטיגרפיה ם חשופים שהניבו מייחתכ ויםדיונרי-ביןים והפרוזדור

מעל . נחלייםמשקעים עומדים ו-יאולי עם משקעי מים חול אלדיונריים שכללו חילופין ש-עשרה חתכים בין

ו קוגמאות נבד ד118 ;ימות עוצמת התאדמות החוללצורך כסקופית ורטנמדדו ספק דוגמאות נאספו ו300

 דוגמאות נבדקו מבחינה 36-ו, (OSL)תוארכו בשיטת הלומינסנציה דוגמאות  97, גרגר-עבור התפלגות גודל

  .מינרלוגית
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 דיונות הנגב. עד סילטי)  חול20-72%(הינן קרקעות קלציות עתיקות בהרכב סיין חולי , תשתית הדיונות

 ותחול.  ורק בשתי דיונות נמצאו תצבירי קלציום קרבונט)פליאוסולים ( עתיקות נעדרי קרקעותעצמן

 רכיב,  75-95% נו הי החולרכיב. שיאית- התפלגות חד בעליןינדיונריים ה-הדיונות והפרוזדורים הבין

חתכים המערביים החול בגדלי הגרגר של התפלגות  .4%- החרסית לרוב קטן מרכיב ו5-20%ו נסילט היה

  טהורהפרוזדור המרכזיהרכב החול של . רץ עם מעט פלגיוקלזוהדיונות עשירות בקו. אלו שבמזרח לדומה

  . קלציט ופלגיוקלז,)סילט וחרסית (צפון ומדרום ומכיל פחות דקיםהחול ממ

ים החולות והסדימנטגילי  נמצאו אמינים להערכת SAR- השנקבעו בפרוטוקול (OSL) גילי הלומינסנציה

 שיקום מנת ו שכללהקוורץ של גרגרי יקות סטנדרטיות של התנהגות הלומינסנציהבד. גבמערב הנ-של צפון

  לפרוטוקולים מתאימיםשהסדימנטהראו , וחישוב יחסי המחזוריות של הפרוטוקול, יתר-פיזור, הקרינה

  . SAR-ה

  ,)ז"ל(נו לפני זמני) ש"א(אלף שנה  10-24: החול מצביעים על שלש קבוצות גיל של OSL-ההתפלגות גילי 

סטרטיגרפית של חתכי -קבוצות גיל אלו מתאימות לחלוקה הכרונו. ז" שנים ל10-150- וז" לש" א0.8-2.0

תיארוך ). VLD(המרכזיות של ניידות ופלישות דיונות אורכיות  צירי הדיונות ומיצגים את האפיזודות

.  הנגבנותדיוהתארכות דינמיקות וקצבי התעבות והניב תובנות אודות  OSL חתכים חשופים בעזרת

אפיזודות של אמין גילים אפשר תיארוך השל ) חתכיםב(ואנכית ) בשדה הדיונות(צפיפות מרחבית 

 והדיונות עברו מעט תנועה  מעט התעבות והצטברות חולרודיונריים עב-ביןבעמקים החולות  .הפלישות

 ניידות פיזודותול לאורך צירן בא חלרוב הדיונות האורכיות עם צמחייה צוברות.  היווצרותןמאזלטרלית 

דבר הבונה ,  חולושקעכן מ- העליון של הדיונה ואחרי מחלקהמוסר חולתחילה , בתהליך זה. ותחול מרכזי

  .אופקיים געים מעם חתך סטריטגרפי הכולל מספר יחידות חול 

 ת יחידתרנוצ, פיזודהאכל ב. ם קצרים יותררועיי עשויה להכיל מספר א של ניידות חולכל אפיזודה

ם של החולות התחתוני, ליתר דיוק. חולהיצבות י התועד  החולניידות יצגת זמן מתחילתיסטרטיגרפיה המ

 וגג היחידה לרוב צעיר במקצת , של החולקבורההתחילת אירוע הפלישה וזמן  מקמעאמאוחרות יחידה כל 

השקעה ,  הסעהתקומית הכוללאך פעילות חול מ, הדיונות לא מתארכות, בין האפיזודות .יצבותימגיל ההת

 יםסמאפוהקרום הביולוגי וצמחי הכיסוי  על היםמשפיע,  אלה.סי הדיונותכבעיקר בר, והסרה מתרחשת

  . את סיגנל הלומינסנציה של גרגרי החול

ז "לש " א100- לפני כפון הנגב כברחול הגיע לצ. מערב הנגב צעיר- של צפוןשדה הדיונות , תבראייה גלובלי

אפיזודת . ז"ש ל" א24-מערבית של שדה הדיונות רק בכ- פלשו לפינה הדרוםהראשונות דיונות האך 

 11.6-12.4-ש ו" א13.7-16-מרבית הגילים מתרכזים ב. ש" א11.6- ל18 בין ההפלישה המרכזית התרחש

המוכרים המיספרה הצפונית של ירידה בטמפרטורה ב םאירועיזמן עם -שוות תקופות אלו. ז" לש"א

 . בהתאמה,Younger Dryas)(" נגר דריאסאי" וה)Heinrich 1(" 1היינריך ") cold-events(ר  קויכאירוע

 גופי חול מאסיביים. נגבמערב ה- בצפוןוהושקעפלשו ו  והדיונותש מרבית החול" א13.7-16 אפיזודה שלב

תקדמות קצבי ה.  של שדה הדיונות המזרחיה לקצדיונות הגיעוהש " א11.6-12.4-ב .ירכזהמבחלק  שקעו

 5-10- כעד  וש" א13.7-16- בהצפוניבחלק  שנה/' מ25-כ:והאפיזודותהחלקים דיונות נמצאו שונות בין 

אה של גילי חסות לטווחי השגיי מתיההערכות אל.  במזרח שדה הדיונותש" א11.6-12.4-בשנה /'מ

  . צרים ומהיריםרועי ניידות קי נראה שהאפיזודות כללו א,פי סטרטיגרפיה-על ,הלומינסנציה ואי לכך

התפתחות ל, בעקבות שטפונותדבר שגרם , ואדיותאת מרבית הפלישת דיונות בדרום שדה הדיונות חסמה 

בין יחידות אלו לבסיס הדיונות . יםבהירוחרסית סילט ובעיקר  ,חול משקעי ואשר השקיעגופי מים עומדים 
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דבר המצביע על קשר בין גופי המים לפעילות האדם , פליאוליתים-התגלו אתרים ובעיקר חניונים אפי

של ) supervised classification(מונחה ינה ספקטרלית בעזרת מיון ני השטח מבחמיפוי פ. הקדמון

מצביע על כך שקיים דמיון , ינדקס מינרליםו בעזרת אאשר עובד) 2003משנת ( Landsat)(הדמאות לנדסט 

עריש נחסם -אי לכך מוצע שואדי אל. ון סיניפעריש בצ- ואדי אלות סביב בנגב לביןבין משקעים אלו

להתפשטות גופי מים עומדים במעלה , כבנגבדבר שגרם ,  שהגיעה לנגב אפיזודת הפלישה המרכזיתבעקבות

  .השקעת משקעיםל ו,די הואדיהואדי ובין הדיונות האורכיות השוכנות לצי

 ת אורכיות ורוחביותופלישת דיונ, לסירוגין הללכ) ש" א2-0.8( דיונות בסוף ההולוקן אפיזודת ניידות

תוך הצטברות שכבה של שדה הדיונות שטח  פני כל ל וניידות חול עבחלקו המערבי של הפרוזדור המרכזי

הפעלה מחדש של חולות  איאולית זה כללה פעילות.  שדה הדיונותמזרח מטרים ב1-2חול בעובי של 

יתכן שהדיונות , ערבית הקדומההביזנטית וה, לתקופה הרומית תואמתון שתקופה זו ו מכי.קדומים יותר

. צביםיהסרה של הצמחייה והקרומים המיל בשל לחץ האדם שהביאפעילות איאולית ל ו לארוזיהנחשפו

 ככל יםגילים מצביעקבוצות של ה-ומספר תתי המרכזי חתכי הדיונות העבים בחלקו המערבי של הפרוזדור

  . מרובה הסעת חול משמעותית וזמינות חולשאפשרועוצמות רוח גבוהות ל הנראה על מספר אירועים ש

 האחרונות הפעיל מחדש מדרונות ורכסי יםשנה 150-חילופין של יציבות ופעילות איאולית של חול ב

 :לתקופות בהם שימושי הקרקע הוגברו כגון  הגילים מתקבצים .ואך הדיונות לא התארכשל הנגב הדיונות 

 מחדש בשנת ההחלש ,50-בתחילת שנות הגברת עקב נוכחות בדואים ורעייה שהופסקה פעילות דיונות מו

  .1982-הסכם השלום עם מצרים בממימוש  כחלקבעקבות פינוי סיני שוב  ה והופסק1967

 את פת המשק,)RI=R2/(B*G3 ((Redness Index; RI) תאדמותדקס ההני אי" עתהמוגדר, אדמומיות החול

 ולעומק חתכי  השוניםהפלישהאזורי  לאורך הת לא השתנ,ץורקוכמות ציפויי תחמוצות ברזל על גרגרי ה

עבור רוב . יה של החול לגילי הלומינסנצRI-לא נמצא מתאם בין עוצמת ה. דיונריים-החולות הביןוהדיונות 

  .  היו די אחידיםסדימנטולוגיים של החולה והמאפיינים RI-ערכי ה, החתכים הסטרטיגרפיים

ה ת במהירות לאחר השקעההתאדמות החול התרחש,  אחת.י תרחישים מוצעים להתאדמות החולשת

מכיון  .)שנה משקעים/מ" מ300-350-כ( לח יותר היה,  שלפי עבודות קודמותסטוקן באקליםיבסוף הפלי

מכך התפתחות ציפויי גרגרי החול וכתוצאה שנראה , ר לתרחיש זהשאין עדויות וקשה למצוא הסב

חישה , לפי ניתוח דוגמאות חול מצפון סיני . בנגבת החול מאז השקעתה מינימלית הי החולהתאדמות

 או בסיני  ים החולותחול הם ירושה ממקורותה ל גרגרי שRI-שתכונות המוצע , מרחוק ועבודות קודמות

 במידה דומה מאז ם אדו היהםוצבעגנטיות ויי גרגרי החול הם תופעות דיאפמוצע שצי. בדלתת הנילוס

ממצאים אלו יחד עם .  המרכזי והעליון של דלתת הנילוסהחלקסטוקן מייאולית בסוף הפליציאתם האי

 יםקפ מס,סטוריים מצפון סיניהי-סטוקן ואתרים פרהיי מסוף הפלאגילי פחמן של יחידות חול של הדלת

 סיני הותנע בעקבות חשיפת חולותצפון חלקי שמצביע על כך שזמינות חול דיונרי בה אך את המידע הזמין

  .קרחוניותת מפלס ים התיכון בתקופות  עקב ירידבעיקר,  הדלתהנחליים של

הן תוצאה של הספקי רוח גבוהים בהרבה מאלה של היום בהתאם המאוחר סטוקן יפלי בפעילות הדיונות

, בהינתן זמינות חול .אבק עד חול דק לצפון הנגבהוליכו  ,ד עם עצמת רוחותמשקעים יח. למודלים קיימים

 זמניות-רועים הקצרים של פלישת חול לנגב שנמצאו בוימודל אקלימי זה אינו מסביר את האפיזודות והא

רועי קור יא,  בדומה לגלציאל האחרון.)Younger Dryas (נגר דריאסאי וה1רועי הקור של ההיינריך יעם א

ידי - השקעה מוגברת זו מוסברת על. ל ההמיספרה הצפונית גרמו להשקעת אבק מוגברת בגלעיני קרח שאלו

י עוצמות רוח מוגברות "זאת ע.  מוגברים מרצועת המדבריות העולמית בקווי רוחב הנמוכיםסחיפהקצבי 
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סערות רעו בין השאר במסגרת יעוצמות הרוח המוגברות א. ים מועצמיםיעקב גרדיאנטים מרידיאונל

 אבק גדולות הדרושות לסחיפתרוח הן שעוצמות ומכיו. חורפיות מעל מזרח ים התיכון במשך ימים מספר

 בקווי הספקי רוח גבוהיםאנו מציעים שדיונות הנגב הגיבו והתארכו בעקבות , מאלו להנעת חול בסלטציה

מערבי - יב הדרוםרכהכיווני הדיונות מצביעים על רוחות מערביות אשר שונים מ. הרוחב הנמוכים

מעט סטוקן היו יהדיונות בסוף הפלי-שכיווני הרוחות בוניעל כך עשוי להצביע ממצא זה . הדומיננטי כיום

בעל הספקי רוח גבוהים בהרבה התארכו באקלים לח מערב הנגב -צפוןדיונות יוצא . ים מאלו של היוםשונ

מוטבים ם  תנאי,אפשרו מחד גיסאכמויות המשקעים הרבות .  ולאו דוקא באקלים צחיח של היוםהמז

 הכיסוי הגבירו את הסחיפה וצמצמו אתהרוחות שנלוו לסערות ,  ומאידך גיסא בדיונות צמחיהלהתפתחות

כנראה נובע מהעובדה שהדיונות טרם בנגב ש " א24-העדר ממצא אודות פלישת דיונות לפני כ. של הצמחייה

 קדומות סביר שהיה משטר אקלימי ורוחות מספקות למרות שבתקופות קרחוניות, התקדמו עד הנגב מסיני

  .להנעת חול ופלישת דיונות

עילות בעיקר בעיקר מההמיספרה הדרומית פ, יה עם צמחיה שתוארכו בשיטות לומינסנצדיונות אורכיות

בדומה לסינכרוניות של דיונות הנגב . צבות סמוך לתחילת ההולוקןיומתי )LGM(משיא הגלציאל האחרון 

עקביות עם ה העולמית של דיונות אורכיות יגילי לומינסנצ,  והיאנגר דריאס1קור של ההיינריך רועי הילא

שהשינויים בהספקי הרוח מוצע , ךאי לכ. הנפילה החדה של כמות האבק בגלעיני קרח של שתי ההמיספרות

ת  עם צמחייה והן אהאורכיותאת פעילות הדיונות הן  ובין שיא הגלציאל לתחילת ההולוקן קבע

  .צבותןיהתי

רוחות בעלות אנרגיות גבוהות על בהתבסס על הקשר בין פעילות דיונרית גלובלית בקווי רוחב נמוכים ו

 בהיקף הנגב של דיונות תש מחודלישהלא נצפה בפ,  גלובלייםרועי קוריוא הקרחוניות תקופות לותהקשור

סערות חורף ,  כיום.זורים אחריםשל דיונות דומות באלא  וגם ,בצורותבעקבות של הפלייסטוקן המאוחר 

,  העליון של הדיונות כפי שנמדדןאת חלקרק הפוקדות את צפון הנגב מפעילות וים התיכון ההמגיעות מ

 מועטת  דיונריתסערות חורף חזקות עשויות לגרום להתארכות, אי לכך. ק"נצפה בחתכי המחגם תוארך ו

  . של יחידת חול דקה

חול בדיונות אורכיות בעלות צמחייה בסוף הרביעון מספקת תובנות רציפה של - תבנית ההשקעה הבלתי

 את רגישות הדיונות בשולי רצועת ה וממחישיצבות דיונותיות תהליכי ניידות והתחדשות וחשובות אוד

בסוף תקופות של הקשר המוצע בין הפחתה ברוחות חזקות . המדבריות לשינויי אקלים ואספקת סדימנט

הרוחות על השפעת  מרכזיות מדגיש את  בקווי הרוחב הנמוכיםצבות דיונותי והתי גלובלייםרועים קריםיא

  .ניידות ופלישת דיונות גם כשהם בעלי כיסוי של צמחייהאפיזודות 
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ABSTRACT 

Palaeoclimatic research based on ice cores, marine and lacustrine sediment cores, and 

speleothems has mainly focused on past precipitation and temperatures. Dunes serve as 

palaeoclimate archives and are also unique recorders of past windiness. The vegetated linear 

dune (VLD) fields which appear in mid-latitude (Central Asia) and mainly in low-latitude areas 

of the southern hemisphere (Australia, southern Africa, and South America) are partially 

vegetated, generally extend in a linear fashion and are separated by interdune corridors 

(valleys). Though currently stable, these VLDs are believed to have formed when still partially 

vegetated.  

Stabilized VLDs extend over 1,300 km2 to form the northwestern (NW) Negev dunefield, 

which comprises the eastern end of the northern Sinai Peninsula – NW Negev Erg. In the past, 

in different climates and environments, dunes have encroached into the NW Negev desert from 

northern Sinai. 

The thesis identifies the spatial and temporal characteristics of dune encroachments from 

northern Sinai into the NW Negev desert, their consequent stabilization, and their triggering 

palaeoclimates and environments. Several sedimentological and methodological issues are also 

investigated: the relation between dune morphology and sand redness intensity to optically 

stimulated luminescence (OSL) ages, the significance of dune-sand redness, and the utilization 

of ground penetrating radar (GPR) for studying linear dune stratigraphy.  

As part of a reconnaissance study for targeting sampling sites, dunefield mapping and digital 

terrain analysis show that VLDs exhibit varying cross-section geometries. Accordingly, the 

NW Negev dunefield was classified into a dozen geomorphic units. These were merged into 

three parallel encroachment corridors: north, central, and south that follow the west-east VLD 

orientation. Primary sampling sites were defined at the western and eastern ends of each 

corridor to provide a comprehensive set of data for the dunefield's dune and sand properties 

and to evaluate encroachment ages and rates. Altogether, forty stratigraphic sections from 

twenty sites were analyzed and sampled. These included exposed dune and interdune sections 



that revealed important stratigraphy, and drilled dune and interdune sections, ten of them with 

stratigraphy of interchanging aeolian, fluvial and standing water deposits. GPR profiles 

approaching 1 km of dune cross-sections and interdune sediments, collected mainly using a 

100-MHz antenna, penetrated 5-10 meters and did not identify the dune substrate. Accordingly 

GPR was not found to be a dependable tool for sampling-oriented identification of stratigraphic 

units. Over 300 samples were collected of which nearly all were spectroscopically measured 

for sand redness intensity: 118 were analyzed for particle-size distribution (PSD), 97 were 

dated by OSL, and 36 were analyzed for mineralogy.  

Negev VLD substrates are mainly calcic sandy (20-72%) to silty loam palaeosols. The VLDs 

themselves lack palaeosols and only two dunes showed calcium carbonate concretions. 

Interdunes are found to comprise 1-10 m thick aeolian sand. Dune and interdune sand showed 

unimodal particle-size distributions, with 75-95% sand, 5-20% silt, whereas clay rarely 

surpassed 4%. The grain-size modes of the western and eastern sections of the dunefield 

corridors are generally similar. The dunes are quartz-rich with small amounts of plagioclase. 

The central encroachment corridor sands are purer than those of the south and north corridor 

dunes and contain less fines, calcite, and plagioclase. 

OSL ages for the Negev sands and sediments date the sediments burial age, i.e., the last time 

it was exposed to light. The ages were found to be reliable by standard tests for the 

luminescence behavior of aeolian quartz. Dose recovery tests, recycling ratios and preheat 

plateaus showed that the sediments are well-suited for the SAR protocol.  

The OSL age distribution displayed 3 age clusters; ~24-10 ka, ~2-0.8 ka and 150-10 years 

that fit into the chronostratigraphic units of the VLD axis and represent the main encroachment 

and mobilization episodes. OSL dating of exposed sections provided insights into and a general 

estimation of VLD elongation and accretion dynamics and rates, while spatial and vertical age 

density dated the dunefield encroachment episodes. Interdune sands have experienced limited 

accretion and VLDs have undergone minute lateral migration since their deposition. VLDs 

generally accrete sand along their axis during major mobilization episodes that partially erode 

the underlying sand to form horizontal unconformable contacts.  

Each dune mobilization episode may include several smaller mobilization events. For each 

episode, the resultant stratigraphic VLD (axis) sand unit represents both mobilization and 

stabilization ages; the lower sands slightly post-date initial sand encroachment and burial, and 

the upper sand unit ages are close to sand stabilization time. Though the VLDs did not elongate 

between mobilization episodes, local reworking, accretion, and erosion of slopes was found—

mainly in the crests (dune activation). This process, which was mainly regulated by strong 



wintertime storm winds, droughts, and vegetative and biogenic crust cover, resets the 

luminescence signal of the upper dune sands. Northeastern facing slip faces and dunelets 

superimposed on dune crests imply a dominant recent WSW-SW sand-transporting wind 

direction, supported by wind measurements, exemplify this current process. 

In global terms, the NW Negev dunefield is relatively young. Although sand has been 

intermittently transported into the Negev for over 100 ka, dunes reached the southwestern part 

of the Negev dunefield only at ~24 ka. The major dune encroachment episode occurred at 18-

11.6 ka. Most of the OSL ages cluster at 16-13.7 ka and 12.4-11.6 ka, which are synchronous 

to the Heinrich 1 and Younger Dryas cold events, respectively. At 16-13.7 ka the main 

encroachment event deposited the main bulk of the Negev's sand. Aeolian sand deposits 

lacking dune morphology accumulated in the central encroachment corridor and were 

subsequently overridden by late Holocene dunes. At 12.4-11.6 ka, dunes reached the 

easternmost extent of the dunefield. Generalized dune sand transport rates during 

encroachment episodes differ between corridors; ~25 m/yr around 15 ka in the northern 

corridor and 10 m/yr in the southern corridor between 23 to 12 ka and ~5-10 m/yr at 12.4-11.6 

ka in the eastern part of the central corridor. These estimates incorporate the range of the OSL 

age errors. However, based on OSL-dated stratigraphy, the rates probably incorporate several 

shorter rapid incursion events.  

Dune encroachment in the southern dunefield dammed wadis, forming short-term standing-

water bodies that deposited light-colored loam units. Between these units and dune bases 

abundant Epipalaeolithic camp sites have been found suggesting a unique connection between 

these water-bodies and prehistoric man. Spectrally mapped, the exposed surfaces of standing-

water deposits show similarities between the southwestern Negev dunefield and the 

northeastern Sinai in the vicinity of Wadi Al-Arish. It is therefore suggested that Wadi Al-

Arish was also blocked during the major dune encroachment, causing extensive upstream and 

interdune flooding and deposition of fines.  

The late Holocene (2-0.8 ka) dune mobilization episode included transverse and VLD 

incursion in the western part of the central corridor and surface remobilization and possible 

accretion of 1-2 m of sand in other parts of the dunefield and interdunes, possibly reworking 

Late Pleistocene sands. As these episodes coincide with the late Roman, Byzantine, and Early 

Arab periods, dune erodibility may have been assisted by anthropogenic decimation of dune 

vegetation and destruction of the biogenic crusts by cutting and trampling, respectively. The 

thick dune sections in the west and intermittent OSL-age clustering also imply periods of high 

sand-transporting windiness along with sand availability. 



Intermittent sand activity and stabilization in the last 150 years ago reactivated dune crests 

and slopes but dune elongation did not ensue. The OSL ages are consonant with anthropogenic 

land-use changes. Dune activity due to Bedouin presence and grazing gradually came to a stop 

in the early 1950's, and initial dune re-stabilization followed the ban on Bedouin grazing after 

the re-establishment of the Egypt-Israel border in 1982.  

Sand redness, spectroscopically defined by the redness index (RI) (RI=R2/(B*G3), reflecting 

the amount of iron-oxide quartz grain coatings, does not vary greatly across the Negev dune 

sections and encroachment corridors. No correlation was found between RI intensity (i.e., 

redness) and the depositional OSL age of the sand. For most stratigraphic sections, RI values 

and sand sedimentological properties were relatively uniform. Therefore it is probable that 

either sand rubification developed rapidly following deposition in the Late Pleistocene Negev 

climate, which was claimed to have been wetter than today (300-350 mm annual rainfall), or 

that sand grain coating development and consequent rubification have probably been minimal 

since deposition.  

Based on analysis of northern Sinai sand samples, remote sensing, and previous studies, it is 

suggested that the attributes of sand grain RI were inherited from upwind sources. Sand grain 

coatings formed at an early diagenetic stage and the sand has had the same redness since its 

Late Pleistocene aeolian departure from the middle and upper Nile Delta. This, along with 

radiocarbon dates of Late Pleistocene Nile Delta sands units and prehistoric sites in northern 

Sinai sands, provide the currently available evidence suggesting that the dune sand originated 

from the Nile delta and its availability in Sinai was initiated by the exposure of Nile Delta 

sands during glacial lower Mediterranean sea-levels.  

It has been suggested by Enzel, Y. et al. (The climatic and physiographic controls of the 

eastern Mediterranean over the late Pleistocene climates in the southern Levant and its 

neighboring deserts. Global and Planetary Change, 60(3-4) (2008), 165-192) that Late 

Pleistocene wintertime Eastern Mediterranean (EM) cyclonic storms, bringing rainfall with 

fine sand and dust-transporting winds to the northern Negev, were more intense and/or frequent 

than today. Assuming ample sand supply, this climate model fails to explain the episodic and 

rapid encroachments of the Negev dunes and their synchronicity to the Heinrich 1 and Younger 

Dryas cold events. As in the last glacial maximum, these cold events are characterized by 

increased dust mass as found in Northern Hemisphere ice cores. This dustiness is explained by 

high entrainment rates in low-latitude dust sources caused by increased windiness due to 

steeper meridional gradients. The increased windiness probably intensified during EM storms 

that lasted no more than several days. Since wind velocities for dust entrainment exceed sand 



saltation velocities, we suggest that the Negev dunes may also have responded to this increased 

low-latitude windiness. Based on the orientations of the VLDs, we can infer strong westerly 

palaeowinds that differ from the current WSW-SW sand-transporting dominating winds, 

suggesting that Late Pleistocene winds also differed slightly in direction. The Negev VLDs 

encroached in a generally wetter and mainly windier climate than today: the wetter conditions 

provided better conditions for vegetation growth, although during windy periods when dunes 

elongated, dune vegetation cover was partially suppressed. Dunes did not invade the Negev 

before 24 ka, probably due to lack of sediments reaching into the Negev from Sinai, even 

though previous glacial periods might have been sufficiently windy for dune transport. 

Often-vegetated, low-latitude luminescence-dated dunes, mainly from the southern 

hemisphere, were found to be active since the LGM and had stabilized by the onset of the 

Holocene. As with the Negev dunes’ synchronicity with the Heinrich 1 and Younger Dryas 

cold-events, the global dune data was found consistent with the sharp drop in southern and 

northern hemisphere dust deposition in ice cores. It is therefore suggested that the gradual and 

intermittent decrease in global windiness between the LGM and onset of the Holocene also 

determined global dune activity and subsequent quiescence.  

Based on the suggested link between global low-latitude dunefield activity and glacial and 

cold-event induced windiness there is no expectation that these dunefields will be highly re-

mobilized in the near future due to global warming. Droughts may decimate vegetation but the 

lack of strong winds will probably not cause substantial encroachment of Late Pleistocene 

magnitudes. Current winter storms in the northern Negev cause local reworking of the upper 

VLD section as identified by the OSL-dated GPR profiles. Therefore, intense EM storms may 

cause limited dune elongation of a thin sand section. Local and short-term climate changes in 

the form of increased windiness especially after drought may induce increased dune activity 

and the partial dune-damming of wadis. 

The recurring discontinuous Late Quaternary aeolian sedimentation pattern found in OSL-

dated VLDs provides new and important chronological and sedimentological insight into 

significant dune mobilization and stabilization processes while demonstrating the sensitivity of 

dunes located along the (northern) fringe of the sub-tropical desert belt to climate change 

(wind) and sediment supply. The suggested link between global reductions in cold-event 

windiness and low-latitude dune stabilization episodes emphasizes the dominant effect of 

windiness on major dune mobilizations in low-latitude dunes even if they are partially 

vegetated. 

 



  נוירואנטומיים ונוירופיזיולוגיים של תגובת הדחק, מאפיינים ביוכימיים: נושא העבודה

  יונתן אליעזר כהן: שם המגיש

  אלון פרידמן' פרופ: שם המנחה 

  :תקציר העבודה
-הפרעת דחק בתר. עקה פסיכולוגית הינה אתגר יומיומי שבמצביה הקיצוניים עלולה להוביל לחולי נפשי

ומתבטאת , יכולה להתפתח לאחר חשיפה לעקה טראומטית בפרטים רגישים, )הפרעת דחקלהלן (חבלתית 
הן גורמים גנטיים והן סביבתיים נמצאו קשורים . המנעות ועוררות יתר, בסימפטומים של חוויה חוזרת של האירוע

יותרת -הרמה תתלמשל בציר ה(הפרעת דחק נקשרה לשינויים הורמונליים . בסיכון מוגבר להתפתחות הפרעת דחק
מסרני : הפרעת דחק הינה מחלה של המוח וככזו ניתן לדון בה במישורים שונים. חיסונייםו) יותרת הכלייה- המוח
. ריתאמינו בוטי-גאמאחומצה ו, סרוטונין, אצטילכולין , שמוצעים כמעורבים במחלה כוללים נוראדרנלין עצב

והקליפה   הקדמית חגורההקליפת שנמצא פעיל ביתר בהפרעת דחק ו שקדאיזורים מוחיים מעורבים כוללים את ה
עיבוד רגשי הוא תפקוד אחד שהינו מופרע בהפרעת דחק . שנמצאו פעילים בחסר תיכונית הקדם מצחית-הגחונית

כלומר תגובתיות מופחתת (וקהות רגשית ) כלומר הטייה שלילית(עם תגובתיות יתר לתוכן רגשי שלילי מחד 
ניתן , מכיוון שתפיסה רגשית נשלטת על ידי יחסי גומלין עם מנגנוני שליטה קוגנטיביים. מאידך) גשייםלגירויים ר

רגשיים ופעילות - על ידי התצפית של פעילות יתר באיזוריים לימביים) לפחות חלקית(להסביר הפרעה בתפיסה זו 
בחולי הפרעת דחק אם  דלדלן עקבי מההיפוקמפוס נמצא באופ, ברמה האנטומית. חסר באיזורי שליטה קוגנטיביים

ההיפוקמפוס חיוני לזיכרון של פחד וככזה ייתכן ומשחק תפקיד . כביטוי לפגיעות טרם הטראומה או תוצאתה
  . בהפרעת דחק

. בבוגר) נוירוגנזיס(אחד הגורמים שייתכן והינם קשורים לניוון ההיפוקמפלי הוא יצירת תאי עצב חדשים 
תאי עצב חדשים . נמשך במהלך כל החיים הפיתול המשונןליך הנוירוגנזיס באיזור תה, במוח של היונק הבוגר

-עקה וגלוקו. ומשולבים אל תוך רשתות תפקודיות, מהווים חלק משמעותי מסך אוכלוסיית תאי העצב
רעת המשמשים לטיפול בהפ(דיכאון -בעוד נוגדי, קורטיקואידים נמצאו כפוגעים בנוירוגנזיס בפיתול המשונן  הבוגר

ההיפוקמפלי הנצפה  דלדלמכאן שפגיעה בנוירוגנזיס הקשורה בעקה עלולה לתרום ל. משקמים אותה)  דחק
  .בהפרעת דחק

כאשר רמות אצטילכולין  , למידה וזיכרון, קשב, המערכת הכולינרגית המוחית מעורבת בתגובת פחד
ק האצטילכולין  על ידי האנזים התמסורת של אצטילכולין  מבוקרת באמצעות פרו. עולות לאחר חשיפה לעקה

הביטוי של אצטילכולינאסטראז  עולה לאחר עקה עם הטיית שחבור חליפי לטובת צורה . אצטילכולינאסטראז
וביוכימי ) פולימורפיזם(שוני גנטי . אשר הוצע כבעל תפקיד הגנתי במוח, מסיסה של אצטילכולינאסטראז

אנחנו שיערנו . מצאו קשורים בבני אדם למצב ותכונת חרדהנ) הקשור אליו PON1ובגן (באצטילכולינאסטראז  
-נמצא תפקיד לאצטילכולין  בהתרבות תאי, יתרה מזו. שלאצטילכולינאסטראז  יש תפקיד בהתפתחות הפרעת דחק

אב בפיתול המשונן  מה שמציע ששינוי ביטוי של אצטילכולינאסטראז  בעקבות עקה עלולים להשפיע על 
  .משונן  ולתווך את הניוון ההיפוקמפלי תחת עקההנוירוגנזיס בפיתול ה

השוואנו נוירוגנזיס בפיתול המשונן  בעכברים טרנסגניים המבטאים ביתר , על מנת לבחון השערה זו
בעכברי . שהינו חסר יכולת לפרק אצטילכולין עם עכברי ביקורת מאותו הסוג, מהונדס מצמדיאצטילכולינאסטראז 

זה כלל תאי פיתול משונן  . של אצטילכולינאסטראז  עם התקדמות הנוירוגנזיס ראינו עלייה בביטוי, ביקורת
ותאים המחוייבים לפנוטיפ עצבי , proliferating cell nuclear antigen (PCNA)מתחלקים המבטאים 

טרנסגניים אשר ביטאו עכברי . אשר ביטאו ביתר אצטילכולינאסטראז  ביחס לתאים בסביבתם Tuj1המבטאים 
מאשר  PCNAבעלי פעילות פירוק אצטילכולין  מופחתת הראו יותר תאים מסומנים ל , ולין לא פעיל אצטילכ

אשר להם רמות , פעיל מצמדיהמבטאים ביתר אצטילכולינאסטראז  טרנסגנייםעכברי , בניגוד לכך. עכברי ביקורת
 caspase-3והן ל  bromodeoxyuridineהציגו עלייה בסימון תאים הן ל , פעילות פירוק גבוהות מעכברי ביקורת

, בהשוואה לכך). אפופטוזיס( תמוות תאי מתוכנבהמשקף עלייה בהישרדות של תאי עצב חדשים יחד עם עלייה 
הוביל לפעילות פרוק  ם טרנסגנייםהעולה המצבי דחק בעכבריהמסיס ביטוי יתר של צורן האצטילכולין  

צפיפות , כל זני העכברים הראו שטח. פטוזיס היו ללא שינויאצטילכולין  מוגברת בעוד מדדי הנוירוגנזיס והאפו
היה עם זאת ) הומיאוזטזיס(לשמירה זו על שיווי משקל . גרייםתאים ומספר תאי עצב דומים בשכבת התאים הגר

 ם שביטאו עכברי, במטלת העדפת המזון המועברת חברתית שהינה תלוייה בתפקוד ההיפוקמפלי: הכרנימחיר 
הממצאים שלנו . היו פגועים ברכישה ואחזקה של ההעדפה בהתאמהמדי או מצמדי לא פעיל מצאצטילכולין  



משרת את שמירת שיווי המשקל בפיתול המשונן  מסיס אצטילכולין  מצמדי במציעים שהחלפה של אצטילכולין  
בתיפקוד הקשורים לכך ומבליטים את התפקיד של התמסורת הכולינרגית בנוירוגנזיס ו הכרנייםוהתפקודים ה

  .ההיפוקמפוס הבוגר
חקרנו בני , היפוקמפלי דלדלעל מנת לחקור הלאה לגבי תפקיד של אצטילכולינאסטראז  בהפרעת דחק ו

שרמות הפעילות של אצטילכולינאסטראז בסרום משקפות , בחננו את ההשערה. אדם הסובלים מהפרעת דחק
פעילות אצטילכולינאסטראז  בסרום לא הדגימה . קשינויים כלל מערכתיים בפעילות הכולינרגית בחולי הפרעת דח

נפח . וכן לא הייתה במיתאם עם מדדים של חומרת המחלה או הסימפטומים, הבדל בין הפרעת דחק לנבדקי ביקורת
באמצעות סריקות של ) 14(ונבדקי ביקורת ) נבדקים 15(קבוצה של חולי הפרעת דחק - ההיפוקמפוס נבדק בתת
לא מצאנו , בנוסף. היפוקמפלי בנבדקי הפרעת דחק דלדלבמדגם שלנו לא מצאנו ). MRI(הדמיית תהודה מגנטית 

כך שבמחקר שלנו בבני אדם עם דגימות סרום לא . קשר בין פעילות אצטילכולינאסטראז  בסרום ונפח ההיפוקמפוס
ו וכיוונים אפשריים לממצאים השליליים שלנ םהסברי. הצלחנו לאשש את ההשערה הכולינרגית לגבי הפרעת דחק

  .למחקר עתידי נידונים
פעילות כולינרגית . מהרמה הביוכימית והמולקולרית עברנו לחקור שינויים בתפקוד המוח בהפרעת דחק

, פיזיולוגית. ומשפיעה על תפיסה) למשל רגשיים( הנעתיתמוגברת בתגובה ללגירויים משמעותיים 
-באמצעות יחסי גומלין כולינרגיים) ריתמית(צבית לאצטילכולינאסטראז יש תפקיד בבקרה של פעילות מוחית ק

ויצירת  מצמדיים הדודיםאמצעי לחקור  המפני הקרקפת הינ) EEG, ח"רמ( רשמת מוח חשמלית. גלוטמטרגיים
התמקדנו בתגובה , ובעל נגיעה לתגובת הדחק הנעתיתעל מנת לחקור תפקוד משמעותי . קצבים במוח האנושי

  .המוחית לגירויים רגשיים
של עיבוד רגשי הניבו ) הרשמת מוח החשמליתהמחושבים מאות , ERP(מחקרי פוטנציאלים מעוררים 

הצגנו . אולם אלו לא אופיינו היטב בחולי הפרעת דחק, מספר רכיבים אשר מגיבים לתוכן רגשי בנבדקי ביקורת
הן . ח"רמרלית בזמן רישום חיובית ונייט, לחולי הפרעת דחק ונבדקי ביקורת תמונות בעלי ערכיות רגשית שלילית

והראו , ורה דומה מבחינת ערכיות ועוררות רגשיתצחולי הפרעת דחק והן נבדקי ביקורת דירגו את התמונות ב
 EPNרכיב ה . י רגשות"ווסתו ע ERPבנבדקי ביקורת שלושה רכיבי . האטה דומה בזמן התגובה לגירויים שליליים
   .ליפה הקדקדיתלות מוגברת זו מוקמה באיזור הקהמוקדם היה מוגבר לגירויים שליליים ופעי

הראה ירידה לגירויים רגשיים שליליים ) לאחר הגירוי] ש"מ[מילישניות 600סביב (רכיב עם השהיית ביניים 
ש לאחר "מ 1000כ ( LPPרכיב ה . וחיוביים בהשוואה לגירויים ניטרליים עם פיזור נרחב של הירידה בפעילות

הממצא של .בחולי הפרעת דחק לא היה כל וויסות רגשי של מי מרכיבים אלו. רויים שלילייםהיה מוגבר לגי) הגירוי
אך , עיכוב בזמן התגובה לגירויים שליליים בחולי הפרעת דחק מהווה עדות לכך שהייתה השפעה לרגש השלילי

-וד איזורים תתמציעה שבע, כמו גם הספרות, התאמה זו- אי.  ליפתיתהק ERPהשפעה זו לא השתקפה בפעילות ה 
  .הינה פגועה ליפתייםהקישוריות התיפקודית לאיזורים ק, מגיבים לרגשות ליפתייםק

לגירויים רגשיים ובאופן פרטני שינויים בקישוריות  ליפתיתעל מנת לחקור הלאה את התגובה הק
קפת בשינויים במישור התדר והשוואתי זאת לפעילות המוחית כפי שזו משת ח"הרמניתחתי את נתוני , התיפקודית

ניתן לפרק את , ספרתייםבאמצעות מסננים ). fMRI(תפקודי  MRIבזרימת הדם המוחית שנרשמה באמצעות 
 ןסינכרו-דה/סינכרוןבזמן להופעת הגירוי מניב " נעול"מיצוע של רכיבים אלו באופן , לרכיבי התדר שלו ח"רמה

  ).ERS/ERD(אירוע  יקשור
מושרית רגש בתדר תטא מווסתת פעילות בתדר בטא בעיקר  צחיתמפעילות , שבנבדקים בריאים, מצאתי

פעילות בטא היא גבוהה ללא קשר לרגש ואיננה מווסתת , בחולי הפרעת דחק, בניגוד לכך. נועיים-חושייםבאיזורים 
) sLORETAבאמצעות ( ח"הרממיקום מקור אות . בתגובה לגירויים רגשיים שליליים מצחיתעל ידי פעילות תטא 

בעוד , ולקליפת החגורה הקדמית מצחיים-קדםמציעים שפעילות התטא ממוקמת לאיזורים  fMRIה  וממצאי
קשורה  נועיים-חושיים מצאנו עוד שפעילות הבטא באיזורים. נועיים-חושייםפעילות הבטא ממוקמת לאיזורים 

רגשית הת החוויה להאטה בזמני התגובה בנבדקים בריאים בעוד עודף פעילות התטא בהפרעת דחק קשורה לעוצמ
חשמליות מוחיות וקוהרנטיות בוויסות רגשי  תנודותממצאים אלו חושפים לראשונה את החשיבות של . השלילית

  .של מנגנונים אלו בהפרעת דחק ייחודימטה ומצביעים על כשל - מעלה
ים בחיות רתחומית תוך שימוש במחק-שלי חקרתי את תגובת הדחק מנקודת מבט רב עבודת המחקרב
אימתתי תפקיד לאצטילכולינאסטראז  בנוירוגנזיס בפיתול המשונן  העכברי הבוגר באמצעות כלים . ובבני אדם

 MRIולינאסטראז  בבני אדם בשילוב ניתוח לאחר מכן חיפשתי תפקיד לאצטילכ. מולקולריים וביוכימיים
בתחום התיפקודי שילבתי את היתרונות של שתי שיטות הדמייה . אך לא הצלחתי לאשש את השערתי, וביוכימיה

 ERPבהפרעת דחק בשיטות  ליפתיהראתי כשלון של וויסות רגשי ק. על מנת לחקור עיבוד רגשי fMRIו  ח"רמ



, דר הראתי שפעילות תטא המושרית על ידי רגש מוגברת בחולי הפרעת דחקבאמצעות ניתוח בתחום הת. קלאסיות
בטא בוויסות רגשי -הראתי גם תפקיד של וויסות תטא. מוגברת ללא קשר לרגש נועית-חושיתבעוד פעילות בטא 

זו קידמה את  עבודה. דיסרטציהשאלות רבות נותרות פתוחות ונדונות ב. מטה ובכישלונו בהפרעת דחק- מעלה
בהפרעת דחק ומציעה כיוונים לפיתוח  לא תקינהנו את המנגנונים הפיזיולוגיים של עיבוד רגשי והפעלתם ההבנת

  .כלים חדשניים לאיבחון וטיפול במחלה
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Abstract: 

Psychological stress is a daily challenge that in extreme cases can lead to 
psychopathology. Post traumatic stress disorder (PTSD) may develop following exposure to 
traumatic stress in vulnerable individuals and manifests with re-experiencing, avoidance and 
hyper-arousal symptoms. Both genetic and environmental factors have been associated with 
increased risk for developing PTSD. PTSD has been associated with hormonal (e.g. 
hypothalamic-pituitary-adrenal axis) and immunological alterations. PTSD is a disease of the 
brain and as such can be discussed at various levels: Neurotransmitters widely suggested as 
involved include noradrenaline, acetylcholine, serotonin and gamma amino butyric acid 
(GABA). Brain regions implicated include the amygdala that has been shown to be hyper-
active in PTSD and the anterior cingulate cortex (ACC) and ventro-medial prefrontal cortex 
(PFC) that have been shown to be hypo-active. Emotional processing is one function that is 
abnormal in PTSD with increased responsiveness to negative emotional content on the one 
hand (i.e. a negative bias) and emotional numbness (i.e. decreased responsiveness to emotional 
stimuli) on the other. Since emotional perception is governed by an interaction with cognitive 
control mechanisms its dysregulation may be explained (at least in part) by the observed 
hyper-activation in limbic-emotional regions and hypo-function of cognitive control regions. 
At the anatomical level, the hippocampus has repeatedly been found to be atrophied in PTSD; 
whether this is a pre-existing predisposition or a result of traumatic stress. The hippocampus is 
fundamental to fear memory and as such may play a role in PTSD psychopathology. 

Hippocampal atrophy may be related to alterations in adult neurogenesis. In the adult 
mammalian brain, neurogenesis persists throughout life in the dentate gyrus (DG) region. 
Newly born neurons comprise a substantial portion of the total neuronal population and are 
integrated into functional networks. Stress and glucocorticoids have been shown to impair 
adult DG neurogenesis, while anti-depressants (used to treat PTSD) restore it. Thus stress-
associated impaired neurogenesis could contribute to PTSD-associated hippocampal atrophy.  

The brain cholinergic system is involved in fear response, attention, learning and 
memory; with acetylcholine (ACh) levels rising following stress. ACh transmission is 
regulated through hydrolysis by the acetylcholinesterase (AChE) enzyme. AChE expression is 
up-regulated following stress with an alternative splicing shift towards a soluble form of 
AChE (AChE-R); suggested to play a protective role in the brain. Genetic polymorphisms and 
biochemical variability in AChE (and an associated gene- PON1) have been associated in 
humans with anxiety trait and state. Thus we hypothesized that AChE may play a role in 
PTSD pathophysiology. Furthermore, ACh has been shown to have a role in DG progenitor 
cell proliferation, suggesting stress-induced AChE expression alteration may affect DG 
neurogenesis mediating stress induced hippocapal atrophy.  

To challenge this hypothesis, we compared DG neurogenesis in transgenic mice 
overexpressing engineered ‘‘synaptic’’ AChE (AChE-S), incapable of acetylcholine 



hydrolysis (TgSin) with strain-matched controls. In control mice, we observed increasing 
AChE gene expression with progressing neurogenesis. This involved dividing DG neurons 
expressing proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and Tuj1-positive committed neurons 
compared with neighboring cells. However, TgSin hippocampi with lower hydrolytic AChE 
activity showed more PCNA-labeled cells than controls. In contrast, TgS mice overexpressing 
catalytically active AChE-S, with higher than control levels of AChE hydrolytic activity, 
presented elevated cell labeling by both bromodeoxyuridine and caspase-3, reflecting 
facilitated survival of newly born neurons as well as increased neural apoptosis. In 
comparison, overexpression of the stress-induced ‘‘readthrough’’ AChE-R variant in TgR 
mice resulted in higher hydrolytic activities but unchanged neurogenesis and apoptosis 
parameters, while all strains presented similar granule cell layer areas, cell density, and neuron 
numbers. Importantly, this homeostasis was maintained at a cognitive cost: in the 
hippocampal-dependent socially transmitted food preference task, TgS and TgSin mice 
showed impaired acquisition and retention, respectively. Our findings suggest that replacement 
of AChE-S with AChE-R serves to maintain DG homeostasis and associated cognitive tasks, 
highlighting the role of cholinergic signaling in adult hippocampal neurogenesis and 
functioning. 

To further explore a role for AChE in PTSD and hippocampal atrophy we studied 
human subjects suffering from PTSD. Specifically, we challenged the hypothesis that serum 
AChE activity reflects system wide alterations in PTSD cholinergic activity. Serum AChE 
activity failed to demonstrate a difference between PTSD and control subjects; neither was it 
correlated with measures of disease and symptom severity. Hippocampal volume was 
analyzed in a sub-sample of PTSD (n=15) and control subjects (n=14) using magnetic 
resonance imaging (MRI) scans. In our sample we did not find hippocampal atrophy in PTSD 
subjects. We were also unable to find an association between AChE serum activity and 
hippocampal volume. Thus in our human study employing serum samples we were not able to 
substantiate a cholinergic hypothesis of PTSD. Possible explanations for our negative findings 
and further directions for research are discussed. 

From the biochemical and molecular realm we moved on to explore functional brain 
alterations in PTSD. Cholinergic activity is enhanced to motivationally significant (e.g. 
emotional) stimuli and modulates perception. Physiologically, AChE has a role in regulating 
rhythmic brain activity through cholinergic-glutamatergic interactions. Surface 
electroencephalography (EEG) recordings provide a means for studying synaptic interactions 
and rythmogenesis in humans. To explore a motivationally important function with relevance 
to the stress response we focused on brain response to emotional stimuli. 

Event related (EEG derived) potential (ERP) studies of emotional processing have 
yielded several components reactive to emotional content in healthy controls; however these 
have been poorly characterized in PTSD patients. We presented PTSD and control subjects 
with pictures of negative, positive and neutral emotional valence while recording EEG. Both 
PTSD and controls ranked the pictures equally for emotional valence and arousal, and showed 
a similar delayed response time to negative stimuli. In control subjects three ERP components 
were modulated by emotion. The early EPN was increased to negative stimuli and this 
increased activity localized to the parietal lobe. A mid-latency (around 600 ms post-stimulus) 
component was decreased for both negative and positive stimuli as compared with neutral 
ones with a widespread distribution of the decreased activity. The LPP (~ 1000 ms post-
stimulus) was again increased for negative stimuli. In PTSD there was no emotional 



modulation of any of these components. The finding of delayed response time to negative 
stimuli in PTSD indicates there was an effect for the negative emotion; however this was not 
reflected in cortically recorded ERP's. This discrepancy, and the literature, suggests that while 
sub-cortical regions react to emotions; functional connectivity to cortical regions is impaired.   

To further explore cortical response to emotional stimuli and specifically functional 
connectivity alterations; I analyzed the EEG data in the frequency domain and compared this 
to brain activation as reflected in changes of cerebral blood flow recorded employing 
functional MRI. Employing digital filtering, the EEG can be decomposed into its underlying 
frequency components; averaging these components in a stimulus time-locked manner yields 
event related synchronization/ de-synchronization (ERS/D) signals.  

I found that in healthy individuals, emotion-induced frontal theta rhythm modulates 
activity in the beta rhythm mainly in sensory-motor regions. In contrast, in PTSD patients, 
beta activity is elevated irrespective of emotion, and is not modulated by frontal theta activity 
in response to negative emotion.  EEG source localization (using sLORETA) and fMRI 
findings suggest that theta activity is localized to the pre-frontal and anterior cingulate 
cortices while beta activity is localized to sensory-motor regions. We further found that beta 
activity in sensory-motor regions is related to the emotion-induced slowing of the motor 
response in healthy controls while the excess frontal theta activity in PTSD is related to the 
intensity of negative emotional experience. These findings reveal for the first time the 
importance of brain electrical oscillations and coherence in emotional top-down modulation 
and point to specific failure of these mechanisms in PTSD.  

In my thesis I explored the stress response from a multidisciplinary perspective 
employing animal and human study. I substantiated a role for AChE in murine adult DG 
neurogenesis using molecular and biochemical tools. I then sought a role for AChE in humans 
combining MRI with biochemical analysis; however was unable to confirm my hypothesis. In 
the functional domain I combined the advantages of two functional imaging modalities- EEG 
and fMRI to explore emotional processing. I showed a failure of emotional cortical 
modulation in PTSD with classical ERP methods. However employing frequency analysis I 
showed that emotion-related theta activity is increased in PTSD while sensory-motor beta 
activity is consistently elevated irrespective of emotion. Furthermore I provide evidence for 
theta-beta modulation underlying top-down emotion modulation and its failure in PTSD. 
Many questions remain to be answered and are discussed. This thesis advances our 
understanding of the physiological substrates of emotional processing and their abnormal 
activation in PTSD and offers directions for development of novel diagnostic and treatment 
modalities. 

 



      : צורות חריגות של פעלים ושמות עצם באנגלית על פי התורת הסימן והתאוריה:      נושא העבודה

  פונולוגיה כהתנהגות האדם

  סימקין-ילנה אבן: המגיש

פרופסור ישי טובין : מנחה  
 

  
  תקציר

  

 תורת הסימן ותאוריה עבודת מחקר זו לומדת וחוקרת את הצורות החריגות של פעלים ושמות עצם באנגלית על פי       

  : פונולוגיה כהתנהגות האדם: נולוגיועם המרכיב הפColumbia School – CS)  (-שפותחה באוניברסיטת קלומביה 

) .(Phonology as Human Behavior – PHBהפשרה שבין השאיפה להגיע " הבסיסי של התאוריה מיצג את ןהעיקרו

המחקר מציג ומסביר ). a:1]1994[1995טובין )" (הגורם האנושי( מאמץ במינימום) הגורם התקשורתי(למקסימות תקשורת 

 -פעלים בהטייה מצורת הווה לזמן עבר באנגלית ) א :של"  החריגות"צרות צורות נולוגיות והסמנטיות להיָוואת המסיבות הפ

)Past Simple ( שמקורה בהטייה שנקראת"Ablaut "בפעלים כמו: ngas-ngis,k oot-keat ;שמות עצם בהטייה מצורת ו)  ב

בעבודת מחקר זו אני  .ce im-seoum, seeeg-seoog:לדוגמא, "mlautU"יחיד לצורת רבים שמקורה בהטייה שנקראת 

  (Internal Vowel Alternation – IVA) מציגה  את שתי ההטייות  שמודגשות על ידי שינוי תנועה האמצעית של הפועל 
של : נולוגיות והסמנטיות נשמרו ויכולות להבדיל בין שתי מערכותומערכתי שתכונותיו הפומתייחסת אליו כלסימן דיקדוקי  

 זה שינוי תנועה פנימית שהיה – IVAכלומר . פעלים ושמות עצם באנגלית המודרנית באותה מידה כמו באנגלית העתיקה

מערכת /במחקר זה אני ערכתי שיטה. מערכת שמות עצם באנגלית העתיקההליך נחוץ ופרודוקטיבי גם במערכת פעלים וגם ב

יוצאי "בהטייה מצורת יחיד לצורת רבים והפעלים " יוצאי דופן "IVAלפי שנוי תנועה פנימית שקיימת בכל שמות העצם עם 

נולוגיים שלפיהם ואך המטרה שלי הייתה לא רק למצוא ולערוך שיטת תהליכים פ. בהטייה מצורת הווה לזמן עבר" הדופן

אלא למצוא את המכנה הסמנטי המשותף בקבוצות שמות העצם , ות העצם והפעלים האלו לקבוצותניתן לסדר את שמ

  . IVA)(והפעלים המופרדים לפי שנוי תנועה פנימית 

בצורת זמן עבר " יוצאי דופן" בפעלים "backing": נולוגייםובמהלך המחקר בדקתי את הטענה שקיימים שני תהליכים פ       

יותר מכך תוצאות המחקר מראות שקיים . עצם בצורת רבים וממצאי המחקר אכן תמכו בטענה הזו בשמות "fronting"ו

המכנה הסמנטי :  שונותIVAמכנה סמנטי משותף בכל  אחד משתי מערכות באנגלית שמניעות ומהוות בסיס לשתי צורות 

שלראשונה ניזכר בהקשר   IVA  עם לשמות עצם ) Semantic Integrality"(אינטגרציה סמנטית"המשותף המסומן במאפיין 

 IVA והמכנה הסמנטי המשותף לפעלים עם ,1990a,  1993a,b, 1995[1994]a)) טובין ( באנגלית -mass/count nounsל

שמהווה אינטגרציה של האספקט התוצאתי והתהלכי בפשר ) a1993טובין (Result)" (תוצאה"בהטייה עם סימון ודגש על 

  .או פעולה, מצב כלשהו, בהדגמה והדגשה בהיבט התוצאתי בתהליך IVAסמנטי של פועל עם 

נולוגיות שמתרחשות בתוך הצורות החריגות של וכך במחקר זה אני מציגה ניתוח תאורטי ומתודולוגי של התחלפויות פ       

- מכות בהנחה שממצאי המחקר הנוכחי תו. נולוגיה כהתנהגות האדםופ: פעלים ושמות עצם על פי תורת הסימן  והתאוריה

IVAכות פעלים ושמות עצם באמצעות עְרסמנטית שלא רק מבדילה בין שתי הטייות שונות בְמ-נולוגוו מהווה מערכת פ

 הוא סימן מערכתי המופק IVA-התוצאות מהמחקר מצביעות על כך ש. אך גם באמצעות הסימון הסמנטי, נולוגיוהסימון הפ

  . לא באופן אקראי" וצאי דופןי"באותם פעלים ושמות עצם שנקראים היום כ

 Bybee and Slobin (1982) ,Bybee and Moder (1983) ,Bybee(1985),:לדוגמא(חשוב לציין שמחקרים שונים        

,Ramscar (2002) Moscoso del Prado Martin (2003), Baayen and Moscoso del Prado Martin (2005)(,      

(Westermann et al. (2008) שינוגע  לצורות חריגות באנגלית תומכות את הטענה שלב -IVAנולוגי ו הוא סימן מערכתי פ

מצביע גם על  " היוצאי דופן"החקר של הרקע היסטורי המקורית של אותם מקרים , בנוסף לזה. בעל פשר סימנטי



שך הזמן לטובת  שאבדו במIVAהמערכתיות והחוקיות שהייתה בהטייה באנגלית העתיקה בפעלים ושמות עצם עם 

: התאוריה.   ברבים לשמות עצם(es/s-) לפעלים בזמן עבר וסיומת (ed-)המערכות היעילות יותר כמו הוספת סיומת 

שורת בהשקעה של מינימום  שהשפה מהווה שאיפה להגיע למקסימום תק- שמבוססת על העקרון נולוגיה כהתנהגות האדםופ

הסיבות , יכולה להסביר את השינוי Tobin 1997a,b, 2009 (Diver 1979, 1993; Davis 1987[1984])  של מאמץ

  es-))( וצורת רבים בשמות עצם ed-)(צורת זמן עבר בפעלים עם " (רגילה" למערכת IVAוהנסיבות למעבר של הפעלים עם 

 ופעלים עם הזה מה שמסביר גם את העובדה שהמספר של שמות עצם .  ולכן דומיננתית היום באנגלית-שהיא יעילה יותר 

IVA-כך שהיום ניתן למצוא רק שבעה שמות עצם עם . הלך וקטן במשך הזמןIVA; ופעלים עם IVA המהווים רק אחוז קטן 

גם  IVA  פעלים עם ,  במילים אחרות,  אוverbs (strong" (חזקים" שהיו IVAכלומר רק שבעים וששה פעלים עם , מאוד

 באנגלית המודרנית ובגלל העובדה IVAשל אותם פעלים ושמות עצם עם בגלל המספר הקטן , לכן. באנגלית העתיקה

וזה למרות " יוצאי דופן" נקראות באופן לא מוצדק  IVAהצורות עם , שהמודעות לחוקיות של אותן צורות חסרה כיום

  .  גם באנגלית המודרניתIVAעם , נולוגית והסימנטית שעדיין נשמרה בצורות אלווהמערכתיות הפ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Internal Vowel Alternations in Nominal and Verbal Forms According to the 
Sign-Oriented Theory and the Theory of Phonology as Human Behavior 

 
 

    Written by: Elena Even-Simkin 
 
     Under the supervision of Professor Yishai Tobin 

 
Abstract 
 

 
Internal Vowel Alternation (IVA) is a morphophonemic process found in many Indo-European, Semitic 

and other language families. In Modern English, however, the IVA  appears in a very limited number of forms 

which are, therefore, commonly referred to as being “irregular” Noun Plurals (e.g., 'goose-geese', 'mouse-

mice') and “irregular” Past Tense verb forms (e.g., 'sing-sang', 'take-took'). Historically, however, as in other 

Germanic languages, IVA was a prevalent and productive process in Old English in both nominal and verbal 

systems, i.e. it was possible to distinguish nominal versus verbal forms by the opposed phonological 

processes they displayed in their IVA: nominal forms underwent a kind of fronting process (originally called i-

umlaut) while, conversely, verbal forms underwent a kind of backing process (originally called ablaut 

gradation). This study includes both the IVA noun and verb forms that have remained in Modern English as 

well as the original Old English forms.   

In this dissertation I examine both the phonological and semantic aspects of the IVA system in English 

according to: (i)  Sign-Oriented linguistic theory in general (e.g., Saussure 1959[1916], 1983) and (ii) the 

Columbia School (CS) in particular (e.g., Contini-Morava and Sussman-Goldberg 1995; Contini-Morava et al. 

2004; Contini-Morava and Tobin 2000; Davis et al. 2006; Diver 1975, 1995; Klein-Andreu 1983; Reid et al. 

2002; Tobin 1990a, 1993a,b, 1995[1994]a) including (iii) the phonological component of CS theory Phonology 

As Human Behavior (PHB) (e.g., Diver 1979, 1993; Davis 1987[1984]; Tobin 1997a,b, 2009). Following this 

particular sign-oriented approach, I show that the phenomenon of IVA in English constitutes a meta-system 

composed of signals (signifiants) that are connected to invariant meanings (signifiés) in a Saussurean sense.  

First, the IVA forms are systematically opposed phonologically and iconically: the IVA nominal forms 

undergo a fronting (umlaut) process (metaphorically "moving forward"/ increasing or adding more entities in 

the plural) while, conversely, the IVA verbal forms (originally called 'strong' verbs with ablaut gradation) 

undergo a backing process (metaphorically "moving back in time" for the Past Tense). The data indicate that 

the IVA still maintains these opposed fronting versus backing systematic processes in Modern English despite 

the historical phonological changes that have occurred in the language. Thus, nowadays, we can still 

distinguish phonologically between the IVA nominal and verbal forms by the same historically opposed 

phonological processes of fronting versus backing. Moreover, I have uncovered some additional IVA verb 

forms in Modern English that originally were 'weak—ed' verbs, i.e., were not derived from the IVA 'strong' 

verbs in Old English. Nevertheless, these new IVA verbs still conform to the same phonological process of 

backing that characterizes the historical IVA verb system in English. This provides a further additional 

evidence to support the systematic-iconic phonological backing of the IVA verbs in English over time, 

postulated in this dissertation. 

Second, the English IVA nominal and verbal forms are motivated semantically and share Common 

Semantic Denominators (CSDs) related to shared distinctive semantic features. Thus, this motivated and 



systematic semantic system of the IVA forms in English supports the fundamental sign-oriented principle that 

differences in form always imply differences in meaning (Bolinger 1977).   

All the nominal IVA forms share the marked distinctive semantic feature of Semantic Integrality (SI) 

that has been defined as: "'plural' entities potentially perceived in discontinuous space viewed as 'a unity' 

perceived in continuous space" (Tobin 1990a:121). That is, the IVA nouns describe generally two or more 

units or sets which may: (a) be either paired (e.g., 'foot/feet', 'hōnd/hēnd' (hand), etc.) or (b) be viewed as 

being complementary polarized pairs (e.g., 'man/men–woman/women', 'frēōnd/frīēnd' (friend)–

'fēōnd/fīēnd'(foe), etc.), thus, presenting an entity or entities that can be perceived as being a part of an 

integral matched or polaric set in continuous space. 

The semantic analysis of the verbal IVA forms reveals that all of the IVA verbs are marked for the 

distinctive semantic feature of Result (originally appeared in Tobin (1993a))  while the so-called regular ('V + 

ed') verbs may be marked/unmarked/neutral for Result and signify process versus resultative messages. In 

this study, I will show that the Common Semantic Denominators (CSDs) of all the Old English and the Modern 

English IVA verb groups are marked for the marked distinctive semantic feature Result and express 

resultative messages involving the use of forward or downward motions or forces, usually, in order to obtain a 

result, goal, change of position or state, achievement or consequence, etc..    

Moreover, this marked distinctive semantic feature of Result in itself provides yet another example of 

Semantic Integrality for the IVA verbs (that may be connected to the distinctive semantic feature of SI in the 

IVA nouns). The perception of Result inherently and intrinsically includes and entails the simultaneous 

viewing and converging of the process and the resultative aspects of the verb as a single action, state or 

event perceived in a continuous space, time and existence, i.e., (a) an action or a process aspect of a verb 

together with (b)  its  subsequent  or  consequential  result  as a  part of a single or discontinuous perception: 

a + b = ab.  

Furthermore, as a meta-system each of the various sub-systems of the complex IVA nominal and 

verbal form classes also shares messages reflecting similar and related CSDs, and from the point of view of 

the linguistic sign: the more similar these IVA sub-classes are phonologically, the closer their CSDs are 

semantically. Thus, this study directly connects the form-phonology and the meaning-semantics of the so-

called irregular IVA forms and presents them as a full-fledged organized and inter-related set of systems in 

English based on the theoretical and methodological concept of the linguistic sign.  

In conclusion, this research presents a sign-oriented linguistic analysis which shows the regular 

phonological and semantic nature of the IVA system and sub-systems in Plural nominal and Past Tense 

verbal formations in English which are generally considered to be irregular. The analysis presented in this 

research is further supported by additional first language (L1) acquisition data (e.g., Pinker 1999, Rumelhart 

and McClelland 1986), experimental studies (e.g., Bybee and Slobin (1982), Bybee and Moder (1983), Bybee 

(1985), Ramscar (2002), Gordon and Miozzo (2008)), and historical evidence (e.g., Quirk and Wrenn 1955, 

Lass and Anderson 2010[1975]). Even though the IVA process comprises a relatively small number of 

nominal and verbal forms and is considered irregular in Modern English nowadays, originally it was a 

prevalent and productive process in Old English as well as in Indo-European and other language families. 

Thus, it is not surprising that in this dissertation we may still trace and observe the systematic iconic-

phonological and semantic nature of the various IVA processes both in nominal and verbal forms throughout 

the history of English.  
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 :שם העבודה

לבין תחושת , הקשר בין תפיסת מתבגרים את הקהילה בה הם חיים כמקור למשאבי התמודדות

 הקוהרנטיות שלהם ודפוסי חשיפתם ומעורבותם באלימות ובשימוש בסמים

 

 :מגיששם ה

 ימית אלפסי

 

 :מנחותשם ה

  נבו-מיכל קרומר ' פרופ, שפרה שגיא' פרופ

 

 תקציר

 

 רקע

 הקשר בין האופן בו תופסים מתבגרים את הקהילה בה היא לבחון אתמטרת המחקר הנוכחי 

חשיפתם ודפוסי , האישית שלהםלבין תחושת הקוהרנטיות , הם חיים ואת המשאבים שהיא מספקת להם

 .אקטיביים-ומעורבותם באלימות ובשימוש בחומרים פסיכו

ער במטרה להבין את מחקרים רבים בעולם ובישראל עסקו בחקר התנהגויות ועמדות של בני נו

  .מחקרים אלה מאפשרים ללמוד על היבטים שונים בחייהם של מתבגרים. מהלך התפתחותם

גורמי , עוסקים בזיהוי גורמי סיכון, מחקרים רבים בתחום ההתפתחות של ילדים ובני נוער

 מבין שלל אותם גורמים. ואף מנבאים את מהלך ההתפתחות, הנקשרים, חוסן ונכסים התפתחותיים

 .מתמקד המחקר הנוכחי בגורמי חוסן ונכסים שמקורם בקהילה, המזוהים בספרות המחקרית

העיסוק בחקר קהילות כולל בתוכו שורה ארוכה של מחקרים שעסקו בזיהוי ובמדידה של 

הנקשרים להתפתחותם של צעירים , מאפיינים קהילתיים המהווים גורמי חוסן ונכסים התפתחותיים

 . בקהילה

זית שעניינה בהסבר ההתפתחות התקינה והבריאה היא התיאוריה הסלוטוגנית תיאורה מרכ

לפיה יש לשאול מהן התכונות או התנאים המקדמים , )Antonovsky,  1979, 1987(של אנטונובסקי 

 . משמעותיות ומובנות, המורכבת מנהילות" תחושת קוהרנטיות"יסוד מרכזי בתיאוריה זו הוא . בריאות

השואב את , "תחושת קוהרנטיות קהילתית: "וכחי נוצר משתנה חדשבמסגרת המחקר הנ

 של תלוי-המשתנה הבלתימשתנה זה מהווה את . השראתו מרעיון תחושת הקוהרנטיות של אנטונובסקי

, "תחושת קוהרנטיות אישית: "משתנים תלוייםשלושה מכיל מודל המחקר ,  בנוסף למשתנה זה.המחקר

מהווים משתנים דמוגראפיים המשתנים מכיל מודל המחקר , בנוסף . ותמעורבות בסמים ומעורבות באלימ

  .ממתנים

 האופן בו תופסים מתבגרים את קהילתם ואת המשאבים שהיא מספקת ,לפי מודל המחקר

ייקשר לתחושת הקוהרנטיות האישית שלהם ולדפוסי המעורבות והחשיפה  , ) קהילתיתתתחושת קוהרנטיו(

משער מודל המחקר כי משתנים דמוגראפיים שונים ישפיעו על דפוסי הקשר , ןכמו כ.  סמים ואלימותםשלה

 . בין תחושת הקוהרנטיות הקהילתית לבין שלושת המשתנים התלויים של המחקר
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שנים , המחקר המתואר בעבודה זו הינו מחקר מתאמי שנערך בשלושה יישובים בדרום הארץ

)  אשכולות10מתוך  (4יסטיקה כמצויים באשכול מהיישובים מדורגים על ידי הלשכה המרכזית שלסטט

לצורך איסוף נתוני המחקר חולקו שאלונים סגורים בבתי הספר . 5והיישוב השלישי מדורג כמצוי באשכול 

א התבקשו לענות עליהם בצורה " י-'כאשר כלל התלמידים בשכבות ח,  דתיים-הממלכתיים והממלכתיים

וכן מתבגרים תושבי היישוב , שתייכים למגזר החרדי ביישוביםלא נכללו במחקר מתבגרים המ. אנונימית

 423,  משתתפים1023כ נכללו במחקר "סה. המנותקים ממסגרות לימוד או לומדים במסגרות מחוץ לקהילה

 61% - מתבגרים השתתפו במחקר והם היוו כ413, 1בקהילה . בנות) 58% -כ (587 -בנים וכ) 42% -כ(מתוכם 

 59%והם היוו ,  מתבגרים השתתפו במחקר463, 2בקהילה . ם הרלוונטיתמאוכלוסיית המתבגרי

 54% מתבגרים השתתפו במחקר והם היוו 147,  3בקהילה . מאוכלוסיית המתבגרים הרלוונטית

 .מאוכלוסיית המתבגרים הרלוונטית

בין תחושת , מובהק סטטיסטית חיובי מתאם נמצא. שתי השערות המחקר הראשונות אוששו

נמצא , לעומת זאת.  הקהילתית של בני הנוער לבין תחושת הקוהרנטיות האישית שלהםותהקוהרנטי

מתאם ו,  בין תחושת קוהרנטיות קהילתית לבין מעורבות באלימות, ומובהק סטטיסטיתמתאם שלילי חלש

 . בין תחושת קוהרנטיות קהילתית לבין מעורבות בסמים, מובהק סטטיסטיתשלילי בינוני 

מבין המשתנים הדמוגראפיים הנכללים במודל . לישית אוששה בחלקההשערת המחקר הש

נמצא כי המשתנה וותק בארץ הוא בעל אפקט אינטראקציה על הקשר החיובי שבין תחושת , המחקר

 הקשר השלילי שבין קוהרנטיות קהילתית לתחושת קוהרנטיות אישית וכן בעל אפקט אינטראקציה על

נמצא כי המשתנה של השכלת אם היווה , בנוסף. תחושת קוהרנטיות קהילתית לבין מעורבות בסמים

 . משתנה ממתן בקשר שבין תחושת קוהרנטיות קהילתית לבין מעורבות בסמים

תחושת : מודל המחקר נמצא כמתאים במידות שונות להסבר השונות במשתנים התלויים

 ).8%(ומעורבות באלימות ) 14%(מעורבות בסמים , )5%(קוהרנטיות אישית 

 תחושת הקוהרנטיות הקהילתית 3שכן נמצא כי בקהילה , השערת המחקר הרביעית אוששה

השערת המחקר החמישית לא אוששה שכן לא נמצא הבדל מובהק . 2 - ו1בהשוואה לקהילות , גבוהה יותר

 . יתבין בנים לבנות בממוצע תחושת הקוהרנטיות הקהילת

נמצא כי המשתנה קהילה הוא בעל אפקט אינטראקציה על , בבחינה של ההשערה השישית

 נמצאו המתאמים 3בקהילה . הקשר שבין תחושת קוהרנטיות קהילתית לבין מעורבות בסמים ובאלימות

, בין תחושת הקוהרנטיות הקהילתית לבין מעורבות בסמים ומעורבות באלימות כבעלי עצמה גבוהה יותר

 להסבר המשתנים  המודלנמצא כי, בהמשך. וואה למתאמים שהתקבלו בשתי הקהילות האחרותבהש

 47%,  מהשונות בתחושת קוהרנטיות אישית30%מסביר : 3התלויים מתאים במידה הרבה ביותר לקהילה 

 .  מהשונות במעורבות באלימות35% -מהשונות במעורבות בסמים ו

לתית נקשרת באופן חיובי לתחושת קוהרנטיות הממצאים לפיהם תחושת הקוהרנטיות הקהי

מלמדים שתפיסת הקהילה ומשאביה יכולה להוות נכס , אישית ובאופן שלילי למעורבות בסמים ובאלימות

 .וגורם חוסן התפתחותי

. לא אוששו, מרבית השערות המחקר שנגעו להשפעתם הממתנת של המשתנים הדמוגראפיים

ססה הערכת המשתנים הדמוגראפיים לא היו מספיק רגישים קיימת האפשרות שהפריטים עליהם התב

העובדה שהשכלת אם נמצאה כבעלת אפקט אינטראקציה על הקשר בין . ומתאימים לצרכי המחקר

מלמדת על האפשרות , תחושת קוהרנטיות קהילתית לבין תחושת קוהרנטיות ומעורבות בסמים

. יותר להפיק תועלת ממשאבי הקהילהשמתבגרים שהשכלת אימם אקדמאית הם בעלי יכולת גבוהה 

פורמאליות -צאו שהשתתפות בתכניות חינוך בלתישמאחרים מחקרים אפשרות זו מקבלת תמיכה מ
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יכולתם לשלם ולהסיע את ילדם את , שמציעה הקהילה מושפעת גם מעמדות ההורים כלפי ההשתתפות

  .הפעילות והחיזוקים שמקבל המתבגר על בחירתו להשתתף בתכניות אלה 

בחינת מודל המחקר מלמדת כי הוא מתאים במידה הרבה ביותר להסבר השונות במעורבות 

מחדד ומדגיש את חשיבות , הדיון במידת ההתאמה של המודל להסבר השונות במשתנים התלויים. בסמים

, ואת החיוניות של חקר מאפייני הקהילה, הגישה המתייחסת לכלל מעגלי החיים הרלוונטיים להתפתחות

 .  חקר מאפייני הפרט ומשפחתולצד

הדיון בממצאי המחקר כולל התייחסות נרחבת למשמעות ההבדלים בין שלוש הקהילות ביחס 

 תחושת הקוהרנטיות הקהילתית 3העובדה שבקהילה . לתחושת הקוהרנטיות הקהילתית של המתבגרים

 הקוהרנטיות האישית וכמצויה בקשרים החזקים ביותר עם תחושת, של המתבגרים נמצאה כגבוהה ביותר

מחזקת את נקודת המוצא של המחקר לפיה קהילה עשויה להשפיע על , והמעורבות בסמים ובאלימות

 . איכות וכמות המשאבים העומדים לרשות מתבגרים הגדלים בה

, מובאת התייחסות נרחבת למשמעויות העולות מהליך היווצרותו של המשתנה, בהמשך הדיון

לא הניב שלושה ,  פריטי הסולםניתוח גורמים של עוד מתייחס הדיון לכך ש. תתחושת קוהרנטיות קהילתי

, נהילות, מובנות(קטגוריות הנובעות מהתיאוריה הסלוטוגנית ה התואמים את ,גורמים מובחנים

קוהרנטיות של הפרט מהווה התחושת לפיה  התיאוריה הסלוטוגנית ממצא זה תואם את). משמעותיות

 .אמפירית אין מקום להבחין בין שלושת הרכיבים הה ובבדיקת,מקשה אחת
, במסגרת הדיון נסקרות כמה מגבלות שעשויות להשפיע על ממצאי המחקר ועל היכולת לפרשם

והאפשרות שהסולם בו נעשה שימוש לצורך מדידת מעורבות , ביניהן היותו של המחקר מחקר מתאמי

 . באלימות אינו רגיש דיו לחקר תופעת האלימות בקהילה

 . וכן המלצות יישומיותבהמשך הדיון נסקרות כמה הצעות למחקרים עתידיים 
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Abstract 

The objective of the present research is to investigate the connection between 

adolescents' perception of their home communities and the resources communities provides 

them with, on the one hand, and on the other, their sense of personal coherence as well as 

their patterns of exposure to and involvement with violence and drugs abuse. 

Much research in Israel and internationally has explored behaviors and attitudes 

of adolescents, attempting to understand their process of development. This research enable 

the study of various aspects of adolescents' lives.  

Studies which deal with children's and adolescents' development try to identify 

risk factors, protective factors and developmental assets which are linked to the 

developmental process and may even predict it. Among the abundance of factors which have 

been identified in the research literature, the present research focuses on protective factors 

and assets whose source is in the community. 

The research of communities includes a long list of studies which have dealt with 

identifying and measuring community characteristics which represent protective factors and 

developmental assets associated with development young people in the community.  
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A central theory attempting to explain well-being and healthy development is the 

salutogenic theory proposed by Antonovsky (1979, 1987), according to which the questions 

which should be asked refer to what the qualities or conditions that promote health. A 

central basis of this theory is the "sense of coherence" which is composed of 

comprehensibility, manageability and meaningfulness.  

In this research, a new variable is created: "a sense of community coherence," 

which draws its inspiration from Antonovsky's idea of sense of coherence (1979, 1987). This 

variable constitutes the independent research variable . In addition to this variable, the model 

includes three dependent variables: the "sense of personal coherence", involvement with 

drugs abuse and involvement with violence. In addition, the research model includes 

moderating demographic variables.  

According to the research model, the way the adolescent perceives the community 

and the resources it supplies (sense of community coherence), will be associated with their 

sense of personal coherence and with patterns of involvement with and exposure to drugs 

and violence. In addition, the model hypothesizes that various demographic variables will 

affect the patterns of association between sense of community coherence, and the three 

dependent variables of the research.  

The research is a cross-sectional study which took place in three towns in the 

south of Israel. Two of them are defined by the Israeli Central Bureau of Statistics as being 

in "cluster four" (out of ten clusters on a scale representing different socio-economy levels) 

and the third is in "cluster five". To gather research data, closed questionnaires were 

distributed in public high schools and public religious high schools, and all of the students 

from the eighth grade up to the eleventh grade inclusive were asked to fill them out 

anonymously. Ultra-orthodox youth in these communities did not participate in the research 

and those adolescents who are not in an educational framework or who are studying outside 

the community were also not included. In sum, 1023 participants were included, of which 

423 (about 42%) were boys and 587 (58%) were girls. In community 1, 413 adolescents 

participated in the research and they constituted about 61% of the relevant adolescent 

population. In community 2, 463 adolescents participated and they constituted 59% of the 

relevant population of adolescents. In community 3, 147 adolescents participated and they 

constituted 54% of the relevant adolescent population. 
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The first two hypotheses of the research were confirmed. A positive statistically significant 

correlation was found between the sense of community coherence of the adolescents and 

their sense of personal coherence. In contrast, a weak negative statistically significant 

correlation was found between sense of community coherence and involvement in violence, 

and a moderate negative statistically significant correlation was found between sense of 

community coherence and involvement with drugs. 

 The third research hypothesis was partially confirmed. From among the demographic 

variables included in the research model, it was found that length of time in Israel variable 

had an interaction effect on the positive association between the sense of community 

coherence and the sense of personal coherence as well as having an interaction effect on the 

negative association between sense of community coherence and involvement with drugs.    

The research model was found to be varied in its level of explained variance for each of the 

research dependent variables: sense of personal coherence (5%), involvement with drugs 

(14%) and involvement with violence (8%). 

The fourth hypotheses of the research was confirmed as it was found that in community 3, 

the sense of community coherence was higher in comparison to communities 1 and 2. The 

fifth hypothesis was not confirmed as no statistically significant effect was found between 

boys and girls in the average sense of community coherence. 

Considering the sixth hypothesis, it was found that the variable of community has an 

interaction effect on the link between sense of community coherence, and involvement with 

drugs and with violence. In community 3 it was found that the correlations between a sense 

of community coherence and involvement with drugs and with violence were stronger in 

comparison to those found in the two other communities. Further, it was found that the 

model explaining dependent variables, fit community 3 to a much greater extent, explaining 

30% of the variance insense of personal coherence, 47% of the variance in involvement with 

drugs and 35% of  for involvement in violence.  

The findings that the sense of community coherence is positively correlated with a 

sense of personal coherence and negatively correlated with involvement with drugs and 

violence, indicate that the perception of community and its resources can constitute a 

developmental asset and a protective factor.  
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Most of the research hypotheses dealing with the moderating effects of 

demographic variables were not confirmed. It is possible that the items on which the 

investigation of demographic variables was based were not sensitive enough or well suited 

to the demands of the research. The fact that mother's education was found to have an 

interaction effect on the relations between sense of community coherence and sense of 

coherence and involvement with drugs indicates the possibility that adolescents whose 

mothers have an academic education are more able to benefit from community resources. 

This possibility is supported by other studies which have found that participation in 

extracurricular activities offered by the community is also affected by the attitudes of 

parents towards this participation, their ability to pay for the activities and to drive their 

children to their location, and the reinforcement which the adolescent receives for his/her 

choice to participate in these programs. 

The research model indicates better fitness for explaining variance of involvement 

with drugs. The discussion of the level of fitness of the model to explain variance of the 

dependent variables sharpens and emphasizes the importance of the approach which refers to 

all of the "circles of life" relevant to development, and to the essentiality of investigating 

community characteristics along with individual and family features. 

The discussion of the findings includes comprehensive reference to the 

differences between the three communities regarding the sense of community coherence 

among adolescents. The fact that, in community 3, the sense of community coherence 

among the adolescents was high, and was found to have the strongest possible correlations 

with personal coherence and with involvement with drugs and with violence, reinforces the 

point of departure of the research according to which the community is likely to affect the 

quality and quantity of resources available to its resident adolescents 

The discussion continues with comprehensive reference to the implications which are raised 

by the process of creation of the sense of community coherence variable.  

The discussion of the creation of the sense of community coherence variable also refers to 

the fact that an analysis of the scale items did not produce three distinct factors which suited 

the categories stemming from the salutogenic theory (comprehensibility, manageability and 

meaningfulness). This finding fits the salutogenic theory according to which individual 
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sense of coherence is unified and its empirical investigation should not distinguish between  

three distinct components.  

The discussion points out some of the limitations which might affect the findings of the 

research and the ability to interpret them. Among these is the nature of the research as a 

correlative study, and the possibility that the tool which was used to measure involvement 

with violence was not sensitive enough to investigate violence in the community. The 

discussion also proposes some suggestions for future research  and practical 

recommendations.  
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: סיפורת ושיח אישיים על הגירה, התיישבות, י: פולקלור פמיניסטי אורבננושא העבודה

 שבע -התמקצעות וייסוד מפי ותיקות באר

 : יעל זילברמןשם המגיש

 : פרופ' אילנה רוזןשם המנחה

  

 תקציר העבודה

שבע -של ותיקות באר לוקלית-או ההיסטוריה האורליתעבודה זו מנתחת את סיפורי החיים 

ושאים הקשורים להגירה, התיישבות, הקמת משפחות, התמקצעות וייסוד. היא מבוססת על בנ

)למעט ילידות העיר שהן צעירות  20-00נשים בנות  00-עם כ 9002-9002ראיונות שערכתי בשנים 

או שנולדו מרקעים וממדינות שונות  לישראלשהגיעו לעיר במהלך שני העשורים הראשונים  ,יותר(

עם נשים  גוררות בה או בסביבתה עד היום. בנוסף, אני מנתחת גם ראיונות שנערכובעיר והן מת

לתולדות  מקצועיות, חלקן מחלוצי וממייסדי סקטורים מקצועיים מסוימים בעיר, עבור הארכיון

ההתיישבות בנגב ע"ש דוד טוביהו. עבודת השדה שערכתי מגוונת את אוכלוסיית המרואיינות 

מקצועיות גם נשים חסרות השכלה פורמלית, עקרות בית ונשים בלתי עבור הארכיון וכוללת 

  ממגוון עדות.

כלל הנשים שראיינתי, מקצועיות ובלתי מקצועיות כאחד, הן נשאיות מרכזית של 

הפולקלור האורבני וההיסטוריה הלוקלית של העיר, אך סיפורי חייהן ותרומתן להקמת העיר 

וניות הישראלית מעדיף לעסוק בניתוח ביקורתי של ידע טרם נחקרו בצורה מעמיקה. מחקר העיר

"מקצועי" וממעט להשמיע את "קולותיהם" של אזרחים "פשוטים" ולחשוף את דעותיהם. 

ייחודה של העבודה הנוכחית הוא בהפניית הזרקור לידע מקומי ויומיומי של הוותיקות הן ביחס 

תיים כמו יחסים במשפחה, סיפורי הן בנושאים בי 'הספרה הציבורית'לתרומתן במה שמכונה 

 פמיניסטיות אזוריות מארה"ב חיזור, לידה והזדקנות בעיר. בכך אני הולכת בעקבות קריאתן של 

 להעדפת חיי היום יום על פני היוצא דופן וההרואי וזאת על מנת לכלול את ניסיון החיים של נשים

  בהיסטוריה הרשמית של אזורים ומקומות, הגברית על פי רוב.

תרבותית של עבודה זו ובהבלטת החשיבות של -חידוש נוסף נעוץ בפרספקטיבה הרב

הקטגוריה האזורית בסיפורי חייהן של נשים. נקודת מבט זו מספקת מסגרות השוואתיות עבור 

חקר סיפוריהן וחייהן של נשים, במיוחד בקרב חברות של מהגרים כמו ארה"ב וישראל. 

את הדמיון בקרב נשים מקבוצות שונות, הנתפסות על פי  ההתמקדות ברמה האזורית מבליטה

מזרחיות( כמו גם את הייחודיות של כל -עולות, אשכנזיות-רוב כמנוגדות בלבד )כגון: ותיקות

 story-telling))מספרת ומספרת בכל הקשור לתפיסת עולמה ולאסטרטגיות של פעולה והיגוד 

 בהן היא משתמשת.         

 ,. חקר ההתפתחות העירונית בארץ1בין שלושה תחומים מרכזיים: בעבודתי אני משלבת 

 .  חקר האישה בארץ, שהתמקד עד היום בתקופת היישוב9שמטבעו לא עסק הרבה בנשים עד כה, 

. חקר של היגוד ופרפורמנס נשי. 0ועסק פחות בהתנסותן של נשים לאחר הקמת המדינה, 

חקר פולקלור אזורי ואורבני, גיאוגרפיה ב הפרספקטיבה התיאורטית של מחקרי כוללת מחקרים

  לינגוויסטיקה והיסטוריה אורלית.-הומנית ומחקרים פמיניסטיים בתחומי ספרות, סוציו

העבודה מורכבת מארבעה שערים. השער הראשון משרטט את המסגרת התיאורטית 

יות בחקר והמתודולוגית של העבודה והוא כולל ארבעה פרקים. הפרק הראשון סוקר מגמות מרכז
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הפולקלור על אזוריות ואורבניות ועומד על נקודות ההשקה הקיימות בנושא זה בתחומי מחקר 

כמו גם על ייחודיותו. חלקו הראשון של הפרק השני סוקר  , כגון גיאוגרפיה והיסטוריה,קרובים

ור את התפתחות הערים בארץ וכן את המחקר על אזוריות, אורבניות והשיכון הציבורי בארץ, ולא

עוסק בדימוי השלילי הקיים  חלקו השני של הפרק השניזאת מציג את גישת המחקר הנוכחי. 

בתרבות הפופולרית ולעיתים גם במחקר של אזור הדרום בארץ לאור התייחסות דומה במקומות 

אחרים בעולם, כמו דרום ארה"ב. לאור זאת מודגשת נחיצותם של מחקרים העוסקים במרחבים 

ם שליליים באופן "לא סטריאוטיפי" ושמתמקדים בניסיונות חייהם הייחודיים בעלי סטריאוטיפי

-היסטורית-אחרון בפרק זה מספק סקירה אדריכליתהשל תושבי הדרום ובנקודות מבטם. הסעיף 

שבע והוא מהווה בסיס אינפורמטיבי לניתוח סיפורי הנשים -סוציולוגית ליסוד ובינוי העיר באר

 י. שבע-המעוגנים במרחב הבאר

מעניק מסגרת תיאורטית ופרשנית לניתוח סיפורי הנשים. הסעיף  בשער זההפרק השלישי 

סוקר את ייצוגי המרחב בספרות הכתובה והעממית הישראלית. הסעיף השני בפרק זה  בוהראשון 

עוסק בקשר שבין מרחב ומגדר ובגבריות הממשית והסמלית המאפיינת את המרחב העירוני. על 

הנשי העירוני לבטא רגשות של שייכות והזדהות  האישייכולתו של הסיפור רקע זה מודגשת 

נשית, ולהפגין את הידע של הנשים בהיסטוריה המקומית ובתהליכי השינוי של העיר. כך -אזרחית

הן גם מנציחות את תרומתן להקמתה ופיתוחה ולמעשה מספרות את 'סיפורה של העיר' מנקודת 

פורים על התבגרות, אהבה, הריונות, לידות, גידול ילדים כמו גם מבט נשית הכוללת בין השאר סי

סיפורי קריירה. הסעיף השלישי סוקר כמה מן המגמות והתובנות העולות ממחקרים בתחום 

 ההיגוד הנשי שאותם אאמץ בניתוח הסיפורים. 

עוסק במתודולוגיה ובעבודת השדה. הסעיף הראשון סוקר התפתחויות  הרביעיהפרק 

לקלוריסטיקה והיסטוריה אורלית פמיניסטית, שני תחומים המשיקים זה לזה, ואת בתחום פו

מתודולוגי לעבודתי. הסעיפים הבאים שבפרק מפרטים -האופן שבו הם מהווים הקשר תיאורטי

את התהליך המחקרי: השימוש שערכתי בחומרי הארכיון, איתור המספרות והצגת אוכלוסיית 

אקציות עם המספרות ותוצרי הראיונות. בסעיף האחרון בשער המחקר, סוגי הראיונות והאינטר

 .home-town researcher)) זה אני דנה במיצובי בשדה המחקר כחוקרת מבית

  

אזור הדרום בכלל.  בהקשר שלשבע -על העיר בארשל והשער השני מתמקד בסיפור הנשי 

ציגה את תפיסת הנוף כתהליך תרבותי ואת משמעותו של המדבר בתפיסה כהקדמה אליו אני מ

( עומד ניתוח סיפורי הגעה לעיר, זה )הפרק החמישי בעבודההציונית. במרכז הפרק הראשון בשער 

אני בהמשך  ולדרום הארץ.הכולל התייחסות לסיבות ההגעה, תהליך ההתאקלמות והיחס למדבר 

מקום המצוי -שבע כמעין לא-פורים אלו המעצבים את בארבשני דימויים חוזרים בסי מתמקדת

 את סיפורי ני מנתחתאבסעיף האחרון יי 'המערב הפרוע' ו'הנוף הערבי'. מחוץ לציוויליזציה: דימו

 שבע מארצות האסלאם.-לבאר 00-וראשית שנות ה 00-ההגעה של נשים שהגיעו בסוף שנות ה

בשיח על תחושת המקום. שיח זה  דתאני מתמק( שייהפרק השבפרק השני של שער זה ) 

עלה בעיקר כתגובה לשאלות ספציפיות שהפניתי לנשים על יחסן לעיר. הסעיף הראשון בפרק זה 

מוקדש לניתוח שיח חיובי )טופופילי( של אהבה והיקשרות לעיר. בסעיף השני אני מתמקדת בשיח 

בסעיף  העיר. פני ען שיפורהביקורתי על העיר ועל תדמיתה וכן בתיאור פועלן של שתי נשים למ
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המעוגן  ,השלישי אני מנתחת את השיח הנוסטלגי של הנשים על 'באר שבע הקטנה' של פעם

 במבנים היסטוריים וציבוריים שונים, במיוחד בעיר העתיקה. 

בשער השלישי אני עוסקת בסיפוריהן של חמש עובדות סוציאליות שפעלו בעשורים  

חו חלק בקליטת העלייה. בניתוח סיפוריהן אני מתייחסת הראשונים של המדינה והעיר ולק

לתיאורי ההתמקצעות וההכשרה שלהן, לזיכרונותיהן מעולם העבודה, ל"אני המאמין" המקצועי 

שלהן ולזהותן המקצועית, למקומו של הבעל והמשפחה בסיפוריהן, וכן לאופן שבו הן מעריכות 

בשער הפרק הראשון  שבעיות ותיקות.-ובאר, אלמנות את כל אלו במבט לאחור כנשים מבוגרות

מתמקד בסיפוריהן המקצועיים ובמקומו של הבעל בסיפוריהן של שתי  זה )הפרק השביעי בעבודה(

נשים. מן הסיפורים עולה כי הנשים האלמנות משתמשות בראיון כבמה להנצחת פועלם של בני 

  סיפור המקצועי שלהן.שלהן, המהווים גם "אחר" משמעותי שלאורו הן בונות את ההזוג 

מתמקד בסיפורי המקצוע של שתי נשים   בשער זה )הפרק השמיני בעבודה(הפרק השני 

. בניתוח סיפוריהן אני עומדת על תיאורי רקע משפחתי ורכישת 00-שהגיעו לעיר ממרוקו בשנות ה

על רקע המחסור בעובדות בארץ  השתייםהשכלה במרוקו וכן על תהליך ההתמקצעות של 

שבע שהייתה -סיפוריהן מראים גם כי באר עיות כמותן בעשורים הראשונים למדינה.מקצו

בעשורים הראשונים עיר עולים קולטת עולים יצרה לצד מצוקות וקשיים גם ניידות מקצועית 

גבוהה בקרב חלק מהעולות. ההימצאות בבאר שבע וידיעת השפה הצרפתית והמרוקאית היוו 

הסיפורים )שנותחו הקריירה שלהן. במבט כולל על חמשת  עבור שתי הנשים יתרון בפיתוח

ניתן לומר כי למרות השוני ברקע ממנו הגיעו הנשים ניכר כי  בפרקים השביעי והשמיני בעבודה(

 העבודה מהווה עבורן מרכיב חשוב בזהותן וכי היא העניקה להן תחושה של סיפוק ומימוש עצמי. 

 

של היגוד נשי על ידי ניתוח עומק השוואתי בין  השער הרביעי עוסק בפואטיקה ופרפורמנס

שני צמדי סיפורי חיים. הפרק הראשון בו )הפרק התשיעי בעבודה( מוקדש לניתוח סיפורי החיים 

ק א( מעיר1201-1292של שתי נשים, שהוריהן עלו במסגרת הגל הראשון של העלייה הגדולה )

קבוצה דורית ואזורית אחת. באמצעות גדלו והתחנכו בעיר ושניתן לראותן כבנות ומרומניה, ש

ניתוח של תחנות חיים כרונולוגיות ותמטיות )היסטוריה משפחתית, ילדות ונערּות, עבודה 

אני ונישואים, הולדה והזדקנות( אני עומדת על קווי הדמיון והשוני שבין סיפוריהן וזהויותיהן. 

האזורית והמגדרית יכולה קריאה קשובה של סיפורי חיים המדגישה את הקטגוריה  מראה כי

לצייר תמונה מורכבת עוד יותר על העולים וילדיהם מעבר לדיכוטומיות ולקטגוריות חברתיות 

ועדתיות כוללניות של "אשכנזים", "ניצולי שואה" ו"מזרחים" ולהדגיש את הדמיון בקשיים 

 שעימם התמודדו העולים וילדיהם בעיר אחת. 

דה( מוקדש לניתוח סיפורי החיים של שתי נשים הפרק השני בשער זה )והעשירי בעבו

, חסרות השכלה בסיסית ואלמנות בהווה. הנושאים המרכזיים העולים מזרחיות מבוגרות יותר

חיזור, הולדה, גידול ילדים וזקנה. בניתוח אני מתמקדת בשימוש שעושות  הםמסיפוריהן 

הן בונות את דמותן בסיפוריהן המספרות במודלים נרטיביים ובאסטרטגיות לשוניות שונות דרכן 

כגיבורות אקטיביות שהצליחו להתמודד עם קשיי החיים. דרך ניתוחים אלו אני טוענת כי קשב 

והתייחסות מפורטת לאמנות הביצוע וההיגוד של נשים אלו ושכמותן מלמדים שהן רחוקות 

מחלוקתיים ולעתים  טעונים ,משמעותיים וכי הן מקיימות יחסיםמלתפוס את עצמן כשוליות 

בסעיף  וחתרניים עם המסורת לאורה הן חיות ועם מסגרות סמכות מסוגים שונים בסביבתן.
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 שתי הנשים,אני מתמקדת בשיח על הגוף הנשי והזקנה בסיפוריהן של  בפרק העשיריהאחרון 

 שהביעו צער על אהבות שלא מימשו ותיארו בלשון נטורליסטית את הזדקנותן ואת חששן מפני

טונומיה והתלות בזולת. בסיכום פרק זה אני טוענת כי על אף שסיפורי השתיים איבוד האו

מעוגנים בנורמות חברתיות גבריות ורחוקים מלבטא עמדות פמיניסטיות שגורות, הם נעים על 

 הרצף שבין שמירה על נורמות פטריארכליות לבין סדיקתן והתנגדות להן. 

של  בסיפורים ובשיחינים החוזרים בפרק הסיכום של העבודה אני עומדת על המאפי

ותיקות באר שבע וכן על הייצוגים הלשוניים והנרטיביים של אזוריות ואורבניות המעניקים 

כמו כן אני מצביעה על אחדות מן התובנות הכלליות יותר העולות לסיפוריהן 'גוון מקומי'. 

 מעבודתי הכוללת ועל כוונים אפשריים להמשך פיתוח של אחדות מהן. 

 

היסטוריה פולקלור אורבני, , /עירוניותשבע, אורבניזם-פמיניזם אזורי, באר :מילות מפתח

י חיים, נשים מזרחיות, סיפור עובדות סוציאליות, נשים מקצועיות,הגירה, אורלית, מגדר, 

 .פריפריה, דרום
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ABSTRACT 

This research analyzes the life-stories or local oral histories of long-term 

women residents of Beer-Sheva regarding their immigration, settlement, creating a 

family, becoming professional and founding places. It is based on interviews I held 

between 2008-2009 with about 30 women, most aged 70-90 (only a few were younger 

Beer-Sheva natives), who had arrived in the City during the first two decades of the 

State of Israel from different backgrounds and countries of origin. In addition, I also 

analyze interviews that were held with professional women, some among the pioneers 

and founders of certain professional sectors in the City, on behalf of the David 

Tuviyahu Archives of the Negev. The field study I did provides a colorful variety of 

interviewees for the Archives, including some women lacking in any formal 

education, housewives, and non-professional workers from a number of different 

ethnic backgrounds. 

All the women I interviewed, professional and non-professional alike, are 

primary bearers and transmitters of the urban folklore and local history of the City, 

although their personal life-stories and contributions to the establishment of the City 

have yet to be researched in depth. To date, the research of Israeli urbanism prefers to 

deal with the critical analysis of 'professional' knowledge, and rarely provides a 

platform for the voices of the 'common' citizens to be heard and their opinions aired. 

The uniqueness of this work lies in its placing the spotlight on local, daily knowledge, 

as provided by the old-timers, about the ways in which these women contributed both 

to what is termed the 'public sphere' and in regard to household matters, such as: 

family relationships, courtship sagas, childbirth and growing old in the City. Thus, I 

am following the call of regional feminists in the United States to give preferential 

attention to matters of daily life, rather than to the unusual or the heroic, in order to 

include the life experience of these women in the official histories of their regions and 

locales (which are mostly masculine). 
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Another novelty in my research is its multicultural perspective and the 

emphasis placed on the significance of the regional parameter in the women's life-

stories. This perspective provides a comparative framework for the study of the lives 

and life-stories of the interviewees, especially in immigrant societies, such as the 

United States and Israel. Focusing on the regional level stresses the similarities among 

women from different groups, generally perceived as being completely contrary (e.g., 

old-timers/new immigrants; Ashkenaziyot/Mizrahiot), and also emphasizing the 

uniqueness of each and every narrator in regard to her worldview, action strategies, 

and narrative style. 

In my work, I combine three main areas: 1. Israeli urban development 

research, which generally does not deal with women; 2. Israeli women's studies, 

which concentrated on the 'new settlement (yishuv hadash) period' and less on the 

experiences of women after the establishment of the State of Israel; and 3. Studies of 

women's narrative and performance.  The theoretical perspective of my work includes 

research on regional and urban folklore, human geography, and feminist studies in the 

fields of literature, socio-linguistics, and oral history. 

This study has four parts. The first part surveys the theoretical and 

methodological frameworks for this research and has four chapters. Chapter one 

describes the main trends in folklore research on regionalism and urbanism, 

highlighting the existing starting points relevant to associated areas, such as 

geography and history, and the fact of its uniqueness. The first section of the second 

chapter surveys the development of Israeli cities and the research on regionalism, 

urbanism, and public housing in Israel, in light of which it presents the position of this 

study. The second section of the second chapter deals with the negative image 

existing in popular culture and often also in the research on the South of Israel, 

parallel to similar demeaning attitudes found elsewhere in the world, e.g. regarding 

the South of the United States. Therefore, I emphasize the need for unbiased studies to 

deal with the negatively stereotyped southern residents, focusing on their unique life 

experiences and viewpoints. The last section of this chapter offers an architectural-

historical-sociological survey regarding the founding and building of the City of Beer-

Sheva, forming a database for the analysis of these women's stories, anchored in the 

Beersheva locale.  
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The third chapter in Part 1 provides a theoretical framework and commentary 

on the analyses of the women's stories. First, there is a survey of various descriptions 

of the locale taken from Israeli literature and popular writings. The second section of 

this chapter deals with the connection between space and gender, and with the actual 

and symbolic masculinity that characterizes the urban domain. Against this backdrop, 

we can see the blatant ability of urban women's personal stories to express feelings of 

belongingness and identities as female citizens, and to demonstrate their knowledge of 

local history and the processes of change in the City. Thus they also commemorate 

their contributions to its establishment and development, and tell 'the City's story' 

from a feminine viewpoint, including, among other things, stories about coming of 

age, love, pregnancy, childbirth, child-rearing, as well as careers. The third section 

surveys several trends and insights arising from the research on women's narrative 

and narration, which I adopt and use in my analyses of the narratives. 

 The fourth chapter discusses methodology and fieldwork. Its first section 

surveys developments in the fields of folkloristics and feminist oral history, two 

adjacent fields, and how they relate theoretically-methodologically to my research. 

The following sections in this chapter detail my research process: my use of archival 

materials, locating the narrators, determining the research population, choosing the 

types of interviews and interactions to use with the narrators, and describing the 

interview outcomes. In the final section of this chapter, I discuss my positionality 

within the framework of this research as a home-town researcher. 

 The second part of my study focuses on the feminine story of and on the City 

of Beer-Sheva, within the general purview of the Southern Region. By way of 

introduction, I present the perception of the landscape as a cultural process and the 

significance of the desert in the Zionist ethos. The main portion of the first chapter of 

this part (the fifth chapter in the study) is devoted to the analysis of stories about 

arriving to the City, including the reasons for coming, the acclimation process, and the 

attitudes towards the desert and the South of Israel. Later on, I focus on two repetitive 

images in these stories that depict Beer-Sheva as being 'nowhere' or a 'non-place', 

located outside civilization: images of the 'wild West' and the 'Arab landscape'. In the 

last section, I analyze the stories of the women who arrived in Beer-Sheva at the end 

of the 1950s and in the early 1960s from Arab lands. 
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 In the second chapter of this part (the sixth chapter of this work), I discuss the 

discourse on the sense of place. This discourse arose mainly as a reaction to specific 

questions that I directed at the women regarding their relation to the City. The first 

section of this chapter is devoted to the analysis of positive (topophilic) discourse 

showing love and a positive connection with the City. In the second section, I focus 

on the critical discourse regarding the City and its image, and describe the actions of 

two women to improve and beautify the City. In the third section, I analyze the 

nostalgic discourse of the women regarding the 'small town of Beer-Sheva' that once 

was, anchored by various historic and public buildings, especially in the 'Old City'.  

 In Part three, I deal with the stories of five social-workers, who were active 

during the first decades of the State and the City and participated in immigrant 

absorption. While analyzing their stories, I relate to the descriptions of their training 

and growing professionalism, to the memories of their work life, to their professional 

credos and identities, to the roles played by their husbands and families in their 

stories, and to the ways in which they evaluate all the above in retrospect, as mature 

women, widows, and Beersheban old-timers. The first chapter in this part (the seventh 

of this study) focuses on their professional stories and the role of husbands in the two 

women's accounts. These stories show that the widows used the interviews as 

platforms to commemorate their spouses' deeds - being also their 'significant others', 

in light of whom they constructed their own professional stories.  

 The second chapter of this part (the eighth of this work) deals with the 

professional stories of two women who reached the City from Morocco in the 1950s. 

When analyzing their stories, I discuss their family backgrounds, the education they 

received in Morocco, and their process of professionalization in Israel, against the 

backdrop of the lack of trained professionals, such as themselves, in the early decades 

of the State. In addition, their narratives indicate that Beer-Sheva, which was an 

immigrant-absorption town during its first decades, succeeded in creating, alongside 

the hardship and adversity, professional mobility among some of the new immigrant 

women. Being located in Beer-Sheva and knowing the French and Moroccan 

languages were great advantages for career development for these two women. 

Taking a general look at the five stories (analyzed in the seventh and eighth chapters), 

one can say that, despite their different backgrounds and countries of origin, it is clear 
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that these women all see their work as having been a significant component in their 

personal identities, which gave them a sense of satisfaction and self-actualization. 

 Part four presents the poetics and performance of the feminine narrative and 

narration by means of an in-depth, comparative analysis of two pairs of life-stories. 

The first chapter in this part (the ninth of this work) is dedicated to an analysis of the 

life-stories of two women, whose parents immigrated during the first wave of the 

Mass Immigration (1948-1951) from Iraq and Romania, who both grew up and were 

educated in the City, and can be considered as belonging to the same regional cohort. 

By analyzing the various stages of their lives chronologically and thematically (family 

history, childhood and adolescence, work and marriage, childbirth and old-age), I can 

compare the similarities and differences between their stories and identities. I show 

that an attentive reading of their life-stories, with emphases on regional and gender 

factors, can paint a much more complex picture of the new-State immigrants and their 

children than the usual dichotomies, social categories, and general ethnic connotations 

such as Ashkenazim and Mizrahim by stressing the similarities in the hardships and 

challenges faced by all immigrants and their children in the same city. 

 The second chapter of this part (and the tenth in this research) analyzes the 

life-stories of two older, uneducated mizrahiyot widows. The central topics arising 

from their stories are: courtship, childbirth, child-rearing, and growing old. In the 

course of my analysis, I focus on their use of narrative models and linguistic 

strategies, with which they construct their own characters within their stories as active 

heroines, who succeeded in overcoming life's hardships. By means of these analyses, I 

claim that attentiveness and a detailed consideration of the narration and performance 

of these women's narratives teach us that they are far from seeing themselves as 

marginal. Moreover, they maintain significant relationships, charged and often 

controversial or subversive, both with the tradition by which they live and with the 

various authoritarian frameworks in their vicinity.  In the last section of the tenth 

chapter, I discuss the discourse on the female body and aging in the stories of these 

two women. Both women expressed sorrow about unrequited love, described their 

growing old in naturalistic or resigned language, and spoke of their anxieties 

regarding the possible loss of autonomy and becoming dependent on others. In 

concluding this chapter, I claim that, despite the fact that both their stories are 

anchored by masculine social norms and are far from expressing the accepted feminist 
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positions, they still exist on the continuum between the preservation of patriarchal 

norms and breaking or revolting against them. 

 In the summary chapter of my study, I present the recurrent characteristics of 

these stories and in the discourse of the Beer-Sheva old-timers, and the linguistic and 

narrative displays of regionalism and urbanism, that provide these stories with their 

'local color'. Likewise, I point out a few of the more general insights stemming from 

my overall research, and the possible directions for further development of some of 

them. 

Key words: regional feminism, immigration, Beer-Sheva, urbanism/municipality, 

urban folklore, oral history, gender studies, social-workers, 'Mizrahiyot', life-stories, 

periphery, south. 

 

 

 

  

   

 

 



  

  )ADHD(נתיבי התפתחות מוקדמים להפרעת קשב והיפראקטיביות 
   

  חיון-יעל זילברמן :מאת
  

  ודי אורבך'ג'  פרופ:בהנחיית
  

של מוגדרת כהפרעה הבאה לידי ביטוי בסימפטומים ) ADHD(הפרעת קשב והיפראקטיביות 
 את המופיעים בילדות המוקדמת ואינם תואמים, תאימפולסיביות והיפראקטיביו, חוסר קשב

שמטרתם , םבעשורים האחרונים הוצעו מספר מודלים תיאורטיי. הרמה ההתפתחותית של הילד

.  ולאתר אנדופנוטיפים של ההפרעהADHDלהסביר את ההטרוגניות המאפיינת את הפנוטיפ של 

 התמקדו במודלים סיבתיים פשוטים העוסקים בליקוי מרכזי ADHD -הסברים ל, באופן מסורתי
אחד הליקויים שהוצע כליקוי מרכזי בהפרעה הינו ליקוי בשליטה .  ההפרעהאחד העומד בבסיס

מנגד הוצע כי חוסר במוטיבציה . ADHDהמוביל בתורו להופעת הסימפטומים של , אינהיביטורית
כיוון שמודלים אלו המתבססים על .  לדחות תגובה היא שאחראית לסימפטומים של ההפרעה

 הוצע על ידי, ADHD-סביר את ההטרוגניות הניצפת בליקוי מרכזי אחד אינם מצליחים לה

Sonuga-Barke) 2002, 2003 (על פי מודל זה . מודל דואלי להפרעה המשלב בין שני הליקויים
הנובעים מליקוי בשליטה , קוגניטיבי להפרעה מאופיין בלקויים בתפקודים ניהוליים- הנתיב הנוירו

מאופיין ברגישות יתר , וסס על סלידה מהמתנהבעוד שהנתיב המוטיבציוני המב, אינהיביטורית
  .  מהמתנהתלסיטואציות של המתנה וכתוצאה מכך בהתנהגות של הימנעו

המחקר הנוכחי נערך במטרה לבחון את מהלך התפתחותם של שני נתיבים התפתחותיים   
ופיין קוגניטיבי מא-שוער כי הנתיב הנוירו. קוגניטיבי ונתיב מוטיבציוני-קרי נתיב נוירו, אלו

הנובע מיכולת קשבית נמוכה בגיל הינקות ובילדות המוקדמת המוביל , בליקוי באינהיביציה
מנגד הנתיב המוטיבציוני המבוסס על סלידה מהמתנה . לליקוי בשליטה אינהיביטורית בגיל הגן

אופטימאלית בינקות ובילדות - הנובעת מהתנהגות הורית לא, מאופיין ברגישות יתר להמתנה
התוצאה של שני הנתיבים הינה הופעת . הגורמת בתורה לסלידה מהמתנה בגיל הגןהמוקדמת 

  .  ADHDסימפטומים של 
שעקב אחר בנים שנולדו , הנתיבים נבדקו תוך שימוש בנתונים שנאספו במחקר אורך  

בעבודה זו נעשה שימוש בנתונים שנאספו . ADHDלאבות עם רמות שונות של סימפטומים של 
בגילאים אלו טמפרמנט הילד הוערך באמצעות .  חודשים54- ו36, 24, 12, 7ו בני כאשר הילדים הי

כמו כן נעשו תצפיות במעבדה על , אפיזודות מעבדתיות ובאמצעות דיווחים של ההורים
נבדקו תוך ,  שנים7בני ,  נבדקים75במחקר הנוכחי . ילד במגוון של מצבים-האינטראקציה הורה

 Conners ADHD Rating Scales-Revisedרחבים המבוססים על  שימוש בכלים דיאגנוסטיים נ

זאת בנוסף להערכות של יכולת האינהיביציה וסלידה , Conners K-CPTועל ) להורה ולמורה(
  . מהמתנה

שפותחה על ידי , )stop signal) SSTיכולת האינהיביציה נבדקה באמצעות מטלת   

Logan ועמיתיו )Logan, Cowan & Davis, 1984; Logan & Cowan, 1984( , מטלה הכוללת

 SS-במחקר הנוכחי מטלת ה. stop ומטלת goמטלת ; מטלות המתרחשות בו זמנית-שתי תתי

בה הנבדקים ,  עוצבה כמטלת מיון פשוטהgo- מטלת ה; המסורתית הותאמה לגיל הנבדקים
 לאחר הצגה הושמע) שנבחרו רנדומאלית( מהצעדים 30%-ב. התבקשו למיין תפוחים על פי צבעם

שהורה לנבדקים לעצור את התגובה שלהם למטלת , ")סימן העצירה(" צליל go-של גירוי מטלת ה

  .   בצעד זהgo- ה

, שעוצבה כמשחק חלליות, נמדדה תוך שימוש במטלה ממוחשבת) DA(סלידה מהמתנה   
)  שניות2 אחרי(שיינתן באופן מיידי ) 1נקודה (בה הנבדקים היו צריכים לבחור בין תגמול קטן 

הוחלפו , בסיום ביצוע המטלה.  שניות30שיינתן לאחר המתנה של )  נקודות2(לבין תגמול גדול 
  . הנקודות בגולות

לא , ADHDבמדגם לא קליני זה של ילדים המציגים רמות שונות של סימפטומים של   

אי קיומם של מתאמים בין .  וסלידה מהמתנהSS-נמצאו מתאמים מובהקים בין משתני מטלת ה
מודדות מבנים , שתי המטלות מצביע על כך שהפרדיגמות בהן נעשה שימוש במחקר זה

 לבין סלידה ADHDכמו כן לא נמצאו קשרים בין רמת הסימפטומים של . פסיכולוגיים שונים

נמצאו קשורים  לא K-CPT - משתני מטלת ה. מהמתנה או יכולת האינהיביציה בגיל בית הספר

, )Hit RT(למעט קשר שלילי מובהק בין סלידה מהמתנה וממוצע זמן התגובה , לסלידה מהמתנה
. קשר המצביע על כך שרמות גבוהות של סלידה מהמתנה קשורות לזמני תגובה איטיים יותר



  

נמצא כי הן מאפייני הילד והן התנהגות ההורה לפני , בהתייחס לנתיבים ההתפתחותיים להפרעה
  .  חודשים אינם מנבאים תוצאה התפתחותית מאוחרת יותר24יל ג

חושבו שני נתיבים ) סלידה מהמתנה וליקוי באינהיביציה(עבור כל אחד מהליקויים   
נתיבים התפתחותיים . האחד עבור הפרעה משולבת והשני עבור הפרעת חוסר קשב; התפתחותיים

כיוון שלא נמצאו מתאמים היכולים זאת , אימפולסיביות לא חושבו-תלהפרעה היפראקטיביו
בהתייחס . קוגניטיבי לסוג זה של ההפרעה-להוות בסיס לחישוב של נתיב מוטיבציוני או נוירו

,  שנים7- חודשים ו36נמצאה יציבות בסלידה מהמתנה בין הגילאים , לנתיבים המוטיבציוניים

בנתיב  (K-CPT- טלת ה שנים נמצאה כמנבאת את ממוצע זמן התגובה במ7סלידה מהמתנה בגיל 
נמצא ) סלידה מהמתנה או ממוצע זמן תגובה(אף לא אחד ממאפיינים אלו ). להפרעת חוסר קשב

נמצאה כמשתנה היחיד שמנבא את )  חודשים24(תגובתיות האם ; כמנבא את רמת הסימפטומים
תגובתיות פחות מותאמת של האם . רמת הסימפטומים של שני תתי הסוגים של ההפרעה

תגובתיות זו נמצאה . ים של הילד קשורה לרמות גבוהות יותר של סימפטומים של ההפרעהלסיגנל
  .   ולא דרך השפעתה על סלידה מהמתנה, כמשפיעה באופן ישיר על רמת הסימפטומים

לא נמצאו מתאמים מובהקים בין רמת הסימפטומים של הפרעה משולבת לבין ליקוי   
 חודשים נמצאה כמשתנה היחיד 54וט בהפרעות בגיל היכולת לשל.  שנים7באינהיביציה בגיל 

רמת הסימפטומים של הפרעת חוסר קשב . שמנבא את רמת הסימפטומים של הפרעה משולבת

שונות זמן התגובה . SS-נמצאה קשורה למספר הטעויות של הנבדק ולשונות זמן תגובה במטלת ה
 מהשונות של רמת 11%ות נמצאו כמנבא,  חודשים54יחד עם היכולת לשלוט בהפרעות בגיל 

כאשר הוכנסה למודל אחד שונות זמן התגובה יחד עם תגובתיות . הסימפטומים של חוסר קשב
לניבוי של רמת ,  חודשים54וזמן התגובה לגירויים לא תואמים בגיל )  חודשים24(האם 

בהק נמצא כי רק זמן התגובה לגירויים לא תואמים קשור באופן מו, הסימפטומים של חוסר קשב
  . לרמת הסימפטומים

אלא גם , שונות זמן התגובה נמצאה לא רק קשורה לרמת הסימפטומים של חוסר קשב  

,  בהשוואה לרמה גבוההADHDכמבחינה בין ילדים לאבות עם רמה נמוכה של סימפטומים של 
. כך שילדים לאבות עם רמה גבוהה של סימפטומים מראים שונות גבוהה יותר בזמני התגובה

-ם אלו תומכים ברעיון כי שונות גבוהה של זמני תגובה הינה אנדופנוטיפ מתאים לממצאי

ADHD , כיוון שהיא מאפיינת הן ילדים עם סימפטומים של חוסר קשב והן קרובי משפחה מדרגה
  . לאבות עם רמת סימפטומים גבוהה של ההפרעה) ילדים(ראשונה 
של היכולת לשלוט בהפרעות תוצאות המחקר הנוכחי מדגישות את התפקיד המרכזי   

הנוגעות , ממצאים אלה הינם בעלי השלכות יישומיות. ותגובתיות האם באטיולוגיה של ההפרעה

 ADHD או ילדים המציגים תמונה קלינית של ADHD-להתערבות מוקדמת עבור ילדים בסיכון ל
 יכולת ,התערבות מוקדמת יכולה להתמקד ביכולת של הילד לשלוט בהפרעות. כבר בגיל הגן

מנגד התערבות יכולה להתמקד באינטראקציה שבין . שניתנת לשיפור באמצעות אימון קשבי
שיסייע להורים לווסת את התנהגות הילד ולכונן יחסים יותר " אימון הורי"כדוגמת , ההורה לילד
  .  בתוך המשפחהםאופטימאליי
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 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is defined by developmentally 

inappropriate and impairing levels of inattentiveness, impulsiveness and hyperactivity 

commencing in early childhood. Over the last few decades, several theoretical models 

have been proposed to account for the phenotypic and endophenotypic heterogeneity 

seen in ADHD. Traditionally, explanations of ADHD have been based around simple 

causal models of single core dysfunction. Deficient inhibitory control has been proposed 

as the underlying psychological mechanism responsible for ADHD. Alternatively, lack 

of motivation to postpone a reaction was proposed to account for the symptoms of the 

disorder. Since these simple causal models could not account for the heterogeneity seen 

in ADHD, a dual pathway model has been proposed by Sonuga-Barke (2002, 2003). 

According to this model, the neuro-cognitive pathway is characterized by executive 

dysfunction due to deficit in inhibitory control, whereas the delay averse motivational 

pathway is characterized by hypersensitivity to delay and, as a consequence, behaviors 

that avoid delay.  

 The purpose of the current study was to investigate the early developmental 

underpinnings of the two proposed pathways to ADHD. The neuro-cognitive pathway is 

characterized by a deficit in inhibitory control, resulting from poor attentional ability in 

infancy and early childhood and deficits in effortful control during the preschool years. 

The delay averse motivational pathway is characterized by hypersensitivity to delay, 

resulting from non-optimal parenting behaviors in infancy and early childhood causing 

delay aversion during the preschool years.  The outcome of both pathways is childhood 

ADHD.  

 The pathways were examined using data from a longitudinal study of boys born 

to fathers with varying degrees of ADHD symptomatology. The study makes use of data 

collected when the children were 7, 12, 24, 36 and 54 months old. At these ages, the 

child’s temperament was assessed in the laboratory and by parent report, and parent-

child interaction was observed in a variety of situations. In the current study, 75 

subjects, at the age of 7 years old, were tested using an extensive diagnostic assessment 

based on the Conners ADHD Rating Scales-Revised (parent and teacher) and the 

Conners K-CPT, in addition to an assessment of inhibitory control and delay aversion.  

 Inhibitory control was measured using the stop signal paradigm (SST), 

developed by Logan and his colleagues (Logan, Cowan & Davis, 1984; Logan & 

Cowan, 1984), a paradigm that involves two concurrent tasks, a go task and a stop task. 

In the current study, the traditional SST was modified according to the age of the 

subjects; the go task was a simple categorization task, in which the subjects had to sort 

apples according to color. On 30% of the trails (randomly selected) a tone ("stop 

signal") was presented after the presentation of the go stimulus. The tone instructs 

participants to stop their response to the go task on that trail. 

 The delay aversion (DA) was measured using a computerized task, designed as a 

space-game, in which participants had to choose between a small reward (1 point) 

which was delivered immediately (after 2s.) and a large reward (2 points) which is 



 

delivered after a delay of 30s. After completion of the task, the points were exchanged 

for marbles. 

 In this non-clinical sample of children with ADHD symptoms, no significant 

correlation was found between SST scores and DA. The lack of correlation between the 

two tasks indicates that the paradigms measure different psychological components. 
Also no relation between ADHD symptoms and DA or inhibition deficit at school age 

was found. Conners K-CPT measures were not found to be related to DA, except for a 

negative correlation between DA and mean reaction time (RT), indicating that high 

levels of DA are related to slower reaction time. Regarding the developmental 

pathways, neither child behavior nor parenting behavior before the age of 24m predicted 

later outcome.  

 For each type of dysfunction (DA and deficit in inhibitory control), two 

developmental pathways were calculated; one for combined type and the other for 

inattentive type of the disorder. Pathways for hyperactivity-impulsivity type were not 

calculated since no significant correlations that could have been the basis for 

motivational or neuro-cognitive pathways were found. With regard to the motivational 

pathways, DA showed stability from the age of 36m to 7y, and the latter predicted mean 

reaction time (RT) on the K-CPT task (in the inattentive pathway). Neither of these 

characteristics (DA or mean RT) predicted the level of symptoms; only less optimal 

mother responsivity (24m) was found to predict level of symptoms for both types of the 

disorder, indicating that poorer responsivity is related to more symptoms of the disorder 

but the pathway was not through early delay aversion.   

 No significant correlation was found between combined type of ADHD 

symptoms and inhibition deficit at the age of 7y. Only the ability to control 

interferences at 54m was found to predict the level of combined symptoms. Symptoms 

of inattention were found to be related to number of choice errors and variability of RT 

in SST. The variability of RT together with the ability to control interferences at 54m 

accounted for 11% of the variance of inattention symptoms. When the variability of RT 

was put together with mother responsivity (24m) and incongruent RT at 54m into one 

model to predict the level of inattention symptoms, only the incongruent RT found to be 

significantly correlated with the symptoms level.  The variability of RT was not only 

found to predict the level of inattention symptoms, but also found to differentiate 

between children of fathers with high and low levels of ADHD symptomatology. 

Children of fathers with high levels of symptoms showed more variability of RT. These 

results support the idea that variability of RT is a good candidate for ADHD 

endophenotype, since it characterized both children with inattention symptoms, as well 

as first-degree relatives (children) of fathers with high levels of ADHD symptoms. 

 The results of the study also emphasize the role of interference control and 

mother responsivity in the etiology of the disorder. These findings have practical 

implications regarding early interventions for children at risk for ADHD or for children 

with pre-school ADHD. Early intervention can focus on the child's ability to control 

interferences, an ability which can be improved by attentional training. On the other 

hand, intervention can also focus on child-parent interaction, such as early parent 

training that will help parents to regulate their child’s behavior and to establish more 

optimal family relationships. 



  והמעבר בין התקופה הניאוליתית לתקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט) 3Y(האתר קטיף 
  רייס-יעל עבאדי
  

  תקציר
דרך ניתוח מכלולי התרבות החומרית שלה והגדרת , עבודה זו עוסקת בישות הקטיפית ובהגדרתה

מושווה למאפייניהן של מאפייני התרבות החומרית מהווים בסיס על גבו גם מוגדרת הישות וגם . מאפייניהם

על . ישויות ארכיאולוגיות אחרות בנות התקופה הניאוליתית הקרמית והתקופה הכלקוליתית בדרום הלבנט

בסיס ההשוואה ניתן להבין מה מייחד את הישות הקטיפית מהישויות התרבותיות האחרות ובאילו 

יאור המדוקדק של הישות מאפשר הת, בשלב הבא. מאפיינים יש בה המשכיות עם התרבויות האחרות

הקטיפית והמחקר ההשוואתי לדון בשאלת מיקומה ביחס לתרבויות האחרות ובשאלה לאיזה מהתקופות 

  .לתקופה הניאוליתית הקרמית המאוחרת או לתקופה הכלקוליתית –יש לשייך אותה 

והשוואתם למכלולים , כלי האבן וכלי העצם מהאתר, הקרמיקה, המחקר זה של מכלולי הצור

מאפשר מבט כולל על המאפיינים , מהתקופות הניאוליתית הקרמית והכלקוליתית מדרום הלבנט

תוצאותיו מאפשרות הגדרה מדויקת יותר של הקטיפית והוא מוביל . התרבותיים של הישות הקטיפית

ושל , להבנה טובה יותר של מיקומה של הקטיפית במעבר מהתקופה הניאוליתית לתקופה הכלקוליתית

  .בין התקופות האלו ומאפייניו באופן כלליהמעבר 

ועל  70-הוא נחפר על ידי אפשטיין בשנות ה. נמצא על רצועת החוף החולי מדרום לעזה 3Yהאתר קטיף 

. מתקנים וריכוזי ממצאים, באתר התגלה מפלס חיים ובו מוקדי אש. 20-של המאה ה 80-ידי גלעד בשנות ה

  . על ידי גלעד ואלון, בסיס להגדרתה של ישות תרבותית חדשהמכלולי התרבות החומרית הקטיפיים היו ה

אך היקף העיבוד והפרסום מאתרים , מאפייני הישות הקטיפית התגלו באתרי נוספים בדרום הלבנט

בדיקת הממצאים עצמם או המידע מהדוחות מעלה שיש תריסר אתרים . ושכבות קטיפיות מוגבל מאוד

, 3Yקטיף : מהים במערב ועד לאזורי המדבר הירדני המזרח, דברקטיפיים המשתרעים על רצועה בספר המ

, ואדי פידאן, תל ואדי פינאן, Mבשור , Bבשור , Aבשור , DIבשור , תלוליות בטאשי, עין ויידע, 14Pבשור 

ומאפייניהם  .B.C 5100-4800תיארוך רדיומטרי יחיד ממקם את הקטיפית בטווח של . נחאס ופונון- חרבת א

רבות החומרית ממקמים גם הם את הקטיפית בין התקופה הניאוליתית הקרמית לתקופה של מכלולי הת

  .הכלקוליתית

בתקופה הניאוליתית הקרמית והכלקוליתית התקיימו בדרום הלבנט סדרה של ישויות תרבותיות 

יתית הבנת אופיו ומהותו של המעבר בין התקופה הניאול. חלקן הוגדרו היטב וחלקן עדיין בתהליך. אזוריות

במצב המחקר . לכלקוליתית תלויה בהגדרה הברורה של כל אחת מהישויות התרבותיות והיחסית ביניהן

נושא שהישות , הנוכחי לא שוררת תמימות דעים באשר לשלב בו מתרחש המעבר בין שתי התקופות

ויות הקטיפית קשורה אליו קשר הדוק ואף מאירה את מהלכו באזור הדרומי של הלבנט כחלק מרצף תרב

  .שמוביל מסוף התקופה הניאוליתית אל התקופה הכלקוליתית

  

מהמידע על האתרים הקטיפיים שונים , הנתונים שנאספו מעיבוד מכלולי התרבות החומרית הקטיפיים

והמצוי בהם והשחזורים שנעשו על הבסיס הזה מראים כי המבנה החברתי הקטיפי היה במסגרת בסיסית 

וכללה חקלאות , כלכלת הקיום הייתה יצרנית מעורבת. על שבטית-של משפחות מורחבות ובמסגרת

חקלאות אקסטנסיבית של , חקלאות אינטנסיבית של חזירים, עז ובקר, אקסטנסיבית של עדרים של כבש

חלק הארי מהאוכלוסייה התגורר כל השנה בישובי . דגניים וכמויות לא קבועות ולא גבוהות של ציד ולקט

מסחר והשגת חומרי גלם הן , כשרעיית העדרים היא הסיבה העיקרית וציד, תיתקבע וחלק אחר נדד עונ

  . סיבות משניות או נדירות יותר לנדודים

  



, תריסר האתרים שבהם זוהו שרידיה של הישות הקטיפית נמצאים ברצועה לאורכו של דרום הלבנט

. אקלים מדברי –מזרחיים שעיקרה אזורי ספר המדבר ובשוליה הצפוניים אזורי אקלים ים תיכוניים וה

, טווח ההשתרעות של האתרים הקטיפיים הוא מדרומה של השפלה הפנימית מצפון ועד לנגב הצפוני מדרום

לתרבות הקטיפית היו קשרי חוץ עם שכנותיה שכללו . מחוף הים המערב ועד לאזור הערבה הירדניים ממזרח

עיקר הייצור היה מקומי ורק חלק זעיר  בעלי חיים ורעיונות ובמקביל, חומרי גלם, החלפת סחורות

  .מהמכלולים הקטיפיים מקורו מחוץ לטווח קיומה של התרבות הזו

  

היא מהווה כעין , התרבות הקטיפית היא התרבות הניאוליתית הקרמית הראשונה של צפון הנגב וככזו

מור הדבר בתרבות במיוחד א. חלוצה לתרבויות הבאות שגם מרכזן הוא צפון הנגב בפרט וספר המדבר בכלל

במובן הזה . שיש חפיפה גדולה בין טווח ההשתרעות של אתריה לזה של האתרים הקטיפיים, הבשורית

סולית 'התרבות הקטיפית היא הבסיס שעליו נבנתה החדירה של התרבות הבשורית ומאוחר יותר של הע

  .שבעית לצפון הנגב- הבאר

  

הקרמיקה כלי העצם וכלי האבן מבחינה , הצורניתוח של מאפייני התרבות החומרית במכלולי 

טיפולוגית וסגנונית הראה שהתרבות הקטיפית מורכבת מסט אחר של מאפיינים מאשר , טכנולוגית

, בסיס-אמנם כולן חולקות כמעט את אותם מאפייני. היסטוריות האחרות בדרום הלבנט-התרבויות הפרוטו

העדרות /לצד הבדלים חדים יותר של נוכחות, מכלולאך יש הבדל בשכיחות השימוש במרכיבים השונים ב

ולה מאסף תכונות שייחודי לה , היסטורית-התרבות הקטיפית היא בת בית בתקופה הפרוטו. מאפיינים

  . ומגדיר אותה

בשל ההעדר הכמעט , בספר המדבר הקטיפית היא התרבות העיקרית בתקופה הניאוליתית הקרמית

היא מייצגת היטב את , ככזו. למחצה-ל תקופה זו באזורים המדברייםגמור של אתרים מתרבויות אחרות ש

תוך ניצול היכולת והידע החקלאיים בתקופה ושילובם , מכלול האפשרויות להתקיים מתנובת האזור הזה

מייצגת , בהיבט של מכלולי הכלים. במערכת חברתית שתמקסם את סיכויי הקבוצה לקיים את עצמה

. תוך ביצוע בחירות טכנולוגיות וסגנוניות ייחודיות לה, קופה הניאוליתיתהקטיפית מסורות של סוף הת

  .לפיכך התרבות הקטיפית היא תרבות של סוף התקופה הניאוליתית הקרמית

  

התיאור המפורט והמקיף של , ברובד אחד. עבודה זו עוסקת בישות הקטיפית בשלושה רבדים שונים

הבסיס . מאפשר לראשונה הגדרתה הברורה והשלמה, מאפייני התרבות החומרית של אתרי הישות הקטיפית

רבותית תוך שימוש בכל המידע שנאסף על מכלולי הישות הת, לפיו הוגדרה עד כה מעובה בעבודה הנוכחית

כאן . אל מול שכנותיה במרחב ובזמן, ברובד שני מתקיים העיסוק בעצם הגדרתה של הישות הקטיפית. הזו

עולה העיסוק בשאלה מה היא תרבות והתשובה כוללת גם את האופנים שבהם ניתן להגדיר מסגרת כזו ומה 

מהווה ' תרבות'מושג ה. ריותהיסטו-לחקר ישויות פרוטו' תרבות'היתרונות והחסרונות של שימוש בכלי הזה 

. כלי עבודה דרכו ניתן לארגן את המידע שנאסף על תופעה ארכיאולוגית לכדי מאסף בעל משמעות הוליסטית

דרך חקירתה של . ברובד השלישי משמשת הקטיפית כלי לבירור אופיו ומהותו של המעבר בין שתי תקופות

תהליכים הדרגתיים נפרטים , ו קטיעתםהקטיפית מתבררות שאלות של המשכיות ורצף מקומיים א

מאפייניה של התרבות הקטיפית מצביעים על . לפרטיהם ותופעות המופיעות לראשונה מתוארות בהרחבה

בסגנון כלים ובמסורות טכנולוגיות בין סופה של , בכלכלת הקיום, המשכיות אזורית מובהקת באורח החיים

  .לקוליתית בספר המדברהתקופה הניאוליתית לבין ראשיתה של התקופה הכ
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Abstract 

This work deals with the Qatifian entity and its definition, through the analysis of its 
cultural assemblages and the study of their characters. The characteristics of the cultural 
assemblages are the foundation upon which the definition of this entity built and the 
comparison to the other cultural entities of the Southern Levant in the Proto-Historic 
period is made. The comparisons enable to understand what makes the Qatifian different 
from other entities, and in what characters it shows a connection to other entities. On the 
next level, by clarifying both its characters and its links to the other entities surrounding 
it, the detailed descriptions of the different aspects of the cultural assemblages enables us 
to test its position inside the general cultural tapestry. This work leads us to locating this 
entity in the suitable period. 

The detailed analysis of the flint, pottery, stone and bone tools assemblages, and 
comparisons to other Neolithic and Chalcolithic assemblages from the southern Levant 
are the foundation upon which a comprehensive view of the cultural characteristics of the 
Qatifian entity is built. The results enable us a more precise definition of the Qatifian 
entity than the one currently used. Furthermore, this research gives us a better 
understanding of the place of the Qatifian in the southern Levant during the transition 
between the Neolithic and Chalcolithic periods and aims to determine if the Qatifian is a 
Late Pottery Neolithic entity or a Chalcolithic entity. The correct reconstruction of the 
cultural sequence is an important part in our understanding of the cultural development in 
the southern Levant at the end of the 6th millennium BC and the beginning of the 5th BC. 

The key site of Qatif Y3 is located in the sandy coast south of Gaza, north of Tell 
Qatif. Qatifian assemblages were identified in other sites in the Southern Levant. 
Examination of the assemblages, or the data available about them, show that there are at 
least dozen Qatifian sites, most of them in the semi-arid zone of the southern Levant: 
Qatif Y3, Besor P14, 'Ain Waida', Teluliyot Batashi, Besor DI, Besor A, Besor B, Besor 
M, Tel Wadi Feinan, Wadi Fidan, Khirbet en-Nahas and Funun. A single C-14 
radiometric dating (from Qatif Y3) places the Qatifian around 5000 BC and supports the 
typo-technological conclusions. 

A series of regional cultural entities existed in the Southern Levant in the Pottery 
Neolithic and in the Chalcolithic periods. To understand the nature of the transition 
between the Neolithic and the Chalcolithic periods we have to clearly define the different 
cultural entities and the relationships among them. In the current state of research, no 
consensus exists regarding the exact phase in which this transition is taking part. The 
Qatifian is exactly at the right chronological place to shade a light on the subject and 
clarify this transition in the southern part of the Levant, as part of a cultural sequence 
sprawl from the late Neolithic to the Chalcolithic. 
 

The Qatifian subsistence economy was a productive agricultural system, based on 
herding sheep, goat, cattle and pigs and cultivated grains as the main source of food. The 



Qatifian basic framework of social structure was within extended families and in the 
higher level, tribal. Mixed productive economy included extensive agriculture of herds of 
sheep, goat and cattle, intensive farming of pigs, and extensive agriculture of grains. 
Varying amounts of hunting and gathering played a small role at this economy. The bulk 
of the population lived in sedentary settlements and another part migrated seasonally 
mainly with the herds and also for hunting, trading and obtaining raw materials. 

The dozen Qatifian sites are located in a west-east strip along the southern Levant, 
particularly in the northern Negev. The Qatifian sites sprawl from the southern Judean 
lowland in the north to the northern Negev in the south, from the coast at the west to the 
Jordanian Arava in the east. 
 

Analysis of the characteristics of the material culture assemblages of flint, pottery, stone 
and bone tools in terms of technology, typology and style shows that the Qatifian was 
composed of an exclusive set of attributes, different from those of other proto-historic 
southern Levant entities. The Qatifian culture is an integral part of the Proto-historic 
Levant, with its own unique features defining it. 

In the semi-arid zone of the Northern Negev, the Qatifian in the first Pottery 
Neolithic entity. As such, it represents well the range of possibilities of existence from 
this region yield by utilizing agricultural capabilities and knowhow which are integrated 
in the social system to maximize the chances of a group to self-sustain. In terms of 
material culture, the Qatifian represents traditions of the end of the Neolithic period, 
while making unique technological and stylistic choices. Therefore the Qatifian culture is 
a culture of the Pottery Neolithic period. 

 
This work deals with the Qatifian entity in three different layers. On one level, 

detailed and comprehensive description of the characteristics of the material culture of 
the Qatifian entity assemblages enable for the first time a complete and detailed 
definition. The former definition was extended using the information collected during this 
research. In a second layer, the examination of the definition of this entity as a separate 
one is done against its surrounding cultures – geographically and chronologically. In this 
level, it is necessary to examine the practice of defining an archaeological culture. The 
answer involves the consideration of what is culture, the ways in which the framework of 
'archaeological culture' can be defined and what the advantages and disadvantages of 
using this tool -culture - in the research of proto-historic entities. The concept of 'culture' 
is used as a working tool, through which one can organize the information collected on an 
archaeological phenomenon into a meaningful holistic ensemble. On another level, the 
Qatifian in this work is a tool to investigate the nature and character of the transition 
between the two periods. Through investigation of the Qatifian characters questions of 
continuity and sequence of local development are clarified and gradual processes and 
phenomena that appear for the first time in the area are described in details. The Qatifian 
cultural characteristics indicate significant regional continuity in subsistence economy, 
settlement pattern, artifact style, technology and traditions between the end of the 
Neolithic period and the beginning of the Chalcolithic period in the Northern Negev. 

 



הבנייה התייחסותית והכסא הריק בפתרון של כעס כלפי דמות , תפקידן של התערבויות אמפתיה: נושא העבודה

.התקשרות  

ציחור –יעל ענב : שם המגישה  

גארי דיימונד' פרופ: שם המנחה  

כעס מופיע . מוגדר כרגש חזק אשר מופיע כתוצאה מפגיעה אמיתית או דמיונית על ידי האחר, כעס: תקציר העבודה 

כעס כמו . כתוצאה מפגיעה או ביקורתכאשר אדם חווה התנהגות שאינה הוגנת כלפיו או איום להערכה העצמית שלו 

רגשות ראשוניים הם רגשות. גם רגשות אחרים יכול להופיע כרגש ראשוני או רגש משני , נחווים מייד לאחר הארוע  

 מתפתחים כתוצאה מהרגשות הראשוניים והם, בניגוד לראשוניים, רגשות משניים. אותנטיים וספונטניים, מיידים

   .כתגובה לתגובה מופיעים

כאשר נוצר קרע . אח או בן זוג, לרוב כעס משני מופיע בהקשר של יחסים אינטימיים עם אחר משמעותי כמו הורה

במקרים . 'בודד וכ, לא אהוב, בגידה או הזנחה האדם הפגוע בדרך כלל חש לא מוערך, במערכת היחסים בגלל נטישה

עצב הוא , עבור חלק מהאנשים. התגובות הראשוניות לאובדן הביטחון וההערכה העצמית כאלה עצב ופחד הם לרוב

האדם באופן מודע או בלתי מודע מתמקד בכעס כלפי האחר הפוגע ולא , במקרים כאלה. רגש מציף שקשה לחוות

או תחושת  בעוד שכעס הגנתי עשוי להביא באופן זמני לוויסות ההערכה העצמית הפגועה. באובדן ובכאב, בעצב

טיפולים לפתרון הכעס המשני , לפיכך. הביטחון באופן אירוני בטווח הארוך מצב זה מוביל לדחייה נוספת וריחוק רגשי

 .םגיעים הבסיסימתמקדים בעזרה בהעלאה למודעות ועיבוד של הרגשות הפ

ליצור רצף של ניתן , בהתבסס על תיאוריות של שינוי רגשי ומגוון של צורות טיפול אשר ממוקדות ברגש

במודל תיאורטי זה השלב הראשון בתהליך . התערבויות ספציפיות אשר נועדו ליצור שינוי מכעס משני לרגשות פגיעים

שלב זה כולל בתוכו התערבויות כמו אמפתיה ושיקוף אשר נועדו לגרום . השינוי הוא ליצור ברית טיפולית עם המטופל

שנוצרה ברית טיפולית משמעותית וחזקה בין המטפל למטופל השלב  ברגע. למטופל לחוש תחושה של בטחון והכלה

בריחוק ובאובדן אשר באים יחד עם הקרע אותו הוא חווה במערכת , הבא בתהליך מערב מיקוד של המטופל בבדידות

מטרת שלב זה היא לעורר את תחושת . שלב זה מלווה בהתערבות אשר כוללת בתוכה הבנייה התייחסותית. היחסים

השלב השלישי ברצף מכיל הבעה ישירה של צרכים לא . דן והכאב אשר מלווים את הקרע במערכת היחסיםהאוב

שלב זה מכיל בתוכו שימוש בטכניקת . ממומשים ורגשות פגיעים על ידי בני המשפחה באופן ישיר בפני מושא הבעיה

.יק וכוללת דיבור אליו בגוף ראשוןטכניקה אשר מערבת בתוכה דמיון של האחר המשמעותי יושב בכסא ר. הכסא הריק  

, עם זאת. מחקרים רבים תומכים באפקטיביות של טיפולים אשר מנצלים את ההתערבויות המתוארות לעיל

משפיעה על הרגש והקוגניציה של , בפני עצמה או בשילוב, פחות ידוע לגבי איך כל אחת משלושת ההתערבויות

ושת ההתערבויות הכעס של המטופל מתחיל לדעוך ואילו תחושת לדוגמה באיזה שלב ברצף הזה של של. המטופל

אילו התערבויות הן הכרחיות ומספקות על מנת ליצור את סוג השינוי הרגשי והקוגניטיבי ? האובדן והעצב מתגברת

?האם יש אפקט מצטבר שניתן לייחס לכל התערבות ובפרט לכסא הריק? אשר מתבקש בסוג כזה של טיפול  



הבנייה התייחסותית , אמפתיה בתוספת הבנייה התייחסותית ואמפתיה, המחקר בחן את ההשפעה של אמפתיה

במדגם הכולל משתתפים בעלי כעס לא פתור כלפי אחר משמעותי , בתוספת התערבות הכוללת את טכניקת הכסא הריק

ההבנייה הקוגניטיבית , שתתפיםהמחקר בדק את ההשפעה של כל תנאי התערבות על החוויה הרגשית של המ. בחייהם

יומיים לאחר הפגישה / יום , ואת המידה בה הם מוטרדים מהכעס הלא פתור מיד לאחר הפגישה, של הבעיות שלהם

. וחודש מאוחר יותר  

 ( הבנייה התייחסותי וכסא ריק, אמפתיה)מדדנו את ההבדלים בין שלוש קבוצות ההתערבות , (N = 194) 1במחקר 

דירוגי ילו וא, משתנים בלתי תלוייםכ שמשוהתערבות ה וסוגהזמן  כאשרדו כיוונית  ANOVAנו ערכ. לאורך זמן

התוצאות שלנו הראו כי המשתתפים . משתנים התלוייםשמשו כקוגניטיבית ההבנייה והעוצמת הרגש של המשתתפים 

ותר של עצב לאחר הראו רמות גבוהות י, הבנייה התייחסותיתיה ולאחר מכן תאמפ אשר עברו התערבות שכללה

רמות הכעס לאחר . אשר הראו רמות נמוכות יותר של עצב  בהשוואה למשתתפים שקיבלו רק אמפתיה,  הפגישה

יתר על כן הממצאים שלנו מראים שהנבדקים בשתי הקבוצות אשר עברו את  .הראיון היו דומות בשתי הקבוצות

חודש מאוחר  מהבעיהפחות מוטרדים  הם גם אלו שהיו( קזו עם הכסא הריק וזו ללא הכסא הרי)ההבנייה ההתייחסותית 

ואף תומכים ברעיון של הכעס המשני והחשיבות של חווית השערות שלנו הממצאים אלו עלו בקנה אחד עם . יותר

אינם תומכים באופן חד משמעי בצורך בשימוש בטכניקת הכסא , מצד שני, מצאים אלומ .העצב והכאב אצל המטופל

  . לפחות לא בקרב מדגם זה, את הרגשות הפגיעיםהריק בתהליך העל

הבינו את הקשר בין עצב וכעס במהלך הראיונות  נבדקיםית כדי לחקור כיצד הנגישה איכותב השתמשנו, 2במחקר 

היווה עבורנו הזדמנות להבין האם ניסיונם של הנבדקים תומך בתיאוריות שלנו על שינוי רגשי מחקר זה . שלהם

אשר נלקחו מהמאגר המקורי של הנבדקים אשר עברו את , משתתפים 12  כללהמדגם . 1קר ובממצאים שלנו ממח

רואיינו לגבי  הנבדקים. (ריקהכיסא ה וטכניקת תהבנייה התייחסותיאמפתיה בתוספת )הרצף המלא של ההתערבויות 

 Consensual Qualitativeהשתמשנו בגישת המחקר האיכותני , על מנת לנתח את התמלילים .ההתנסות שלהם

Research (CQR) .כצפוי ובאופן אשר עולה בקנה אחד עם . הקשר בין כעס ועצב היה העניין העיקרי של מחקר זה

המשתתפים הבינו את הכעס שלהם כמנגנון הגנה מפני העצב , מצאנו כי במחצית מהראיונות, 1הממצאים שלנו ממחקר 

שחוו במהלך הראיון רק כמות קטנה של נבדקים דיווחו שחוו  בעוד רוב המשתתפים דיווחו על עצב, יתר על כן. שלהם

ממצאים אלו מראים כי . כעס וזאת למרות העובדה שתנאי הכרחי מקדים לראיון היה חוויה מתמשכת של כעס לא פתור

הכאב והאובדן הם לרוב הרגשות הראשוניים המשמעותיים וההתערבות של ההבנייה , בהקשר של כעס לא פתור

 . ת בה השתמשנו נמצאה יעילה על מנת לעורר את הרגשות הפגיעיםההתייחסותי

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Subject: The role of empathy, relational reframes and empty chair task in resolving attachment 

related anger. 

Student’s name: Yael Enav Zichor 

Professors name: Prof. Gary Diamond 

Summary: Anger, defined as “a strong emotion oriented toward some real or supposed 

grievance”, is a natural and frequently occurring negative emotional state. Anger, as well as 

other emotions, can be primary or secondary in nature. Typically, secondary anger occurs when a 

rupture in an attachment relationship occurs, the injured person typically experiences feeling 

unvalued, unloved, lonely, etc.  In such instances, sadness and fear are typically the primary 

response.  However, for some people, sadness is untenable and overwhelming. In such cases, the 

person may consciously or unconsciously focus on their anger toward the offending other rather 

than their sadness, loss or pain. While defensive anger may serve to temporarily restore or 

regulate the injured person’s self-esteem or sense of security, ironically, over the long run, it 

actually leads to further rejection or emotional distance.  Consequently, treatments for resolving 

secondary anger focus on helping clients to access and process their underlying vulnerable 

emotions.  

Based on theories of emotional change and the various emotion focused treatment 

models, it is possible to articulate a pan-theoretical sequence of specific interventions designed to 

create the shift from secondary anger to primary, vulnerable emotions. In this pan-theoretical 

model, the first step in the change process is to build a therapeutic alliance with the client.  Once 

a sufficiently strong therapist-client alliance has been established, the next step in the process 

involves refocusing the client onto the distance, loneliness, and loss associated with the 

attachment rupture.  This is accomplished by using interventions such as the "relational reframe". 

The third step in the sequence involves having family members directly express their unmet 

attachment needs and associated vulnerable emotions directly to the attachment figure 

him/herself. This third step is accomplished by utilizing the empty-chair dialogue. A substantial 

amount of research supports the effectiveness of treatments utilizing the interventions described 

above.  However, less is known regarding how each of these three interventions, alone and in 

concert, impact upon clients’ cognitions and emotions. This study examined the impact of 

Empathy, Empathy plus Relational Reframes and Empathy, plus Relational Reframe plus Empty 

Chair interventions in a sample of participants presenting with unresolved anger toward a 



significant other.  The study examined the impact of each intervention condition on participants' 

emotional experience, cognitive constructions of their problems and degree to which they are 

bothered by their unresolved anger (i.e., resolution)  immediately after the analogue therapy 

session, one/two days later, and one-month later.  

In Study 1 (N=194), we measured the differences between the three intervention groups 

(Empathy, RR and EC) over time. We conducted two-way repeated measure ANOVAs with time 

and intervention group serving as independent variables, and participants' ratings of the intensity 

of each given emotion and cognitive construction measures serving as the dependant variables. 

Our results showed that participants who received empathy and then relational reframes, 

evidenced a decrease in anger and an increase in sadness immediately after the interview, 

compared to those participants receiving empathy.  Moreover, our results showed that the two 

groups which received relational reframe intervention were less bothered by their anger one 

month later, and the group that went through the entire sequence was less bothered by the anger 

compared to the Empathy plus RR group. These findings were consistent with our hypotheses 

and lend support to the concept of secondary anger, as well as the importance of accessing and 

experiencing underlying, primary pain and vulnerability.   

In study 2, we utilized a qualitative approach to explore how clients themselves 

understood the connection between sadness and anger over the course of their interviews. This 

study was an attempt to explore participants' experience and see if they supported our theories 

about emotion change and the findings from Study 1.  A sample of 12 participants, drawn from 

the original pool of subjects who underwent the full analogue session consisting of all three 

interventions (Empathy plus RR plus EC), were interviewed regarding their experience.  In order 

to analyze the transcripts, we utilized the Consensual Qualitative Research (CQR) approach. The 

relationship between anger and sadness was the major interest of this study.  As expected, and 

consistent with our findings from Study 1, we found that in half of the interviews, participants 

understood their anger as a mechanism for defending against their sadness. Moreover, while 

most of the participants reported experiencing sadness during the analogue session, a 

surprisingly few described experiencing anger during the analogue session, despite the fact that 

experiencing ongoing anger was a criteria for being included in the study.  The findings are 

consistent with those from Study 1.  
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אול� המחקר , תהחופשה המשפחתית היא אחד מיסודותיו החשובי� של ענ� התיירו

ולענות על פער זה גשר על תה ליהיהנוכחי מטרת המחקר . האקדמי אודותיה דל למדי

בהקשר זה . ומדוע, השאלה הא� משפחות שונות מעדיפות דפוסי חופשה משפחתית שוני�

, פעילות פנאי לא שגרתית למטרות הנאה"כהוגדרה החופשה המשפחתית לצרכי המחקר 

וכוללת שני לילות לפחות מחו" ) או חלק מילדיה�( וילדיה� המשותפת להורה או להורי�

ממצאי המחקר מעידי� כי משפחות שונות אכ# מעדיפות דפוסי חופשה שוני� . "לבית

נמצא דמיו# בי# המשפחות בהקשר של ,  ע� זאת.במונחי� של מניעי� והתנהגות בפועל

ו העיקרית של מסקנת, לכ#. כל סוגי החופשות המשפחתיותהעדפת פעלתנות רבה ב

אינה תופעה החופשה המשפחתית , רות המרכיב הפעלתני המשות�המחקר הינה כי למ

, אינו משק� נכונה את המציאות" חופשה משפחתית"המושג , במילי� אחרות. הומוגנית

מכא# נובע ג� שמו של המחקר ". חופשות עבור משפחות"ומ# הראוי לקרוא לתופעה 

 ".ור משפחותחופשות עב" ל"חופשה משפחתית"מ

 נשאלו ההורי� על (n=309) ומדג� שטח  (n=278)שכלל סקר ארצי מייצג , מחקרב

וכ# השיבו על שאלות שבחנו משתני� , העדפותיה� באשר לחופשות משפחתיות

 תיאורית –שלוש תיאוריות פסיכולוגיות מובילות . דמוגרפיי�$פסיכולוגי� וסוציו

 ,Higgins, 1997(תיאורית מוקד וויסות , Bowlby, 1969, 1973) 1980(ההתקשרות 

ממצאי המחקר  . שולבו במחקר)Baumrind, 1967, 1991( ותיאורית סגנו# הורות )2000

י� לחופשה משפחתית עולה כי לתיאוריות פסיכולוגיות אלו יכולת הסבר בהקשר של מניע

, חומית$ר מעידי� על חשיבותו של ניתוח בי#ממצאי המחק, ע� זאת. והתנהגות במהלכה

מבנה המשפחה , במיוחד בהקשר של הבדלי מיגדר, שכ# הבנת הרקע החברתי של המשפחה

העדפות , תורמת להבנת מניעי�, )כגו# הכנסה נמוכה(והתמודדות ע� אילוצי� ואתגרי� 

 . מעבר לניתוחי� הפסיכולוגיי�, והתנהגות בפועל

שיווקיי� , י�לממצאי המחקר ומסקנותיו פוטנציאל יישומי רב בהקשרי� ניהולי

תיירני� שישכילו להתאי� את המוצר התיירותי שברשות� למגוו# גדול יותר . ותכנוניי�



ההבנה כי החופשה , בנוס�. יזכו ליתרו# שיווקי ותחרותי משמעותי, של משפחות

יכולה לתרו� לפיתוח� של יעדי� חדשי� וליצירת , המשפחתית הינה תופעה הטרוגנית

 . התמחויות

 

 

From "Family Vacation" to "Vacations for Families": 

Characteristics of Family Vacations according to Psychological 

Typologies and Socio-demographic Aspects of Parents 

 

By: Yael Ram 

 

This work was carried out under the supervision of: 

Prof.  Natan Uriely  

Prof. Ayala Malach-Pines 

 

The family vacation phenomenon is one of the foundations of the tourism 

industry, but academic research about it is has been inadequate until now. The 

purpose of this study was to ameliorate this situation and to answer the question of 

whether different families prefer different patterns of family vacations, and why. For 

the purpose of the study, the family vacation phenomenon was defined as "a non-

routine leisure activity for pleasure purposes, shared by a parent or parents and their 

children (or some of their children), and including at least two nights away from 

home". The findings of this research indicate that different families prefer different 

patterns of vacations in terms of motivations and actual behavior. Yet, a similarity 

was found between families regarding the preference of high levels of activity during 

the family vacation.   

Two forms of data collection were used in the study. A national representative 

survey (n=278) and an on-site sample (n=309).  The parents, participated in the study, 

were asked about their preferences regarding the family vacation and about various 

psychological and socio-demographic variables. Three leading psychological theories 

were utilized in the study: the Attachment Theory (Bowlby, 1969, 1973, 1980), the 

Regulatory Focus Theory (Higgins, 1997, 2000) and the Parenting Style Theory 

(Baumrind, 1967, 1991). The study findings showed that psychological theories 



contribute to the understanding of both motivations for family vacations and actual 

behaviors. Nevertheless, the study findings also emphasized the importance of 

interdisciplinary research, because understanding of the social background of the 

family, especially in the contexts of gender, family structure, and coping with 

challenges (kosher food or low income, for instance) also contributed to the 

understanding of motivations, preferences, and actual behavior.  

The study findings and conclusions have great potential for implementation in the 

tourism industry, particularly in managerial, marketing, and planning contexts. 

Tourism managers and providers who successfully tailor their products to a wide 

range of families will have significant competitive and marketing advantages. 

Furthermore, the understanding of the family vacation as a heterogeneous 

phenomenon has the potential to contribute to the development of new destinations 

and expertise.     

 

 

 



 המתווך תהליכי שכפול PCNAהנדסת חלבונים לחקר החלבון : נושא העבודה 
 א"ותיקון הדנ

 
  יערית פרידמן:שם המגישה 

 
אמיר אהרוני'  דר:שם המנחה  

 
:תקציר העבודה  

 
 

גישות רחבות היקף ואנליזות ברמת הגנום אפשרו תיאור טופולוגי , בשנים האחרונות

מעמיק של האינטראקציות בין כלל החלבונים בסוגים שונים של תאים                              

(protein-protein interaction networks) . המידע הרב שהצטבר הראה כי רשתות חלבוניות

- מכילות מספר מצומצם של חלבונים היוצרים מספר רב של אינטראקציות עם חלבונים אחרים

מחקרים הראו כי ברוב המקרים חלבונים אלו חיוניים לחיות התא והם . Hubsאלו נקראו 

 .שמורים בין מינים שונים לאורך האבולוציה

 

א מתווכים על ידי חלבון הנקרא "תהליכי שכפול ותיקון נזקי הדנ, בתאים אאוקריוטים

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). המגייס למזלג השכפול מגוון זהו חלבון חיוני

רוב החלבונים שעוברים אינטראקציה עם . א"אנזימים המשתתפים בתהליכי שכפול ותיקון הדנ

PCNA נקשרים לאזור בחלבון הנקרא (IDCL)inter-domain connecting loop . העובדה כי

-חלבונים שונים נקשרים לאותו אתר מרמזת כי שלבים רבים של קישור וניתוק של אנזימים מה

PCNAא" הכרחיים לתפקוד תקין בתהליכי השכפול והתיקון של הדנ. 

 

, א עמידים לשינויים גנטיים"מחקרים רבים מצאו כי תהליכי שכפול ותיקון נזקי הדנ

מעט , בעוד שעמידות ברמת המערכת הינה נושא שנחקר רבות, אולם. סביבתיים וסטוכסטיים

אנו מתייחסים , בעבודה זו. מאוד ידוע בנוגע לאופי השינויים שמובילים לרגישות תהליכים אלו

א בפני שינויים "לשאלות אלו על ידי כך שאנו חוקרים את הרגישות של תהליכי שכפול ותיקון הדנ

שיטות ביוכימיות , בעזרת אבולוציה מכוונת.  והפרטנרים שלוPCNAבחוזק האינטראקציה בין 

 בעלי זיקת קישור גבוהה יותר למספר אנזימי מפתח PCNAוגנטיות יצרנו אוסף של מוטנטים של 

אפיינו את ספציפיות הקישור של מוטנטים אלו ומצאנו כי . א"בתהליכי שיכפול ותיקון נזקי הדנ

העליות בזיקת הקישור היו ספציפיות ולא שינו את חוזק הקישור למגוון פרטנרים , ברוב המקרים

כמקור היחיד של , (in vivo)בדקנו הפעילות של מוטנטים אלו בתוך תא השמר , לבסוף. אחרים

PCNA ,א רגישים במיוחד בפני שינויים אלו"ומצאנו כי תהליכי שכפול ותיקון נזקי הדנ .

להפתעתנו גילינו כי הפנוטיפים של זנים אלו חמורים בהרבה מאלו של זנים בהם הגן המקודד 

המאופיין בזיקת קישור נמוכה ,  מוטנטPCNAלאותו פרטנר נמצא בחסר או מאלו של זן המכיל 

. (PCNA79)לכל הפרטנרים 

 

 



א עמידים "המידע שאספנו בעבודה זו מרמז כי תהליכי שכפול ותיקון נזקי הדנ, לסיכום

 ובאותה עת רגישים מאוד להעלאת זיקת PCNAלירידות בזיקת הקישור של פרטנרים שונים של 

אנו מציעים כי לתהליכים ביולוגיים רגישות גבוהה בהרבה בעת , לפיכך. הקישור לאותם פרטנרים

 .רגולציה מאשר בעת חסר של מרכיבים שונים המשתתפים באותו תהליך ביולוגי-דה
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Abstract 

 
In recent years, genome-wide approaches have enabled detailed topological 

descriptions of protein-protein interaction (PPI) networks in different types of cells. These 

large datasets of information revealed that PPI networks contain a fraction of highly 

connected proteins termed Hubs. Many of the Hub proteins were found to be both essential 

and conserved through evolution. 

In eukaryotes, DNA replication and repair processes are mediated by Proliferating Cell 

Nuclear Antigen (PCNA), which is an essential Hub protein that coordinates the recruitment 

of many DNA modifying enzymes to the replication fork. Many of the PCNA interacting 

partners attach to a common loop on the PCNA, called the inter-domain connecting loop 

(IDCL), suggesting that multiple steps of binding and dissociation of partners on the PCNA 

are required for proper function during the different stages of DNA replication and repair 

processes. 

It is well established that DNA replication and repair processes are extremely robust to 

genetic, environmental, and stochastic perturbations. However, while robustness has been 

widely explored, little is known regarding the nature of perturbations that lead to the fragility 

of this process. In this work we address these questions by studying the susceptibility of DNA 

replication and repair processes in the face of perturbations altering PCNA–partner 

interaction affinities. Using directed evolution, biochemical and genetic approaches we have 

generated a collection of yeast PCNA mutants with increased binding affinities to several key 

partners participating in different aspects of the replication and repair processes. We 

characterized the binding specificities of these mutants and found that, in most cases, those 

increases were specific and did not alter the binding affinities of a variety of other partners. 

Finally we examined the in vivo performance of these mutants as the sole source for PCNA 

inside yeast cells and discovered that the DNA replication and repair processes are highly 

sensitive in the face of such alterations. Surprisingly, we revealed that the phenotypes of 



these strains far exceed the phenotypes of strains deleted for the same partner, as well as a 

strain in which the PCNA was mutated to confer decreased binding affinity for all partners 

(PCNA79).  

 

Collectively, our data imply that the DNA replication and repair network is robust for 

decreases in PCNA-partner binding affinities and at the same time extremely fragile for 

increases in PCNA-partner binding affinities. We therefore suggest that biological processes, 

while tolerant for deleting components of the network, are highly sensitive for misregulating 

the same components. 



  
 תגובההתארגנות הב באנגיוגנזה ו1מעורבות מולקולות אינטרלאוקין 

  בגידולים סרטנייםהחיסונית 

  

  מוגש על ידי ירון כרמי

  רון אפטה' פרופ: שם המנחה

  

  תקציר
  

מערכת החיסון לשמירה על התפקוד לת פוע, הגוף ממחוללי מחלה חיצונייםמלבד הגנה על 

גוררת עמה , פגיעה במערכות ההובלה של הגוף. דת הצורך את תיקונה במיתהתקין של הרקמה ומעודד

מאקרופאגים הם בין . ותהליכי נקרוזה של הרקמה הפגועה) היפוקסיה(ירידה באספקה קבועה של חמצן 

ומפרישים מגוון עצום של חומרים מתווכים המעודדים יצירה , הנודדים למקום הנזק, התאים הראשונים

התמיינות המאקרופאגים לטובת ריפוי . שגשוג של תאי רקמה חדשיםו) אנגיוגנזה(חוזרת של כלי דם 

לאור . היא סופית ופוגעת דרמטית בכושרם הציטוטוקסי ובהתמודדותם עם גורמים מחוללי מחלה, פצע

, יצירת כלי דם הם תהליכים יסודיים המלווים פתולוגיות רבותודלקת , בשנים האחרונות הוצע כי, זאת

ם מצביעים על קשר נסיבתי יסטטיסטיים ומחקרי, ברות של ממצאים פתולוגייםהצט, אכן. לרבות סרטן

המלווה ביצירה אבנורמלית של כלי דם ובין השכיחות והחומרה של , ומנגנוני בין קיומה של דלקת כרונית

בתגובה , המופרש ממקרופאגים, 1אחד החומרים הדלקתיים החשובים הוא אינטרלאוקין. מחלת הסרטן

 הינה משפחה של ציטוקינים שהבולטים שבה 1אינטרלאוקין . לרבות נזק רקמתי, של גירוייםלמגוון רחב 

המולקולות . )IL-1Ra ( ואנטגוניסט טבעי אחדIL-1α and IL-1β) (הן שתי מולקולות אגוניסטיות

דרך שפעול של , האגוניסטיות הן פלאיטרופיות באופיין ומשפיעות על מגוון עצום של תהליכים

  .מולקולות הדבקה וקולטנים במגוון רחב של תאים, כמוקינים , םציטוקיני

לבחון את הגורמים המשפיעים על ההתארגנות המערכה , איפה, מטרתה של עבודה זו הייתה   

, לצורך כך.  בתהליכים אלו1 יצירת כלי דם ואת תפקידן של מולקולות אינטרלאוקיןלעידוד החיסונית 

 ונבחנו תוצרי )i.e. LPS (עם או בלי נגזרות מיקרוביאליות, קסיההושמו בתנאי היפו, ממאקרופאגים

מתוצאות העבודה .  ויצירת כלי דםית דלקת תגובההתגובה המופרשים שלהם כמו גם יכולתם להשרות

אין די בסביבה דלת חמצן כדי לשנות את ההתמיינות היסודית של המקרופאגים בתגובה לנגזרת , עולה כי

חשיפה , עם זאת. כלי דם בהיקף נרחביצירת  בה בלבד כדי לעורר תגובה דלקתית ובקטריאלית וכי אין די

של מקרופאגים לתוצרים מעודדי דלקת בסביבה היפוקסית תורמת משמעותית להעלאת הכושר הדלקתי 

ות  נחוצ1מולקולות האינטרלאוקין , תוצאות העבודה מציעות כי בסביבה דלקתית. והאנגיוגני שלהם

. VEGFשנוכחותם הכרחית ליצירת מיטוגנים של תאי אנדותל ובעיקר  ולגיוס תאים חיסוניים ממח העצם



מבוטאות בתאים ממקור מיאלואידי  1 מתוצאות העבודה עולה כי מולקולות אינטרלאוקין, יתרה מכך

ת של  התלות ההדדי. בתאים ממקור אנדותליאלי והן קשורות זו בזו בפעולת גומליןVEGFואילו 

, מהתוצאות עולה כי. העושה שימוש בצורתם הרקומביננטית, מולקולות אלו הודגמה גם במערכת מודל

הן השרו תגובה דלקתית , ל והוזרקו לעכברי ביקורת' עורבבו במטריג1כאשר מולקולות אינטרלאוקין 

גם נוגדנים ל 'כאשר הוספו לתערובת המטריג, תגובות אלו נמנעו. חריפה ויצירה של כלי דם חדשים

שנגרמו כתוצאה , התגובה הדלקתית ויצירת כלי הדם החדשים, באופן דומה. VEGFמנטרלים כנגד 

 . 1נחסמו לחלוטין כאשר הוספו לתערובת נוגדנים מנטרלים כנגד אינטלאוקין , VEGFמהזרקה של 

התאים האחראיים לקשרי גומלין אלו הם תאי אב של המערכת , תוצאות העבודה מציעות כי

 בתגובה לחשיפה ל 1המצויים באופן טבעי ברקמה והמסוגלים להפריש אינטרלאוקין , המיאלואידית

VEGFנמצאו גם בסביבה , כאמצעי להפעלה של מסלולים דלקתיים וליצירת כלי דם, מנגנון זה.  ולהיפך

ות הביא להאטה משמעותית בהתפתחבמיקרוסביבה הסרטנית  VEGF ו 1 דיכוי אינטרלאוקין .הסרטנית

, לאורך זמן,  VEGFדיכוי של , עם זאת.  ולהפחתת צפיפות כלי הדם בו תת עוריי מלנומה עכבריתגידול

בתאי אב , כמו גם של מיטוגנים נוספים של תאי אנדותל, הביא לעליה משמעותית בביטוי של מולקולה זו

ים תאים סרטניים מנגנון חדש לאופן שבו מתחמק, איפא,  תוצאות העבודה מציעות.ממקור מיאלואידי

בצד הפחתת צפיפות כלי ,  הביא1או חסימה של אינטרלאוקין , דיכוי,  מאידך.אנגיוגניים-מטיפולים אנטי

  .גם להתבגרות ולהתמיינות טובה יותר של תאי אב מיאלואידים למקרופאגים בוגרים, הדם

 של גרורות העבודה לא מצאה קשר ישר בין המספר וקצב ההתפתחות, בניגוד לפרסומים אחרים

העבודה מראה כי חוסר או עודף של , תחת זאת. ריאתיות לבין עוצמת התהליך הדלקתי וצפיפות כלי הדם

 מוביל לפגיעה 1חוסר באינטרלאוקין , מחד.  גורר דיכוי של הזרוע הציטוטוקסית התאית1אינטרלאוקין 

 Tומך בהתמיינות של תאי משמעותית כוללת ביצור של מתווכים דלקתיים אחרים ולהרכב ציטוקיני הת

מביא לגיוס , 1או ביטוי בלתי מבוקר של אינטרלאוקין , עודף, לעומת זאת. נאיבים לתאים רגולאטורים

  . מתמיד ובלתי מבוקר של תאי אב מוקדמים ממקור מיאלואידי
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Abstract 

Inflammation and angiogenesis are pivotal processes in the progression of many 

pathological diseases. In damaged tissues, there is a hypoxic environment and an 

enriched milieu of pro-inflammatory and pro-angiogenic cytokines secreted by 

infiltrating cells of myeloid and endothelial lineages. We first assessed the role of 

these cell populations and the cytokines secreted by them in promoting inflammation 

and angiogenesis. IL-1 is a macrophage-derived major pro-inflammatory “alarm” 

cytokine, which acts mainly through the induction of a network of pro-inflammatory 

cytokines/mediators and via expression of integrins on leukocytes and endothelial 

cells. This promotes cell infiltration and activates inflammation and tissue repair at 

damaged sites. Of the 11 members of the IL-1 family of ligands, IL-1β and IL-1α are 

the two major agonistic molecules; while the IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra) is a 

physiological inhibitor of pre-formed IL-1. In comparison to IL-1β, IL-1α, which is 

mainly cell-associated, is less potent in the stimulation of inflammation and 

angiogenesis.  

We show that supernatants of macrophages, stimulated under hypoxia, with or 

without an inflammatory stimulus (LPS), promote angiogenesis in Matrigel plugs by 

recruiting and activating cells of myeloid and endothelial lineages. Neutralization of 

IL-1, especially IL-1β, or injection of macrophages supernatants into IL-1RI KO 

mice, completely abrogates cell infiltration, VEGF secretion and angiogenesis in 

Matrigel plugs, suggesting a key role for IL-1β in initiating and propagating the 

angiogenic response. Myeloid cells infiltrating into Matrigel plugs were mostly of 

bone marrow origin and represented the major source of IL-1 in the plugs. Cells of 

endothelial lineage were the main source of VEGF and were recruited mainly from 



neighboring tissues, rather than from the bone marrow. These results indicate that IL-

1 dependent angiogenesis in Matrigel plugs is mainly due to the capacity of IL-1 to 

induce cell infiltration and to activate inflammatory cells to secrete in situ a complex 

network of cytokines and chemokines, rather than via direct activation of endothelial 

cells.   

Of the numerous and versatile mediators produced by macrophages, IL-1β and 

VEGF were found to be key mediators of the angiogenic process. It was thus of 

interest to further assess the mutual interactions between IL-1β and VEGF. For that, 

Matrigel plugs mixed with recombinant IL-1β, or recombinant VEGF, with or without 

neutralizing antibodies. Consistent with our previous results, Matrigel mixed with 

recombinant IL-1β, was angiogenic and contained high levels of VEGF. Similarly, 

VEGF was shown to induce a strong angiogenic response concomitant with high 

levels of IL-1β. Remarkably, addition of neutralizing antibodies against IL-1β to 

Matrigel mixed with recombinant VEGF, abrogated the angiogenic response induced 

by it. Alternatively, when Matrigel was mixed with recombinant IL-1β, angiogenesis 

was impaired when neutralizing antibodies against VEGF where added. The mutual 

induction of IL-1β and VEGF in angiogenesis was shown to be induced by tissue 

resident VEGFR1+ cells. These results strongly suggest that VEGFR1+ cells may 

serve as tissue-resident sensors that can trigger the angiogenic switch in response to 

signals from the environment.  

We then assessed whether these mutual interactions between IL-1β and VEGF 

are also exist in tumor angiogenesis. Thus, Matrigel plugs containing B16 melanoma 

cells were injected into WT mice, with or without anti-IL-1β or anti-VEGF 

neutralizing antibodies, and tumor invasiveness and angiogenesis were assessed. 

Neutralization of either VEGF or IL-1β resulted in impaired tumor growth and poor 

angiogenesis but the effects of IL-1β neutralization were more profound. FACS 

analysis of cells infiltrating the Matrigel plugs showed impaired recruitment of 

VEGFR1+ immature myeloid cells and diminished proliferation of endothelial cells 

upon IL-1β or VEGF neutralization. VEGF was mainly secreted by cells of 

endothelial lineage and induced endothelial cell proliferation. IL-1β was mainly 

secreted by myeloid lineage cells and played a key role in inducing Angiopoietin-1, 

Bv8 and MMP-9 from VEGFR1 immature myeloid cells,   their recruitment to the 

tumor site.  



Metastasis displays the most severe aspect of tumor growth and is the leading 

cause of mortality in experimental animals and cancer patients. Therefore, we 

examined whether the interactions between IL-1 and VEGF that occur in the 

microenvironment of s.c. B16 tumors also regulate angiogenic/inflammatory 

processes in remote organs (i.e. lungs). Accordingly, Lewis lung carcinoma tumor 

cells, with or without neutralizing antibodies against IL-1 and VEGF, were injected 

i.v. into WT mice. However, although neutralization of either IL-1β or VEGF reduced 

angiogenesis in lung tumors, it did not alter tumor prosperity but rather markedly 

promoted bad prognosis and increase mortality rates. Our findings therefore suggest 

that the outcomes of blocking IL-1 and/or VEGF in the tumor microenvironment may 

significantly vary from one organ to another.   

We next assessed the role of IL-1 in the control of anti-tumor immunity versus 

progression in a model of experimental lung metastasis, using 3LL and B16 epithelial 

tumor cells. The absence of IL-1 signaling or its excess in the lung microenvironment 

(in IL-1β and IL-1Ra KO mice, respectively) resulted in a poor prognosis and reduced 

T cell activity, compared to WT mice. In IL-1β KO mice, enhanced Treg 

development/function, due to a favorable in situ cytokine network and impairment in 

APC maturation, resulted in suppressed anti-tumor immunity, while in IL-1Ra KO 

mice, enhanced accumulation and activity of myeloid-derived suppressor cells was 

found. These interactions were specific to the microenvironment of lung tumors, as in 

intrafootpad tumors in IL-1 KO mice, different patterns of invasiveness were 

observed. The results highlight the critical and unique role of IL-1, and cytokines 

induced by it, in determining the balance between inflammation and anti-tumor 

immunity in specific tumor microenvironments.  

 



 בזימון בדיקות בקו ייצור רציה של שיקולי זמן מחזור ותנובהאינטג

 ישראל טירקל: מאת

 פרופסור גדי רבינוביץ: מנחה

 תקציר

, זמן המחזור ה והקטנתתנובה להגדלת בהתמדה שואפתהלמחצה -תעשיית המוליכיםעבודה זו מתמקדת ב

 אנו חוקרים גישה להשגת הביצוע המשולב. ם בנפרדלכל אחד מהייצור בפועל מתייחס האופן בעוד שעל פי רוב 

שעל פיה זמן מחזור , היסוד הידועהעל הנחת  רובמבוסס לתנובה וזמן המחזור שר בין הקה. שניהםוהמיטבי של 

. תחת ביצוע בדיקות ניהםביוקרים את הקשר וח מערערים על כך אנו. ארוך יותר גורם להקטנת התנובה ולהיפך

בביצוע בדיקות של  ומתרכזיםאנו בוחנים את ההשפעה של גורמים אופרטיביים שונים על זמן המחזור ותנובת הקו 

 .שוניםבדיקה למשטרי בהתייחסות , בו מיוצריםש הפריטיםצעד ייצור באמצעות 

שלב הראשון של ה. פרוסות מיוצרות בקו סדרתי עם צעדי ייצור מתקלקלים המשובץ במתקני בדיקה

המייצגים קטע שחוזר על עצמו בקו , העבודה מניח תא ייצור פשוט הכולל שני צעדי ייצור וצעד בדיקה אחד

. באמצעות סימולציה וכלים אנאליטיים ותםומפעילים א משטרי בדיקה סטאטיית ודינמייםאנו מפתחים . הייצור

 משטריתחת יישום של , ובת הקו המושגת בו זמניתהמטרה הינה להקטין את זמן המחזור המצטבר ולהגדיל את תנ

 .הבדיקה

על , בדיקה תחת תרחישים שונים של קו הייצור משטרי הנערכת השוואה של ביצועי עשר, בשלב השני

-הבדיקה ומשקפות עקומה דמוי משטריהתוצאות שמושגות הינן אופייניות לכל . ידי שימוש בסימולציה ייחודית

העקומה מראה שגידול קצב הבדיקה מגדיל את התנובה וזמן המחזור עד לנקודת . קעורה של תנובה כנגד זמן מחזור

הסיבה לירידת התנובה נעוצה בגידול . בעוד זמן המחזור ממשיך לגדול, שיא של התנובה שממנה מתחילה ירידה

שנגרם כתוצאה מזמן המתנה ארוך יותר לביצוע , ת מחוץ לגבולות הבקרהמשך המשוב לתיקון מכונת ייצור העובד

 .ברור שירידה בתנובה והארכת זמן המחזור הינן מגמות בלתי רצויות. הבדיקה

תחת הנחה , ביותר בפועל אנו מפתחים מודל אנאליטי למשטר בדיקה סטאטי שהוא הנפוץ, בשלב השלישי

 ים מסוגתור הכוללתיטי של זמן מחזור אנו מסתמכים על רשת תורים לבניית המודל האנאל. של אותו תא ייצור

M/M/1 ו-G/M/1 . ם של צעד ייצור אנו מסתמכים על מצבי מעבר מרקוביילבניית הקירוב האנאליטי של התנובה

, תוצאות המודל האנאליטי מתוקפות באמצעות הסימולציה. והתפלגות הפריטים המיוצרים בו במשך זמן הבדיקה

בניית המודל האנאליטי מסבירה . בחלון העבודה הרלבנטי ין המודליםמובהק סטטיסטית בשאין הבדל ות ומצביע

המודל גם מקל על . ועוזרת בהבנת קשר הגומלין בין תנובה לזמן מחזור, היטב את השפעות קצב ומשך הבדיקה

 .המשך המחקר והניתוחים לעומת השימוש בסימולציה

 אנו, בצעד ייצור במשך זמן הבדיקה ובחינת מניין הפריטים המעובדים כחלק מבניית המודל האנאליטי

, בתחילה ניתן אולי להניח שתהליך זה הינו פואסוני. M/M/1נדרשים לחקור את התפלגות הכניסות לשירות בתור 

, תאנחנו מראים שתהליך זה תלוי במופע ההגעה ובמופע השירו. בדומה לתהליכים הידועים של הגעה ועזיבה בתור

הקירוב פואסוני וההתפלגות המדויקת מיושמים עבור משך בדיקה קבוע ומשך בדיקה . ומפתחים את התפלגות שלו

 .וההבדלים ביניהם נבחנים, אקראי

תועלת מוגדרת על מנת להעריך את הביצוע המשולב והמיטבי של -משתנים של עלות-פונקצית מטרה רב

בהשגת  קה הדינמיים משיגים עליונות על פני המשטר הסטאטיהבדי שמשטריהמחקר מראה . תנובה וזמן מחזור

אלה על משך  משטריםתוצאות אלה מוסברות באמצעות ההשפעה של . ובהשגת שיא התנובה, פונקצית המטרה

 .המושגת כתוצאה מהפעלת זימון דינאמי, המשוב לתיקון
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שיא . בה וזמן מחזורהמשך המחקר בוחן השפעה של מאפייני בדיקה נוספים על תנו, בשלב הרביעי

. בניגוד ליעדי ייצור מקובלים, התנובה מושג ברמה מתונה של נצילות מתקן הבדיקה ולא ברמת נצילות גבוהה מאוד

ברור שזמינות חלקית של מתקן הבדיקה . המשטר הסטאטינצילות גבוהה יותר מאשר  משיגים משטרים דינאמיים

מידת ההשתנות . קטנה גורמת להקטנת התנובה בקצב מהיר יותראבל זמינות הולכת ו, משיגה תנובה נמוכה יותר

של מתקן הבדיקה הינה בעלת השפעה גדולה יותר על התנובה מאשר סוג ההתפלגות ( זמינות-אי)של משך הקלקול 

גדל בקצב מהיר יותר מאשר קצב  המשטר הסטאטיעל  הדינאמיים המשטריםפער העליונות של . של משך הקלקול

 .קטנת זמינות מתקן הבדיקה וקצב הגדלת ההשתנות של משך הזמינות ומשך הקלקול

משטר ניתן להטמיע את המודל המוצע במערכת תומכת החלטה של ייצור על מנת לקבוע מראש את 

מחקרים עתידיים שיבחנו המחקר סולל את הדרך ל. בהתייחסות משולבת לתנובת הקו וזמן המחזור, הבדיקה הרצוי

המשולבת של גורמים  כמו גם את ההשפעה, ל תנובה וזמן מחזוראת ההשפעה המשולבת של גורמים נוספים ע

 .כל מדד ביצועעל  אחרים

פיתוח מודל , בדיקה דינאמית על תנובה וזמן מחזורחקר השפעה של התרומה המדעית של העבודה הינה ב

ובהבניית מודל חדש לקשר בין  היסוד הידועה של תנובה לעומת זמן מחזורבערעור על הנחת  ,אנאליטי לתנובה

משטרים התרומה המעשית הינה בפיתוח . M/M/1ובפיתוח התפלגות כניסה לשירות בתור , תנובה לזמן מחזור

שהוכרה על ידי אינטל ואומצה ליישום עתידי , שיפור בביצועי תנובה וזמן מחזור דינאמיים פשוטים שמאפשרי

 .ות המרכז למחקר ופיתוח של החברהצעבאמ

 

 ; תנובה; תזמון; תורים; מערכת ייצור; מוליכים למחצה; זמן שהייה; בדיקה – מילות מפתח
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Abstract  

This work focuses on the semiconductor industry which strives towards high Yield 

and low Cycle Time (CT), while most current manufacturing practices consider them 

separately. We investigate an approach to achieve the best combined performance of Yield-

CT. The relationship between Yield and CT is commonly based upon the known premise 

assuming that longer CT induces lower Yield, and vice versa. We challenge this and 

investigate their relationship under the execution of inspections. We examine various 

operational factors that affect Yield and CT, and focus on in-line inspection of production 

steps via the items they produce, while considering different inspection policies. 

Wafer fabrication is a sequential line of deteriorating production steps, imbedded 

with inspection steps. The first phase of this work assumes a simplified Production Cell 

consisting of two process steps and one inspection step, which represent a repetitive segment 

of the production line. We compose static and dynamic inspection policies and apply them via 

simulation and analytical methods. Our aim is to concurrently reduce the accumulated CT and 

increase the Yield achieved due to inspections. 

In the second phase, the performance of ten inspection policies is compared under 

different production line scenarios, using custom simulations. The results achieved are typical 

of all the policies evaluated, and exhibit a quasi-concave curve of Yield versus CT. The curve 

illustrates that a growing inspection rate increases both Yield and CT until the Yield reaches a 

maximum and then starts to decline, while the CT continues to increase. The cause for the 

Yield decline is longer delay of corrective feedback to an out-of-control production tool, due 

to longer waiting time for inspection. Clearly, lower Yield performance and higher CT are 

undesired. 

In the third phase, an analytical model is developed for the most common static 

inspection policy in practice. The same Production Cell model is assumed here as well. For 

constructing the analytical CT model we rely on queueing network with M/M/1 and G/M/1 

queues. For the analytical Yield approximation we rely on Markovian transition of production 

states and on the distribution of items produced during the inspection time. The analytical 

model's results are validated using the simulation model, which indicates that there is no 

statistically significant gap between the models in the relevant working window. Constructing 

the analytical model elaborates the impact of inspection measure rate and inspection feedback 

delay on CT and Yield, and helps comprehend their interrelationship. It also eases further 

investigation and analysis as opposed to using simulation. 
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As part of constructing the analytical model and analyzing the count of items 

produced during the inspection delay time, we investigate the distribution of service starts in 

an M/M/1 queue. Initially it might have been assumed that this process follows a Poisson 

distribution, based on the known arrival and departure processes. We show that this process 

depends on both the arrival and service, and develop its distribution. The Poisson 

approximation and the exact distribution are applied for constant and random inspection 

durations, and the differences are analyzed. 

A cost-benefit multi-objective function is constructed in order to consider the best 

Yield-CT combined performance. It is demonstrated that the newly composed dynamic 

inspection policies are superior to the static policy in achieving the objective function, and in 

achieving the maximum Yield. The results are explained by the effect that these policies have 

on the inspection feedback delay, obtained due to their dynamic nature. 

In the fourth phase, further investigation examines the effects of additional inspection 

characteristics on Yield and CT. Maximum Yield is achieved at moderate utilization levels of 

the inspection facility and not at very high utilization, contrary to typical production goals in 

practice. Dynamic policies achieve higher utilization than the common static policy. Clearly, 

partial availability of the inspection facility achieves lower Yield, but lower availability 

decreases Yield at a faster rate. Inspection facility repair-time variability has a greater effect 

on Yield than the assumed repair-time distribution. The superiority of dynamic over static 

inspection policy increases at a growing rate, with reducing inspection availability and with 

increasing variability of the operation-time and repair-time. 

The proposed models can be embedded in production decision support systems for 

pre-determining the preferred inspection policy, while simultaneously considering Yield and 

CT. This study paves the way for future investigation of the integrated impact of additional 

factors on Yield and CT, and of the integrated impact of other factors on any performance 

measure. 

The scientific contribution of this study is in the investigation of dynamic inspection 

and its impact on Yield and CT, the development of an analytical Yield model, in challenging 

the known Yield-CT premise and establishing a new Yield-CT relationship model, and in the 

development of the service-start distribution in an M/M/1 queue. The practical contribution is 

in suggesting simple dynamic policies that can improve Yield and CT combined performance, 

which was recognized by Intel and adopted for future implementation via their R&D center. 

 

Keywords – flow time; inspection; production system; queueing; scheduling; semiconductor; 

yield 
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 ותלישת אטום מימן מהידרידים Co(III)חיזור של קומפלקסים של : נושא העבודה

 ע"י רדיקלים בתמיסה מימית Rh(III)של                         

 שם המגיש: לובוב כץ

 שם המנחה: פרופ' דן מאיר שטיין

 תקציר העבודה: 

תגובות  של קומפלקסים של מתכות מעבר עם רדיקלים הינן בעלות חשיבות רבה משום 

. תוצרי ביניים אלו מתכת מסוג  –שבתגובות אלו נוצרים תוצרי ביניים עם קשר פחמן 

נוצרים בהרבה תהליכים תעשייתיים, תגובות ביוכימיות, סינתזות אורגניות. למרות העניין 

ניים אלו לעיתים קרובות קשה לחקור אותן עקב זמן החיים הגדול בתכונות של תוצרי בי

 הקצר שלהם בתמיסות מימיות.

 אחת התגובות המתרחשות במערכות כאלו היא התגובה 

LmM
n+1

-R + 
.
R'             M

n
Lm + R-R' / RH + R'OH or ROH + R'H 

Rכאשר 
'R-ו .

 הינם שיירים אלקיליים .

 והמנגנון של תגובה זו לא נחקרו עד כה לעומק.הגורמים המשפיעים על הקינטיקה 

השנים 04במחקרים הקודמים במשך 
. 'R = Rאחרונות תגובות אלה נחקרו בתנאים בהם ה [1]

-1בכל התגובות האלה קבועי המהירות היו 
s

1-
M 

7
1*10 >k . 

בעקרון, מנגנון של תגובה זו עבור קומפלקסים של מתכות מעבר עם רדיקלים יכול להתרחש 

 ע"פ המסלולים הבאים:

  

 

 

 

מכיל שלב בו נוצר תוצר ביניים בו שני השיירים האלקיליים קשורים ליון המתכת  ז"א המגנון

 כך שלב של אלימינציה מחזרת.-המרכזי ואחר

 

R' 

LmM א. 
n+1

-R + 
.
R'            LmM

n+2
                 M

n
Lm + RR' / RH + R'OH or ROH + R'H 

R 

R' 

-L 
LmM

n+1
-R + 

.
R'             Lm-1M

n+2
                 M

n
Lm + RR' / RH + R'OH or ROH + R'H 

R 
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 ז"א המנגנון מתרחש ללא יצירת תוצר ביניים תוך תלישת האלקיל וחיזור יון המתכת המרכזי.

במחקרים אחרונים עבור תגובות של קומפלקסי מתכות מעבר עם רדיקלים הוצע שהן 

 מתרחשות במנגנון ב'. 

. למטרה זו נבחרה חקירת תגובות 'R  Rבמחקר זה הוחלט לחקור את התגובות האלו כאשר 

LmMומפלקסים יציבים של של ק
n+1

-R  ,עם מגוון של רדיקלים.
R'. 

LmMתחילה נבחרה משפחה של קומפלקסים 
n+1

-H  משום שבהידרידים לא צפוי אפקט של

 Rhהפרעה מרחבית על תקיפת הרדיקל. המתכת שנבחרה עבור הקומפלקסים האלה היא 

 משום שממנה ניתן להכין הידרידים יציבים בתמיסה מימית.

 התגובה שנבחרה למחקר הינה:

 

הנסיון לבדוק את קבוע המהירות של התגובה בשיטת הפולס רדיוליזה נכשל משום שהתגובה 

היחסית  M-Hהינה איטית מדי בשביל מחקר בשיטה זו. הסיבה לכך הינה כנראה חוזק הקשר 

Rhקבוע המהירות של התגובה של קומפלקס של גבוה בקומפלקס זה. 
III

-H  עם רדיקלי מתיל

60נמדד מניצולות התוצרים הגזיים )מתאן ואתאן( בהקרנה במקור קרינה רציף, 
Co. 

, אלא תלישת אטום (Cl)מהתוצאות שהתקבלו הוסק שלא מתרחשת תלישת ליגנד אקסיאלי 

א התקבלו תוצרים אחרים חוץ ממתאן ואתאן. ע"מ לאמת את מימן )ההידריד(, משום של

המסקנה הזאת הוחלט למדוד את קבוע המהירות של התגובות של קומפלקסים של 

L(Cl)Rh
III

-D
עם אותו רדיקל. המטרה הייתה למדוד אפקט איזוטופי. צפוי היה לקבל  +

מדידת אפקטים אפקט איזוטופי גדול יחסית. זאת ע"פ הספרות בה מופיעים מחקרים על 

(. C-Hיות )תלישת אטום מימן מקשר טאיזוטופיים של תלישת אטומי מימן מתרכובות אליפ

האפקט האיזוטופי הגדול צפוי בגלל אפקט המסות של אטומי ההידריד והדיאוטריד על 

להפתעתנו, התקבל . (tunneling)וכן בגלל תרומת תהליך מינהור C-D-ו C-Hמתיחת הקשר 

פוך, ז"א מהירות תלישת אטום מימן מהקומפלקס ההידרידי הינה איטית אפקט איזוטופי ה

יותר מאשר מהירות תלישת אטום דיאוטריום מקומפלקס שלו. תוצאה זאת גורמת להסיק כי 

 המנגנון בתגובות אלו מורכב יותר ממה שהוצע בספרות. 

[ ] LmM
n+1

-R + 
.
R'              LmM

n+1
 
.….

 C 
..…

 R'                   M
n
Lm + RR' / RH + R'OH or ROH + R'H 

 

 ב. 

L(Cl)Rh
III

-H
+
 + 

.
CH3            L(Cl)Rh

II
(H2O)

+
 + CH4 

H2O 
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ההפוכים המופיעים בספרות קשורים במעורבות של לפחות שלב שיווי  האפקטים האיזוטופיים

משקל אחד במנגנון התגובה. כך הוצע מנגנון תגובה שמסביר את התוצאות הניסוייות 

שלב  –שהתקבלו. מנגנון זה מכיל שלב של עליה במספר הקואורדינציה בתוצר הביניים ואחריו 

 נון זה ישנם שני שלבים בשיווי משקל:של אלימינציה מחזרת לקבלת תוצר סופי. במנג

 

 

 

 

המהירות. התגובות  בנוסף, התוצאות הראו שישנה השפעה של האפקט המרחבי על קבועי

. קבועי מהירות שהתקבלו עבור התגובה של (cis, trans)נחקרו עבור שני איזומרים גיאומטיים 

. ההפרש בין cis-הינם גדולים יותר מאשר אלו שהתקבלו עבור איזומרי ה trans-איזומרי ה

ם קבועי מהירות אלו אינו גדול מאוד. מוצע שהגורם העיקרי לכך שקבועי המהירות הינ

Rhנמוכים יחסית  הינו, כאמור, חוזק הקשר 
III

-H
 בקומפלקסים אלו. +

ע"מ לחקור את קינטיקת התגובות האלה בהשפעת אפקט המרחבי על תקיפת הרדיקל )שלא 

קיים בקומפלקסים ההידרידיים ודיאוטריים( נחקרו גם תגובות של קומפלקס 

methyl(pyridine)cobaloxime  המכיל קשרCo
III

-C לים שונים:עם רדיק 

(pyridine)(L1)2Co
III

-CH3 + R
.
                products 

L1 = dimethylglyoxime 

שיטת פולס רדיוליזה )עבור תגובות בעלות  –התגובות האלה נחקרו בשיטות קינטיות שונות 

קבועי קצב מהירים יחסית( וע"י מעקב אחר תוצרים סופיים של התגובות באמצעות אנליזת 

יים לאחר הקרנה במקור רציף )עבור תגובות בעלות קבועי קצב איטיים יחסית(. תוצרים סופ

מחקירת התגובות של קומפלקס זה עם רדיקלים שונים )אליפטיים, כהליים )בעלי פונטציאלי 

חיזור שונים( ורדיקלים אחרים )בעלי הפרעה מרחבית גדולה יותר(( נראתה תלות של קבועי 

טנציאלי החיזור של הרדיקלים התוקפים. בנוסף, ניתן להסיק מהירות של התגובות האלה בפו

Coכי לחוזק הקשר 
III

-C  ישנה השפעה גדולה על מהירות התגובה של הקומפלקס עם הרדיקל

המתילי. בניתוח התוצרים הגזיים התגלה איבוד קבוצת מתיל )הניצולת הכוללת של 

וסף תגובה של הקומפלקס של הרדיקלים קטנה עם עליה בריכוז הקומפלקס(, לכן נחקרה בנ

L(Cl)Rh
III

-H/D
+
 + 

.
CH3                    L(Cl)Rh

IV
                            

CH3 

H/D 
[ ]

+
 

L(Cl)Rh
II
(H2O)

2+
 + CH4/CH3D 

CH3 

H/D 

L(Cl)Rh
II
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Co
II
-(glyoxime)2  עם רדיקלי מתיל והתקבל שבתגובה זו מתרחשת היווצרות של הקומפלקס

Coהנחקר, ז"א יצירת קשר 
III

-C לאור התוצאות שהתקבלו הוצע מנגנון חדש בו ישנה .

Co"מחזוריות" של יצירה ושבירה של קשר    
III

-C . 

Coהקצב של התגובות האלו איטיים יחסית )וזאת בגלל חוזק הקשר  כאמור, קבועי
III

-C 

לכן הוחלט לחקור תגובות של הרדיקלים עם קומפלקס אחר המכיל קשר  בקומפלקס הנחקר(,

Co
III

-C  בו חוזק קשר הינו קטן יותר. למטרה זו סונתז הקומפלקס

[Co(cyclam)(H2O)CH3]
החקירה הקינטית של  ונחקרה התגובה שלו עם רדיקלי מתיל. +2

60-התגובה התבצעה ע"י מעקב אחר התוצרים הגזיים הסופיים לאחר הקרנה במקור ה
Co .

במהלך המחקר התגלה כי בדוגמאות בהן ריכוז הקומפלקס הינו גבוה יחסית מאזן חומר אינו 

מלא, הדבר המרמז על נוכחות תוצר נוסף. אכן בדוגמאות בעלות ריכוז הקומפלקס גבוה יותר 

-(cyclam)].מתנול. לכן הוצע מנגנון בו ישנה היווצרות של תוצר ביניים  –תגלה תוצר נוסף ה

Co
IV

-(CH3)2]   קבלת תוצר ביניים זה ביחד עם מנגנון התגובה שהוצע דומים מאוד לאלו

Rhשנקבעו עבור תגובות של קומפלקסים ההידרידיים של 
III קבועי הקצב שהתקבלו בחקירת .

ם נבדלים בהרבה מקבועי הקצב שהתקבלו עבור התגובות האחרות התגובות האלה אינ

 שונה במערכות אלו. M-Cאו  M-Hשנחקרו, למרות שחוזק הקשר 
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Topic: Reduction of Co(III) Complexes and H-atom Abstraction from Hydrides of  

            Rh(III) by Radicals in Aqueous Solution 

Name: Lioubov Kats 

Supervisor: Prof. Dan Meyerstein 

 

Abstract: 

The reactions        

(1)        

are of importance in a large variety of radical induced catalytic processes. The 

intermediates of these reactions are also of importance in a variety processes: 

biological, synthetical, industrial and catalytic. The factors affecting the kinetics 

(mechanisms and rate constants) of these reactions have still not been fully 

elucidated. In previous studies over the past 40 years these reactions were studied 

only for cases with R=R'. All the reactions studied are relatively fast with 

k11*10
7
M

-1
s

-1[1-5]
.  

In principle these reactions might proceed via either of the following mechanisms: 

 

(2)  

 

 

 

(3)  

where                . 

In the mechanism described in reaction (2) the central metal ion is first oxidized 

followed by a reductive elimination. 

LmM
n+1

-R + 
.
R'                 M

n
Lm + RR' / RH + R'OH or ROH + R'H 

R' 

LmM
n+1

-R + 
.
R'            LmM

n+2
                 M

n
Lm + RR' / RH + R'OH or ROH + R'H 

R 

LmM
n+1

-R + 
.
R'              LmM

n+1
 
.….

 C 
..…

 R'                   M
n
Lm + RR' / RH + R'OH or ROH + R'H [ ] 

-L Lm-1M
n+2

                 M
n
Lm + RR' / RH + R'OH or ROH + R'H 

R 

R' 

R   : C  
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In the mechanism described in reaction (3) R and not the central cation is attacted 

by the radical.  

Recent results 
[6]

 for the reaction  

(4)  

were interpreted as indicating that the reaction proceeds via the mechanism 

outlined in equation (3). It seemed of interest to check whether this is generally 

true. For this purpose it was decided to study the reactions of a variety of radicals, 

.
R' (with a stable LmM

n+1
-R complex). It was decided to choose as a first example a 

LmM
n+1

-H complex as the hydride ligand imposes no steric hindrance.  

The first reaction chosen was: 

(5)  

L = 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane (cyclam) 

The methyl radicals were produced by radiolysis techniques. 

The effect of cis- and trans-L(Cl)Rh
III

-H
+
 on the yield of CH4 and C2H6 formed in 

samples irradiated at a low dose rate in a  source were measured. 

The results, G(
.
CH3)total that stays constant over the change in the complexes 

concentrations, point out that there is no abstraction of Cl – atom from the 

complexes. Indeed the formation of CH3Cl was not observed by GC analysis. 

In principle CH4 could be formed in reaction (5) also via 
.
H atom abstraction from 

the ligand L. In order of ruling out this possibility it was decided to repeat the 

experiment replacing L(Cl(Rh
III

-H
+
 by L(Cl)Rh

III
-D

+
. It was expected that this 

experiment will result in a relatively large kinetic isotope effect (KIE) as all 
.
H 

atom abstractions from C-H groups involve a large KIE. Surprisingly, the results 

point out that inverse isotope effects occur in these systems. 

(NH3)5Co
III

-CH3
2+

 + 
.
CH3           Co(H2O)6

2+
 + 5NH4

+
 + C2H6 

H2O 

L(Cl)Rh
III

-H
+
 + 

.
CH3            L(Cl)Rh

II
(H2O)

+
 + CH4 

H2O 



3 

 

Inverse kinetic isotope effects are commonly attributed to the involvement of an 

equilibrium process,with an inverse equilibrium isotope effect, as an elementary 

reaction cannot involve an inverse isotope effect. Such inverse isotope effects have 

been observed for reductive coupling of alkyl-hydrides and less commonly aryl-

hydrides.  

So, the suggested mechanism of the reactions studied is: 

 

 

 

Additionaly, it was found that rate constant for the reaction of trans- isomer of the 

complex is faster than for the cis- isomer. This suggests a steric hindrance on 

methyl radical's attack of the cis- isomer of the complex. 

The reaction of methyl (pyridine) cobaloxime, a complex with a Co
III

-C bond, with 

methyl radicals was studied. The results point out that C2H6 is formed in this 

reaction which has a relatively low rate constant, probably due to the strong Co
III

-C 

bond. The effect of reduction potentials, steric hindrance of the 
.
CR

1
R

2
OH and 

CO2
.-
 radicals on the rate constants of the reduction of this complex were studied. 

The results indicate that both the redox potential and the steric hindrance of the 

radicals affect the rate of reaction. 

As stated, the rate constant of this reaction of methyl radicals is relatively low. One 

can suggest that the bond strength of metal-carbon bond ((40+2) kcal/mol) might 

cause this. In order to verify this suggestion it was decides to study an analogous 

reaction (Co
III

 complex with methyl radical) with a complex that has relatively 

weak metal-carbon bond. 

L(Cl)Rh
III

-H/D
+
 + 

.
CH3                    L(Cl)Rh

IV
                            

CH3 

H/D 
[ ]

+
 

L(Cl)Rh
II
(H2O)

2+
 + CH4/CH3Cl 

CH3 

H 

L(Cl)Rh
II
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For this purpose the [Co[cyclam](OH2)CH3](Cl4)2 complex with bond strength of 

(26+2)kcal/mol was chosen. The results point out that this reaction proceeds via an 

other mechanism that involves formation of an intermediate. This mechasm is 

similar to mechanism of reaction of Rh
III

 complexes with methyl radicals: 

 

 

 

 

 

Thus, because of differences of mechanisms of these reactions it can't be concluded 

whether the rate constants are affected or not by bond strength. 

 

 

 

L-Co
II
-CH3

+
 + CH3OH 

L-Co
III

-CH3
2+

 + 
.
CH3  L-Co

IV
 

CH3 

CH3 
[ [ 

2+ 

[L(H2O)2Co
II
]

2+
 + C2H6 

final  products 

H2O 



כללה בתנועות עם משוב ראיתי מושההמודל ללימוד מוטורי וה  
 מגיש ליאור בוצר

אמיר קרניאל' דר: מנחה  
  

 תקציר

ש מסוגלים לבצע מגוון רחב של תנועות שדורשות דיוק בביצוע לעיתים התנועות גם צריכות להיות . בני אנו

ל או מכים כדור טניס בתנועת סבסוב עלית מעל כשאנו מועכים מקק עם סנד, לדוגמא. מדויקות בעיתוי שלהם

ש השהיות הולכה . רשת הטניס מבוצעות בעזרת מערכת הולכה עצבית איטית שבה י באופן מפתיע תנועות אלו 

נן זהות. גדולות יחסית נים אי שים השו  . בנוסף ההשהיות של החו

ני חיזוי המתבססים על מודלים  מחקרים קודמים הציעו פתרון לבעיית הבקרה עם השהיות בדמות של מנגנו

ש בהעתקים של פקודות מוטוריות שימו אך מודלים אלו לא הסבירו איך ההשהיה עצמה נלמדת או , פנימיים ועל 

כדי ( מוטורית-השהייה ויזו) ניסוים קודמים שהשתמשו בפרדיגמה של הוספת השהיות בין ראיה ותנועה. מפוצה

בעוד הבקרה של תנועות בדידות , של תנועות רציפות וקצביותלבחון שאלות בבקרה המוטורית התמקדו בחקר 

  .נזנחה

לבדוק ולכמת את יכולת ההסתגלות של תנועות בדידות ולהציע מודל בקרה : מטרת מחקר זה לפיכך היא כפולה

 . ללמידה והסתגלות להשהיות

 

הוספה של השהייה בניסוי הראשון בדקנו את ההסתגלות לתנועות השגה במערכת מציאות מלאכותית בזמן 

נבדקים למדו תחילה לבצע תנועות מדויקות למטרה בעזרת משוב ראיתי שעקב אחר תנועות היד . ויזואלית

אולם כשנוספה השהייה למשוב הראיתי באופן מפתיע תנועות היד פספסה את מטרה והמשיכה מעבר . שלהם

ני משוב ראיתים מעורבים בתנועת השג. אליה לאחר חשיפה קבועה להשהיה התנועות . התוצאה זו מעידה שמנגנו

שוב הפעם בדמות ,  כשההשהיה בוטלה באופן לא צפוי תנועות היד חזרו להיות לא מדויקות. נעשו מדויקות 

 . ל כמכלול תומכות במסקנה שההסתגלות התרחשה במערכת המשוב הראיתי"התוצאות הנ. תנועות השגה קצרות

 

נים המעורבים בה נוסף בין תנועות בדידות לתנועות , סתגלותבכדי לחשוף את המנגנו ניסוי הכללה  ביצענו 

אנו מציעים מודל תאורטי חישובי הכולל צמד בקרים מסוג בקר משוב ובקר היזון קדמי וכן סימולציות . מחזוריות

 .מוטורית-י הסתגלות של המודל הקדמי בבקר המשוב להשהייה הויזיו"שמסבירות את תוצאות הניסוי ע

 

סף שאלנו האם הסתגלות להשהיות יכולה להתרחש גם בעת ביצוע מטלה מוטורית מסוג ירוט ובחנו את בניסוי נו

ני התיקון של התנועה בעת ביצוע תנועת ירוט לא מוצלחת  .מנגנו

  

ני בקרה מקביליים מסוג בקר קדמי ובקר  המודל שהצענו ומודלים קיימים אחרים תומכים בקיום של שני מנגנו

ני משוב יכולים לפעולמשוב בהם הבקר ה בהתבסס על היפותזה זו . קדמי דומיננטי בתחילת התנועה טרם מנגנו

שיכול לכמת את תרומת הבקר הקדמי לתנועה הכלי המתמטי . ומודל בקרה מוטורית אנו מציעים כלי מתמטי 

נומיאלית מיוחדת ומספק כלי יעיל ופשטני למדידת ניארית של סדרת זמן פולי נוים בבקר  מתבסס על רגרסיה לי שי

ני משוב קדמיים. הקדמי נוספת מכלי. לפיכך כלי זה יכול לשמש לבחינה של לימוד ואדפטציה של מנגנו זה   תוצאה 

אימות של הכלי המתמטי בוצע על תנועות השגה מדומות ואמיתיות . הינה היכולת לקבוע את תחילת התנועה



. ג אוטומטי נפוץ בתחום חקר התנועה מסוג סף מהירותותוצאותיו הושוו לסיווג ידני על ידי מומחים וכן לסיוו

שיטה זו על פני השיטות הקיימות נות   תוצאות המחקר מציגות את יתרו

 

 



 



Motor Learning and Generalization During Discrete Movements with Delayed 
Visuomotor Feedback 

By Lior Bot zer 

Supervisor: Dr. Amir Karniel  

 

Abstract 

Daily activities of humans are composed of a large repertoire of movements which require 

precision and accuracy. Often movements are also expected to  be precise in their timing (temporal 

precision), such as crushing a running bug with a shoe, or hitting a fast approaching tennis ball with 

topspin stroke over the net. Surprisingly, these activities are performed with a slow neural control 

system having relatively large conductive delays. Furthermore, modality-specific (proprioception and 

vision) delays can be different. Previous research suggests that this conflict between delays in control 

might be explained if the brain utilizes prediction mechanisms b ased on internal models and efferent 

copies. However, these models do not explain how the delay itself is learned and compensated. Previous 

experiments have also used the paradigm of adding visuomotor delay to address the motor control 

related questions; however, these experiments focused only on continuous, rhythmic motor tasks, and 

the ability to adapt to delay under discrete movements was mostly overlooked. The goal of this thesis is, 

therefore, two-fold: to  measure and quantify effects of visuomotor del ay on discrete movements and to 

present a control model for learning of and adapting to delay. 

 

In the first experiment, we investigated the control of reaching movements during artificially 

induced visuomotor delay in a virtual reality environment. Subjec ts initially learned to reach accurately 

using a visual feedback cue to a spatial target. When visual feedback was unexpectedly delayed, the 

hand movements overshot the end-point target as a result of vision- based feedback control. Over 

repeated trials, subjects gradually adapted their movements and became accurate again. When the 

delay was unexpectedly removed, subjects systematically undershot the target. This “after effect” 

supports the conclusion that an adaptation occurred within the vision -based feedback control 

mechanism. 

 

To expose the underlying mechanisms of adaptation, we employed a generalization task to a 

rhythmic movement in a second experiment. We put forward a  theoretical and computational model 

and simulations that explain these findings utilizing a pair of feedback and feedforward controllers that 

support the idea that the forward model compensates for the changes in the visuomotor control loop.  

Next, we explore whether a visuomotor adaptation can occur during adaptation to interception 

task. In a third experiment, subjects learned to intercept a moving target.  We  further investigated the 

motor control strategies that are invoked following unsuccessful interception trials. 

 



 

Our model suggests that movements are guided by feedforward and fee dback controllers. A 

feedforward controller governs the initial portion of the movement, before sensory feedback 

mechanisms issue corrective sub-movements. Based on this hypothesis, we present a mathematical tool 

based on motor control theory. This tool ca n be used to  quantify the feedforward controller 

contribution to movement performance. The mathematical tool is based on linear regression of a special 

case of polynomial time series. It provides an easy and effective way to measure changes in feedforward 

related motor commands, and thus, can be used to measure learning and adaptation of the feedforward 

controller component. An important additional outcome of this method is the ability to accurately 

detect movement initiation time. We validate our method by  comparing the model onset detection 

performance to other methods and to the performance of motor  control experts.  

 



  
  ים בניהול השקעות בשוק ההון: אפקט חילוף החודש וניהול קרנות הנאמנותהיבטנושא העבודה: 

  
  ליאור גלשם המגיש: 

  
   קדר-: פרופסור אורי בן ציון, דוקטור אהרון רוזנפלד, דוקטור חיים לוישמות המנחים

  
  
  

  עבודה זו עוסקת בשני נושאים הקשורים ליעילות שוק ההון. 

  
  חלק ראשון תקציר

במספר  רוכזת ב תשואת המניות החודשית מפרק זה בודק את אפקט חילוף החודש. לפי אפקט זה ר

 Ariel(1987). בשאר ימי החודשוגבוהה באופן מובהק מהתשואה  ימים בודדים סביב חילוף החודש
מדווח על התופעה בשוק האמריקאי. עבודה זו בודקת אם התופעה ממשיכה להתקיים בשוק 

ם היא קיימת בשוק הישראלי, מהם החודשים המחוללים אותה, האם קיים קשר בין האמריקאי, הא

האפקט לגודל החברות, מחזורי המסחר, לתנודתיות המחירים או למגמת השוק. תקופת המדגם 

בשוק הישראלי. הממצאים  מראים שהתופעה  2011בשוק האמריקאי וביולי  2010מסתיימת בדצמבר 

שוק האמריקאי ושהיא קיימת גם בשוק הישראלי. הממצאים להלן לא נעלמה בעקבות חשיפתה ב

 - משבר האנרגיה במדווחים עבור שני השווקים. נמצא כי התופעה לא שכיחה בתקופות משבר כמו 

 55 -. ב2008-2009 -  ומשבר המשכנתאות ב 2003-2000 - , משבר הטכנולוגיה העילית ב 1973-1974

. התופעה בולטת בחודש אפריל לא קיימתנובמבר ור בחודש השנים האחרונות התופעה קיימת בעיק

אין קשר בין התופעה . ובמניות של חברות קטנות בשוק דוביבשוק שורי במניות של חברות גדולות 

  למחזור המסחר, תנודתיות, וריכוז חריגים סביב חילוף החודש.

  
  חלק שני תקציר

היטיבה הרפורמה אם דק בו לפרטי. פרק זההנאמנות מניהול בנקאי רפורמת בכר העבירה את קרנות 

 על ידי השוואת הביצועים של קרנות מנייתיות בניהול פרטי לקרנות בניהול בנקאי. עם המשקיעים

 .פרטילקרנות בניהול בנקאי ביצועי קרנות בניהול ן יהבדל בהממצאים מראים שבמימד הביצועים, אין 

 Window - זו המיוחסת ל  ופעילות ,נטנסיבי יותרהניהול הפרטי משנה את האחזקות באופן תכוף ואי

dressing  בעיקר בחודשים דצמבר, יוני אוגוסט ופברואר. פעילות זו ושינויי האחזקות בכללמתרחשת, 

תוצאות אלו מלמדות שהרפורמה לא היטיבה עם לא מייצרים תשואה עודפת ביחס לתיק פאסיבי זהה. 

  המשקיעים בקרנות הנאמנות המנייתיות. 
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This study deals with two topics related to the efficiency of the capital market.  

 

Chapter 1 Abstract 

This chapter investigates the turn of the month effect.  According to this effect most of the 

monthly stock return is concentrated in a few days around the end of the month and is 

significantly higher than in the rest of the month. Ariel (1987) reports this phenomenon in 

the US market. This work investigates whether this phenomenon persists in the US market, 

is it present in the Israeli market, what months are the generators of the phenomenon, the 

relation to firm size, trading volume, prices volatility or to the market trend. The sample 

period ends in December 2010 for the US market and in July 2011 in the Israeli market. 

The findings show that the phenomenon has not vanished since it was first reported in the 

US, and that it exists in the Israeli market as well. The findings for both markets show that 

the phenomenon is not frequent in periods of crisis like the energy crisis of 1973-1974, the 

high-tech bubble of 2000-2003, and the mortgage crisis of 2008-2009. In the last 55 years 

the phenomenon is observed mostly in November and is not observed in April. The 

phenomenon is pronounced in the stock of large firms in bull markets and in the stock of 

small firms in bear market. No relation found to trading volume, volatility or to outliers 

concentration around turn of the month.  

Chapter 2 Abstract  

The Bachar reform required the transfer of mutual funds management from banks to private 

entities. This chapter investigates whether this reform made investors better off by 

comparing bank managed stock mutual funds to privately managed funds. The findings 

show that there is no difference between the performances of bank managed and privately 

managed funds. Privately managed funds make more frequent and more substantial 

changes in their holdings compared to bank managed funds, and that window dressing 

activity is more frequent in the months February, June, August, and December. This 

activity and the changes in holdings do not generate returns in excess of a comparable 

passively managed portfolio. These findings suggest that the reform did not make investors 

in stock mutual funds better off.  



 

 

הדחקת מחשבות מאיימות כאסטרטגיית הימנעות בחולי התסמונת 
  טראומטית-הפוסט

  ארזי -לילך אברמסקי: שם

  זאב קפלן' חגית כהן ופרופ' פרופ :מנחים

  

הנה הפרעה נפשית קשה הנגרמת כתוצאה מחשיפה ) PTSD(טראומטית -התסמונת הפוסט :רקע

 ,DSM-IV-TR(שלמותו של הנחשף ללאירוע טראומטי המהווה סכנה פיסית או נפשית לחייו או 

חודרניות של אספקטים של האירוע הטראומטי ותוצאותיו הן הגרעין של " חוויות" ).2000

עים מנטאליים אשר מתרחשים חודרניות אלו הינן אירו" חוויות" .טראומטית- התסמונת הפוסט

הינה , הדחקת מחשבות .גורמים למצוקה רגשית ולרוב בעלי אופי כפייתי, באופן בלתי צפוי

אסטרטגיה של הימנעות מחשבתית הנמצאת בשימוש רב בקרב אנשים שעברו אירועים 

 תהליכים קוגניטיביים המעורבים בתסמיני החודרנות היוו נושא האחרונותבשנים . טראומטיים

שהימנעות והדחקת ישנן עדויות רבות המצביעות על כך . טראומטית-מחקר עיקרי בספרות הפוסט

שימורה והפיכתה , טראומטית-מחשבות הינם מנבאים מרכזיים בהתפתחות התסמונת הפוסט

הדחקת מחשבות הקשורות שימוש באסטרטגיה של הדגימו שרבים מחקרים . למחלה ממושכת

, ינה תורמת לירידה בכמות המחשבות אלא שהדחקת המחשבותלא רק שאלאירוע הטראומטי 

 ןבכמות המחשבות מהוטראומטיים -תסמינים הפוסטה לעלייה פרדוקסאלית בכמותיכולה לגרום 

  . רוצים להימנע

מטרת המחקר הנוכחי הייתה ללמוד על התהליכים הקוגניטיביים המעורבים בתהליך הדחקת 

  .להתפתחותה ושימורה של התסמונתועל תרומתם  PTSDמחשבות בקרב חולי 

שאינה קשורה לאירוע , במחקר הנוכחי נבחנו ההבדלים בתהליך הדחקת מחשבה מאיימת

נבדקים בריאים תוך שימוש בפרדיגמת   34 -חולי חרדה ו PTSD ,31חולי  37הטראומטי בין 

  , יחד עם זאת). Wegner, Schneider, Carter & White, 1987" (הדחקת מחשבות"

למדידה נוספה , קבות העברת מוקד ההתעניינות לתהליך הדחקת המחשבות ולא רק לתוצאותיובע

  . משך זמן ממוצע למחשבהגם מדידה חדשה של , כמות מחשבותהמקובלת של 

לא התקבלו , בניסוי הדחקת מחשבות מאיימות שאינן קשורות לאירוע הטראומטי :תוצאות

של כמות המחשבות המאיימות והביצוע של שלושת קבוצות המחקר היה  אפקטים פרדוקסאלים

שלושת הקבוצות הציגו כמות דומה של מחשבות בכל שלושת התנאים של ניסוי הדחקת : דומה

הדגים הבדלים בין  -משך זמן ממוצע למחשבה -המדד החדש, לעומת זאת. מחשבה מאיימת

יותר במובהק על המחשבה המאיימת חשבה זמן ארוך   PTSDקבוצת חולי הקבוצות כך ש

, יותר מכך. בכל שלושת התנאים של ניסוי הדחקת מחשבות תרוקיבהשוואה לשתי קבוצות הב

בתנאי , בעוד ששתי קבוצות הביקורת הציגו ירידה במשך הזמן להדחקת המחשבה המאיימת

 הציגו עליה מובהקת במשך הזמן PTSDקבוצת חולי , ההדחקה לעומת שני תנאי הבקרה

  .לעומת שני תנאי הבקרה ולעומת שתי קבוצות הביקורת, להדחקתה

מצביעים לראשונה על הבדלים בין שלושת הקבוצות בתהליך הדחקת מחשבה , ממצאים אלו

ממצאים אלו מדגימים את הצורך להשתמש , כמו כן .מאיימת שאינה קשורה לאירוע הטראומטי



 

 

. PTSDתהליך הדחקת המחשבות של חולי  במדד של משך זמן ממוצע למחשבה על מנת ללמוד על

שתי השערות נבחנו על מנת להסביר את משך הזמן הממושך להדחקת מחשבה מאיימת התוצאות 

  :שהתקבלו

משך הזמן הממושך להדחקת המחשבה נבדקה ההשערה ש" שחרור מחשבות"תוך שימוש בניסוי 

השערה זו לא . מצוקהנובע מקושי בשחרור הקשב מתכנים מעוררי  PTSDחולי  המאיימת של

הציגה זמני שחרור מחשבה  PTSDהתוצאות שהתקבלו הדגימו שקבוצת חולי . אוששה במלואה

קבוצת חולי , לעומת זאת. בכל שלושת תנאי הניסויבמובהק מקבוצת הבריאים ארוכים יותר 

PTSD  הציגה זמני שחרור מחשבה ארוכים יותר במובהק מקבוצת החרדה רק במחשבה

בשחרור הקשב  PTSDהקושי שמציגים חולי ממצאים אלו מלמדים ש. הטראומטית

כיוון שהתקבל , בנוסף. כללי ואינו ספציפי רק למחשבות מעוררות מצוקה יהם הינוממחשבות

וקבוצת חולי חרדה רק במחשבה  PTSD -הבדל מובהק בין זמני שחרור הקשב בין קבוצת חולי ה

מחשבות הינו מאפיין כללי של אנשים הסובלים אזי ייתכן שקושי בשחרור הקשב מ, הטראומטית

  .PTSD-מהפרעות חרדה ואינו ייחודי רק ל

שמשך הזמן הממושך השערה נבדקה ה, "מסיח ממוקדהדחקת מחשבות עם "תוך שימוש בניסוי 

השערה זו . נובע מקושי במציאת מחשבה מסיחה, PTSDלהדחקת המחשבה המאיימת של חולי 

ממתן מסיח ממוקד " נהנו"הקבוצות  תקבלו הראו ששלושהתוצאות שהת. אוששה במלואה

, יחד עם זאת. מה שבא לידי ביטוי בקיצור משך זמן ההדחקה לחשוב עליו בעת ניסיונות ההדחקה

זמן  PTSDבקבוצת : מכך הרבה יותר בהשוואה לקבוצות הביקורת" נהנתה" PTSDקבוצת 

באופן מובהק בהשוואה התקצר , של המחשבה המאיימת בהינתן מסיח ממוקדההדחקה 

  . ממוקד ללא מסיח ת מחשבה מאיימתלניסיונות הדחק

עשו שימוש רב יותר במובהק במסיחים מעולמם הפנימי  PTSDממצא נוסף שהתקבל היה שחולי 

עשו שימוש רב יותר במובהק  PTSDבעת ניסיונות הדחקת המחשבה המאיימת ואילו קבוצת חולי 

  . תבמסיחים חיצוניים מסביבתם המידי

קושי כללי בשליטה קוגניטיבית מול   PTSDשלחולי, תוצאות מחקר זה יחדיו מציעות :מסקנות

 PTSDכאשר חולי. תכנים מאיימים שאינם ספציפיים רק לאירוע הטראומטי אותו עברו

לא רק שאינם מורידים אלא אף מעלים את משך הזמן שהם , מתבקשים להדחיק מחשבה מאיימת

הסיבה , כפי הנראה. חושבים עליה גם לעומת שני תנאי הבקרה וגם לעומת שתי קבוצות הביקורת

בשחרור זו  הגם מקשיים של קבוצ נובע PTSDמשך זמן ההדחקה הממושך של קבוצת חולי ל

 וגם מקשיים של קבוצה זו במציאת מחשבה מסיחה ות באופן כלליקשבם ממחשברצוני של 

לראשונה מנגנונים קוגניטיביים  מדגימיםאלו  ממצאים. אליה את הקשב" לחבר"בטוחה 

התסמונת שנמצאים בבסיס תהליך הדחקת מחשבות וייתכן ומעורבים בשימור או התפתחות 

  . טראומטית-הפוסט

  

 .הדחקת מחשבות, מחשבות חודרניות, יתטראומט-התסמונת הפוסט :מילות מפתח



Suppression of non-trauma-related threatening thought content as an 

avoidance strategy in posttraumatic stress disorder patients 

 

Name: Lilac Abramsky-Arazi  

Supervisors: Professor Hagit Cohen and Professor Zeev Kaplan 

 
 

Intrusive recollections of aspects of the traumatic event and its sequelae are at the core of the 

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). People who have suffered a traumatic event may 

implement some form of avoidance coping strategies to deal with the unwanted memories that 

accompany them. Thought suppression refers to the conscious effort that is made in order 

NOT to think about a particular thought. However, suppression use may have a negative 

impact, paradoxically increasing unwanted traumatic thoughts among trauma survivors. This 

phenomenon which is referred to as the rebound effect may contribute to the development and 

maintenance of PTSD symptoms. 

We hypothesized that PTSD patients suffer from a global deficient in suppressing threatening 

thought contents.  

Our goal was to examine how suppression of non-trauma-related thoughts differs between 

PTSD patients, a group of anxiety patients and a group of healthy controls. We used a non-

trauma-related threatening thought and added a new measure - thought duration - to the 

classic thought suppression paradigm that is based only on the number of thoughts (Wegner et 

al., 1987). 37 PTSD patients, 31 with generalized anxiety and 34 healthy controls monitored 

their non-trauma-related threatening thoughts for three 4-minute periods.  

Contrary to previous findings, no rebound effect of thought suppression was observed in the 

three groups. Moreover, the groups did not differ in the mean number of target thoughts in 

any of the experimental conditions. However, we found that PTSD patients spent significantly 

longer time thinking about the target thought during suppression as compared to the control 

groups. 

To explain the above, we evaluated the individual's ability to: 1) Disengage attention from 

neutral, threatening and traumatic thoughts 2) The ability to engage in "safety" or relieving 

behavior by finding a distracting thought. 

The results demonstrated that the duration disengaging attention from any thought content 

was significantly longer in PTSD patients as compared to the control group and only in the 

traumatic thoughts when compared to the anxiety group. When given a distraction thought to 



engage in to, all groups demonstrated shorter duration disengaging attention, but the PTSD 

patients exhibited the significant advantage. 

In sum, this study is the first to demonstrate that PTSD patients show difficulties suppressing 

threatening, non-trauma-related thoughts as compared to anxiety patients and healthy 

controls. It is also the first to demonstrate the importance of using duration in addition to the 

number of thoughts in learning about the process of thought suppression. 

PTSD patients demonstrate an overall deficit to disengage attention from thoughts in general 

and difficulty finding a distracter thought while trying to suppress threatening thought 

contents. These findings suggest that PTSD patients may have a general difficulty coping with 

threatening thought content, which in turn may cause them to devote attentional resources to 

the threatening material for longer periods of time. We suggest that PTSD patients 

demonstrate a mental control deficient in self-regulatory mechanisms involved in coping with 

threat that influences their ability to suppress threatening thought contents and thus may be 

involved in the development or maintenance of this disorder. 

 

Key words: Post-traumatic stress disorder, thought suppression, intrusive memories.  
  
  



 "אינטרסקסואליות" ותהליך "המינגוף": הפרדוקס של "מין" בגוף
 

 

 גופים "אינטרסקסואלים" והניסיון הפרדוקסאלי לנרמלם.הפנומנולוגיה של  נושא העבודה:

 לימור מעודד דנוןשם המגישה: 

 פרופ' ניצה ינאישם המנחה: 

נתפסים על  אלו גופיםמחקר זה שואל מהם גופים "אינטרסקסואלים"? כיצד  תקציר העבודה:

חברתי? מהי המדיניות הטיפולית הקיימת בישראל? וכיצד הם נחווים על ידי -ידי המדע הביו

 סובייקטים "אינטרסקסואלים"? 

 

מאתגרת בכל ה"אינטרסקסואליות" )בין מיניות( היא תוצאה של התפתחות אוטונומית של הגוף 

ניות "אינטרסקסואלית" כוללת פעם מחדש את הידע הקיים על התפתחות "המין" בגוף. גופ

מטרייה מגוונת של מצבים כרומוזומאליים, גניטאליים, מורפולוגיים, בהם הגוף מתפתח באופן 

סואלים" אינם כי "אינטרסקבמדע ובחברה תוך ההנחה הרווחת ". מ"זכרי או "נקבי"שאינו 

ם בגופים שאינם "נקביים" או "זכריים" טיפוסיים, עוברייכולים לחיות בחברה 

גוף(. "תהליך המינגוף" הוא ב-"אינטרסקסואלים" תהליך לו אני קוראת "תהליך המינגוף" )מין

בגופם של ספציפי, זכרי או נקבי, מין מסוים  מכונן המדע הביו חברתיהאופן בו 

 " זהו תהליך הכולל אבחון, עיצוב, מעקב וסודיות. ."אינטרסקסואלים

זמן ובמהלך החיים של הסובייקטים  תהליך המינגוף הוא דינאמי ומתרחש לאורך

" שלביו השונים אינם בהכרח ליניאריים אלא מתקיימים בו זמנית, כך .ה"אינטרסקסואלים

למשל הסודיות מתקיימת במהלך האבחון, העיצוב והמעקב. מלבד המומחים הטיפוליים 

ואף הלוקחים חלק מרכזי בתהליך המינגוף, קיימים שחקנים נוספים חשובים והם ההורים 

 עצמם. קטים הגופניים ה"אינטרסקסואלים" הסוביי

אחת ממטרות המחקר היא לחשוף את הפרדוקסאליות של תהליך המינגוף דרך מאפייניו 

הסותרים. בעוד מטרתו של תהליך המינגוף היא לכונן מין טיפוסי, נורמטיבי ולהעלים סממנים 

" אינטר סקסואלית.ב גופניות "ווש" תהליך זה למעשה בדרכו הוא מכונן שוב ,"אינטרסקסואלים

הפרקטיקות הניתוחיות, הניתוחים החוזרים והנשנים באברי המין כדי לייצר מין טיפוסי, גורמים 

תחושות בושה וניכור גופני, ללאברי מין מצולקים, לא טיפוסיים לעיתים חסרי תחושה מינית, 

חילה. ניתוחים להוצאת הפרקטיקות הניתוחיות ביקשו למנוע מלכתשבאופן פרדוכסלי דבר 

הגוף הגונדות, אשכים או שחלות, גורמים לגוף להיות תלוי בהורמונים סינטטיים משום שעתה 

כך גם הוצאת הגונדות, כחלק מהניסיון להתאים את הגוף  ;אינו יכול לייצר הורמונים לבדו

  "האינטרסקסואלי" לגוף נקבי או זכרי מייצרת גופים "רב מיניים" ללא גונדות.

מתוך סיפורי החיים של "אינטרסקסואלים" עולה דיאלקטיקה תמידית בין הגוף לסוד. 

גלויות הגוף משאיר צלקות בניגוד לסוד, הגוף אינו מדבר את שפת הסוד ולא משחק לפי כלליו. 

נרתיק, סוגר את השפתיים החדשות את המהניתוחים, משאיר שארי איברים, מייצר דלקות, סוגר 

סוד. כלתהליך המינגוף והסתרתו הוא רמונים. במילים אחרות מתנגד בדרכו שנבנו ומתנגד להו

מעוניין להסתיר, לטשטש ראיות, להעלים איברים וליצור גוף אחר. ניגודיות זו  לעומת זאת,הסוד, 

בגופם אך מתנגדים לתהליך המינגוף  זמניתנמשכת כל חייהם של "אינטרסקסואלים" שבו 



מעוניינים "לעבור" בחברה  אינטרסקסואלים. האובייקטים שלועל ידי היותם  משעתקים אותו

התנגדות למינגוף על ידי ההתפתחות הספציפית  מייצריםהם  ובאותו זמןעם גופניות "טיפוסית", 

של גופניותם. הסוד מייצר בושה ומזין אותה, הסוד מעוניין להגן ולשמר את הקטגוריות 

סיים ולכונן זהויות יציבות, אך הגוף, בניגוד לסוד החברתיות ואת הגבולות בין שני מינים טיפו

כל פעם מחדש. הגוף דינאמי, משתנה תמידית, חווה בחותר תחת הגבולות החברתיים ומאתגרם 

 גופני. ומתחבר אל העולם באופן עצמאי

כדי ליישב את הבעייתיות הנגרמת כתוצאה מתהליך המינגוף מציע המחקר חשיבה 

ם. תפיסה זו שמה דגש על "הסובייקט הגופני הפרטיקולארי" לפיה כל אחרת על סובייקטים גופניי

סובייקט גופני מתהווה ומתפתח באופן פרטיקולארי, ייחודי ושונה. כל סובייקט גופני 

מטריאליים שונים. חשיבה דרך הסובייקט הגופני -פרטיקולארי משתנה לפי תנאים סוציו

ברתיים השונים הנחווים דרך הסובייקט הפרטיקולארי תאפשר בחינה מחדש  של התנאים הח

הגופני, ואשר מגולמים בגופו דרך האירועים החברתיים השונים המשפיעים על התפתחותו 

תגובותיו המשתנים תמידית. זוהי חשיבה דינאמית על סובייקטים גופניים, שחותרת תחת ו

 קיימות.קטגוריות חברתיות 

"אינטרסקסואלים" את התנגדות גופם האופן בו חווים  מחקר זה, אם כן, בוחן את  

מגדריות. הנחות היסוד של מחקר זה נשענות על התפיסה כי  הסובייקטים -לנורמות המיניות

סביבתם דרך גופם הייחודי ותגובותיו והינם גופניים. כלומר, הם חווים ומכירים את עולמם 

גוריות ונורמות לסביבתו. בכוחו והווייתו של הגוף לפרוץ גבולות חברתיים ולאתגר קט

התנהגותיות. במילים אחרות, הגופניות, כפי שהיא נחווית על ידי "אינטרסקסואלים" מאתגרת 

"אינטרסקסואלים" מזמינים אותנו את הקטגוריות החברתיות מין/מגדר ומערערת את קיומן. 

ם להתבונן מחדש בעצמנו, להטיל ספק ברלוונטיות של הקטגוריות החברתיות הכולאות סובייקטי

פועל בתוך ומעבר לשיח עצמו גופניים, אך גם מזמינים אותנו לחשוב מחדש על הדרך בה הגוף 

 החברתי. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intersexuality and TransforSexation: The Paradox of "Sex 

Development" in the Body  

 

The subject of the research: The phenomenology of Intersexed bodies and the 
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Abstract: This research concerns the phenomenology of intersexed bodies. It asks 

what is intersexuality? How intersexed bodies are perceived by the bio-social 

specialists? What is the medical policy towards intersexuality in Israel? How do 

intersexed people in Israel experience their lives and their bodies? "Intersexuality" 

which results from autonomic body development continuously challenges the 

existing knowledge of "sex" development in the body. "Intersexuality" includes a 

variety of chromosomal, genital and morphological conditions, through which the 

body develops in a manner that poses a challenge to the constructed ways in which 

the bio-social science defines "female" and "male" embodiment. Hence, this study 

examines the ways in which "intersexed people" experience their body's resistance to 

to the normalization of their bodies into one category. It derives from the assumption 

that subjects are embodied; i.e. know and experience their world and their 

environment through their unique body.   

The common assumption advanced by the bio-social science is that 

"intersexed people" are deviant in their "anomalous" bodies, thus, must be 

"corrected" through a process I refer to as "Transforsexation." Transforsexation 

represents the continuous process of assigning a typical sex (male\female) through 

various medical procedures. This process includes: diagnosis, shaping, follow up and 

secrecy. It is a dynamic process which evolves and unfolds throughout the intersexed 

subjects' lives. Its different stages or aspects are not necessarily linear, and may take 

place simultaneously. Secrecy, for example, is maintained throughout shaping and 

follow ups. Aside from the medical and therapeutic specialists, who take a central 

part in the process, other important actors are, the parents, as well as the "intersexed" 

subjects themselves.    

One of the purposes of this study is to unveil the paradoxes of 

Transforsexation through its contradictory characteristics. While the purpose of 



transforsexation is to create a typical, normative sex by concealing the "intersex" 

characteristics, paradoxically its practices recreate over and over an "intersexed" 

embodiment. That is to say that in reality the repeated operations on the sex organs 

create atypical sex organs; sometimes lacking in sexual sensation, testicles or ovaries 

that become dependent on artificial hormones, and various scares.    

In the life stories of "intersexed" people we can see a constant tension between 

the secret and the actual body. The body does not speak the language of the secret, 

and does not play by its rules. The body has its own ways to resist the multi-

operations to normalize its sexual features. The secret, unlike the lived body, seeks to 

hide and blur evidence of ambiguity, to conceal organs and to create a normative 

body. This contradiction between secrecy and the continued operation of 

transforsexation lasts throughout the lives of "intersexed" subjects who 

simultaneously resist to the Transforsexation process and succumb to it; on the hand, 

they want to appear as having a typical sex, but on the other, they experience the 

resistance of their body to the Transforsexation process. The secret engulfs the 

process of transforsexation and is part of the medical and social acts to defend and 

conserve normative sex categories, but the body unlike the secret, undermines the 

borders between the body and the Norm and challenges them time and again. The 

body is a dynamic organism ever-changing and reacting. As much as doctors work 

hard to hide the body's "anomality," the body breaches more internal and external 

signs of its past intersexuality.  

Hence, in order to counter the difficulties brought on by transforsexation, this 

study promotes a different perspective on physical subjects. It emphasizes the 

particularity of the body-self system, in which every physical subject comes into 

being and develops its particularity in a unique and different manner. This prism 

allows for the reconsideration of sexual and bodily difference not as a fixed form but 

as a dynamic system. Each of the participants in this study thought us just how much 

the coping body reacts to the regulating social powers by various ways of 

autonomous resistance. In many ways the "intersexed" body invites us to reexamine 

our sexed body in a new light and outside the norm. Perhaps, in some (secret) ways 

we are all "intersexed" bodies. 
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The Role of Focus Structure and Intonation in Quantifier Float 

 

This dissertation contributes new information to the growing body of work on floating quantifiers. 

This work is based on natural speech corpora, when applicable, and incorporates focus structure 

(Erteschik-Shir, 1997) and prosody in accounting for the behavior of English floating quantifiers 

(FQs). Previous work on the phenomena has predominately investigated the syntactic mechanisms 

required to account for the quantifier regularly surfacing in non- canonical positions. The research in 

this dissertation shows that the use of FQs is dependent on the presence of a focus with an 

available contrast set. The use of a floating quantifier brings the contrast set into the foreground 

and eliminates the other members of the set as possible foci in the sentence. Once the 

determination to use a floating quantifier has been made there are often several different positions 

the quantifier can occur in. The syntax limits the structural position that the FQ can occur in but 

does not determine which position within these possibilities the floating quantifier surfaces in.  

Based on an analysis of the intonation, the phonological properties of the FQ and the surrounding 

phonological material, I show that the linear position of the FQ is based on phonological criteria. 

This dissertation builds upon previous work on FQs, in particular the adverbial approach to 

floated quantifiers. The adverbial approach takes the FQ to be an adverbial. The overarching idea 

in these theories is that the floating quantifier is an adverb (or adverbial) that is attached to a 

verbal phrase or some other maximal projection (Dowty & Brodie 1984, Baltin 1995, Bobaljik 

1995).  Semantically, the role of the adverb is to maximize the predicate.  I argue that FQs are 

adverbial and have a relationship with the focus, which is not an unusual trait for adverbial elements 

e.g., sentential adverbs, negation, focus particles.   

I begin by presenting data that shows that floating quantifiers float from topics. This 

accounts for their prevalence with pronouns as opposed to full-DPs. I offer additional evidence that 

FQs precede foci in the form of data from natural speech corpora that shows that FQs are used 

when there is a contrastive focus. The data also shows that when there is a contrastive subject, 

DP-initial quantifiers are used and not FQs. I then examine focus particles and the way they are 
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manifested in English. What the FQ does is emphasize the focus and reduce the alternatives to it. 

Contrastive foci, as they are approached in this dissertation, have no viable alternatives. It is this 

reading that the FQ creates. Cases where the FQ itself is a contrastive focus are also discussed. 

Evidence for the claim that phonology and f-structure play a role in quantifier float is drawn 

from several areas. The role of phonology is examined and shown to play a significant role in 

determining where the FQ occurs in the linear string. Additional evidence is brought in from 

particle verbs and sentence final quantifiers. Particle verb word order is well established as being 

sensitive to information structure. Looking at FQs in sentences with particle verbs provides 

compelling evidence for the role of phonology and focus structure in FQ placement. Three other 

phenomena associated with FQs are brought in to shed further light on the hypothesis advanced in 

this thesis. First I look at the differences in judgments with sentences with objective facts versus 

subjective opinions. I show that the difference in f-structure in these  types  of  sentences  results  

in  reduced  acceptability   for  sentences  with  floating quantifiers and objective facts. Next I look 

at short answers. It has been noted in the literature that FQs cannot appear in short answers while 

their non-floated counterparts can. This raises the question of what the difference is between the two. 

The f-structure of the short answers is evaluated and it becomes clear that the FQ is ruled out in short 

answers because the quantifier does not precede a focus. Finally, I look at scope and quantifiers.  

The findings from this research show that a phenomenon that has classically been viewed 

from a purely syntactic and semantic lens is in fact dependent on focus structure and intonation.   

While syntax is responsible for some aspects of the phenomena there are other issues that require 

a phonological account. This research shed light on the role of phonology and f-structure in 

English. 
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 חלקם של מבנה המידע ואינטונציה בתופעת הכמתים הצפים

 

תים צפים מָּ ושואפת להסביר את ההתנהגות של , עבודה זו תורמת לגוף המחקר ההולך וגדל בנושא של כַּ

ההסבר המוצע משלב מבנה מידע . כמתים צפים באנגלית  (Erteschik-Shir 1997) המחקר. ופרוזודיה   

ם הצפים רוב המחקרים על תופעת הכמתי, עד עתה. מתבסס במידת האפשר על מאגרים של דיבור טבעי

התמקדו במציאת מנגנונים תחביריים שיוכלו להסביר מדוע הכמת צץ דרך קבע במקומות שאינם קנוניים 

, עבודה זו מראה כי השימוש בכמתים צפים תלוי בנוכחותו של אלמנט המהווה את המיקוד במשפט. במשפט

ם זה מונע מהאלמנטים השימוש בכמת הצף מדגיש את הסדרה כולה ויחד ע. ואשר מציג סדרה של ניגודים

המבנה . יש מקומות שונים במשפט שבהם הכמת הצף עשוי להופיע. האחרים בסדרה להתפרש כמיקוד

 עבודה זו. אך אינו קובע באיזו עמדה הוא אכן יופיע לבסוף, התחבירי קובע באילו עמדות יכול הכמת להופיע

, זה ייעשה באמצעות ניתוח של האינטונציהדבר . תראה כי המיקום של הכמת הצף תלוי בגורמים פונולוגיים

.וכן של התכונות הפונולוגיות של סביבתו, של תכונותיו הפונולוגיות של הכמת הצף  

הממצאים ממחקר זה מראים כי תופעה שבאופן .עבודה זו שואבת ממחקרים קודמים שנעשו על כמתים צפים

התחביר אחראי אמנם . דע ועל אינטונציהמסורתי זכתה לטיפול תחבירי וסמנטי נשענת בעצם על מבנה מי

מחקר זה שופך . אך יש בה היבטים שדורשים דווקא הסברים מתחום הפונולוגיה, לכמה היבטים של התופעה

.אור על תפקידם של הפונולוגיה ושל מבנה המידע באנגלית  

 

 

 

 



תפקידיהם של מקטעי חלבונים לא מקופלים בתהליך יצירת צברי תעלות העבודה:  נושא

 מתח.-אשלגן תלויות

 מגידוביץ' אלחנןשם: 

 פרופ' עופר יפרחמנחה: 

 

 תקציר

 הינו הפרעה חשמלית במתח הממברנה העומדת בבסיס תקשורת חשמלית פוטנציאל פעולה

החיונית לשרידותם וליחסי הגומלין  תקשורתתאי, -במערכת העצבים של האורגניזם הרב

עלת ולה הינו תפע ליצירת פוטנציאל יםהחשוב החלבונים העיקרייםאחד . שלהם עם סביבתם

 לאורך האקסון ולרוחב הסינפסה פוטנציאל פעולהקדמות . הת(Kv) מתח-אשלגן תלוית

צברי תעלות אלו  .ספציפיים על פני הממברנה יקומיםבמ Kv תלויה ביצירה של צברי תעלות

, חלבוני תשתית שונים המצויים בציטופלסמהלאשלגן התעלות  אינטראקציה בין נוצרים עקב

 יה מקשרת בין מערך השלדחול מהווים. חלבוני התשתית, PSD-95 -חלבון ה לדוגמא

ויצירת  ם ליציבות מבנה הסינפסה מחד, לבין עיגוןמיהתור ,תאי-התקשורת התוךמערך ו

על פני במקומות ספציפיים  ורצפטורים אחרים מתח-של תעלות אשלגן תלויות צברים

בין התעלות לחלבוני התשתית אופיינה במחקרים  זו אינטראקציהמאידך.  ,הממברנה

אב טיפוס טרמינלי של   C-המצוי בקצה ה ,שמור אבולציונית כי מוטיב קישורונמצא  קודמים

, עובר אינטראקציה ישירה ב מארבעה שייריםוהמורכ ,(Shaker)מתח -לתעלת אשלגן תלוית

עומדת בבסיס יצירת  זו יהאינטראקצ. PDZעם אחד ממתחמי חלבון התשתית, מתחם הקרוי 

מרוחק   Kv -בתעלת ה PDZ -למתחם ה קישורהיב . מוטהיא נושא עבודה זוצברי התעלות ו

 ממברנליים של התעלה. מבנים-על פני רצף החלבון מהמתחמים הטרנס תיחסי

עבור  צפיפות אלקטרוניתכל  הראולא  מתח-שונים של תעלות אשלגן תלויות קריסטלוגרפיים

זה של  עקטכי יתכן ומהציעו  עדויות אלוטרמינלי הארוך של חלבון התעלה.  C -ה קטעהמ

חלבונים חדשה שזוהתה בעשור האחרון ומכונה  תעלת האשלגן שייך למשפחת

Intrinsically-Disordered Proteins (IDP's)ת למסד נתוני תעלות . אנליזה ביואינפורמטי

 Cזנב  מקטע הינן בעלות Kvכי משפחות רבות של תעלות  , הראתהמתח-תלויות אשלגן

אנליזות הידרודינמיות של כרומטוגרפיה לפי גודל  .מבנהוחסר  טרמינלי החזוי להיות פרוש

מהקשר התעלה מבודד, נקי ומנותק  זנב מקטע כי חלבון הדגימוופיזור דינמי של קרני אור, 

 ן באופןוכ מולקולאריתקולונת מסננת ב נדידהה ןבאופ מציג אנומליה ,(ShB-C) השלמה

תוני נדידה המתאימים לחלבון בעל מציג נ ShB-C ,יחסית לגודלו הצפוי בנוזל. דיפוזיהה

בדיקת חלבון הזנב באולטרה צנטריפוגה אנליטית הראתה,  יותר. גדולה מולקולרית  מסה

אנליזות  מעבר לכל ספק, כי החלבון מצוי בתמיסה במצב מונומרי ולא אוליגומרי. 

וניים כי חלבון הזנב המבודד אינו מכיל כל מבנים שני והרא NMR -ו CDספקטרוסקופיות של 



 פחתשתוצאות אלו הדגימו כי אכן זנב התעלה חסר מבנה מוגדר ושייך למשלישוניים.  וא

ספציפיות על ו הזנב שומר על תפקודומקטע  ו כיהרא pull-downניסויי  .  IDP -ה חלבוני

ניסויי  .הממברנה והתעלה השלמה היותו מנותק מהקשר למרות הקישור לחלבון התשתית,

in vivo, מולקולות בהם DNA ות לתעלת הדדהמקו- Kv  הוחדרו יחדיוולחלבון התשתית 

עם חלבוני  ישירה כי הזנב המבודד עובר אינטראקציה הדגימו ,דרוזופילהמ לתאי שניידר

 pull-down ניסוייאזורים מוגדרים על פני הממברנה. התשתית ותומך ביצירה של צברים ב

ו ואורכו, הרא ומבודד תוך השפעה על גמישותהתמרות לזנב התעלה ה , בהם בוצעונוספים

 על סמך תוצאות. האינטראקציה עם חלבון התשתית מווסת את חוזקזנב התעלה  אופיכי 

 המכונה , מודלביוכימי לאינטראקציה בין התעלה לחלבון התשתית מודל וצע, הניסויים אלו

שתואר עבור תהליך  שרת'גנון 'הכדור והשרנאנלוגי למהינו  הזמודל   .'החכה והקרס' מנגנון

 מנגנון המוצע, התעלה המעוגנת בממברנה. על פי הKvתעלות אינאקטיבציה המהירה של ה

בזנב ארוך וגמיש )השרשרת הלא  עוברת אינטראקציה עם חלבון התשתית תוך שימוש

 תמיכה למודל זה התקבלה .)הקרס( PDZ -ל בקצהו את מוטיב הקישור להמכימקופלת( 

ניסיונות ב שתוכננו על סמך עקרונות של כימיה של שרשראות פולימריות. ,םבניסויים נוספי

כי  הוראהכים שונים ובעלי אוריינטציה שונה. בעלי אור תעלה בזנבות נעשה שימוש אלו

עם  את האינטראקציה ים באופן שיטתימווסת גמישותובו הזנב אורךסטמטיים בישינויים ס

 טרמינלי מתנהג C -ה שמקטע התעלה בקביעה. כלל תוצאותינו תומכות חלבון התשתית

נוספת של מסד נתוני  פילוגנטיתאנליזה  מודל המוצע.שמתואר בכשרשרת אנטרופית, כפי 

היות זנב  בין :לאורך האבולוציה ות הזנבני תכוהצביעה על אסוציאציה בין שת, Kvתעלות 

ו מספקת תימוכין אסוציאציה ז .PDZ -נוכחות מוטיב הקישור לבין התעלה בלתי מקופל ו

קינאזות  באמצעות ,של זנב  התעלהניסויי פוספורילציה   .נוספים למודל 'החכה והקרס'

לא  ארבעה אתרים לאורך השרשרת העוברים זרחוןמכיל  זנבה מקטעהראו כי  ,שונות

 ספציפי באופן זורחןמהו PDZ-למתחם ה נוסף המצוי במוטיב הקישור יחיד , ואתרספציפי

עם  Kv -של תעלות ה כי האינטראקציה זו מציעה תוצאה .CKהקינאזה  בלעדי על ידיו

נתונה לבקרה קוולנטית  ,בממברנה תהליך יצירת צברי תעלותובעקבות כך  ,חלבון התשתית

זנב התעלה בשילוב עם  מקטע שלשל 'עיכול פרוטאוליטי עדין'  זרחון. ניסויים באמצעות

, חלבון IDP's -ד לחלבונים רבים השייכים למשפחת הבניגו ,כי הדגימו ניסיונות פוספורילציה

 זנבתוצאה זו, אף היא תואמת את היות  התעלה אינו עובר קיפול בעקבות קישור. זנב

 שרשרת אנטרופית הנקשרת באופן ספציפי אך באפיניות נמוכה לחלבון התשתית. התעלה

יצירת צברי התעלה ל זנב מקטע מקופל שלהלא  אופיוחשיבות  ם אתמימדגי עבודה זו יממצא

אינטראקציה בין חלבונים עם להעדפה  הסינפסה המראהשל  הדינאמיתת רכבמע תעלות

לראשונה מעורבות של מקטעי דגימים ממצאי המחקר מ ספציפיות גבוהה אך אפיניות נמוכה.

 .חשמלית במערכת העצביםחלבונים לא מקופלים בתהליכי תקשורת 
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Abstract 
Action potential is an electrical perturbation in the membrane potential of 

neuronal cells that plays fundamental role in electrical signaling in the nervous 

system of multi cellular organisms. One of the key players in generating and 

shaping action potentials is the voltage-dependant potassium channel (Kv). 

The efficient transmission of action potential along the neuronal axon and 

across the synapse depends on the formation of Kv channel clusters at 

unique membrane sites, along the axon and across the synapse. Formation of 

such Kv channel clusters is mediated by the interaction of the channel with its 

scaffold protein partner, located at the cell cytoplasm. One of the primary 

roles of scaffold proteins, like the PSD-95 protein, is to serve as a linking 

apparatus between ion channels and other membranal receptors and the 

cytoskeleton and signaling machineries at the vicinity of the synapse. The 

interaction between Kv channels and their scaffold protein partners has been 

addressed in previous studies. Its has been shown that a short conserved 

PDZ-binding motif, located at the channel’s C terminal tail, interacts with the 

PDZ domains of scaffold proteins.  This terminal motif is relatively distant from 

the channel’s last transmembrane segment. Different crystal structures of Kv 

channels did not reveal any electron density for the channels' C terminal 

domain. These observations suggested that the C terminal segment of the 

Shaker Kv channel belongs to the recently-defined protein family known as 

Intrinsically-Disordered Proteins (IDP's). The research described in here 

focuses on the interaction between the prototypical Shaker Kv channel protein 

from Drosophila and the PSD-95 scaffold protein, with a particular emphasis 

on the role(s) of the intrinsically-disordered nature of the Kv channel tail for its 

interaction with scaffold proteins- an interaction that underlies channel 

clustering. 

Bioinformatics analysis indicated that many Kv channels bear a C terminal tail 

that is predicted to belong to the IDP family. Size-exclusion chromatography 



and dynamic light scattering hydrodynamic analyses indicated that the Shaker 

C terminal tail (ShB-C), out of its channel and membrane contexts, displays 

size anomaly as reflected in its elution profile from gel filtration column and in 

its diffusion rate in solution. These results suggested that ShB-C has an 

extended molecular dimension. This conclusion is strengthened by the results 

of ultracentrifugation analysis revealing that ShB-C exists in solution as a 

monomer and not as an oligomer.  CD and NMR. spectroscopic analyses 

showed that ShB-C does not possess neither secondary nor tertiary 

structures. The above results all indicated that ShB-C indeed belongs to the 

IDP family. Pull-down experiments showed that ShB-C, although out of the 

channel and membrane contexts, still binds PSD 95, thus retaining its 

specificity and function. This assertion is further supported by in vivo 

experiments demonstrating co-localization and channel clustering in 

Drosophila Schnider cells upon co-transfection of DNA encoding for the Kv 

channel tail and for the PSD-95 protein. Pull-down experiments with ShB-C 

variants showing differences in the length and flexibility of the tail 

demonstrated that the intrinsically-disordered nature of the tail regulates the 

interaction with the scaffold protein partner. Based on the results above, a 

molecular mechanism for the interaction of Kv channels with scaffold proteins 

was formulated. The model, termed the 'Fishing rod’-like mechanism, is 

analogous to the 'Ball and Chain' mechanism describing Kv channel N-type 

fast inactivation. In the proposed model, the membrane-integrated Kv channel 

protein is anchored at specific membrane sites upon interaction, via their long 

flexible tail (the line) with the PDZ binding motif at its tip (the hook), with the 

PSD-95 partner. Support for this model arises from additional experiments, 

designed based on polymer chain chemistry approach, showing that the tail’s 

length and orientation freedom regulate the interaction of the channel with the 

scaffold protein partner. Overall, our results revealed that the ShB tail 

segment is, in fact, an entropic chain. Bioinformatics phylogenetic analysis of 

a Kv channel dataset, focusing on the two evolutionary conserved tail 

characters: its IDP character and the presence of the PDZ binding motif, has 

shown association between these two tail properties during evolution. This 

association further supports the suggested 'Fishing rod' mechanism. 

Phosphorylation experiments revealed five phosphorylation sites along the 



ShB-C tail and another unique and specific phosphorylation site at the 

terminal PDZ binding motif.  This latter result suggests that the interaction 

between the Kv and PSD-95 proteins, and hence channel clustering, is 

regulated by covalent regulation by means of phosphorylation. Limited 

proteolysis experiments together with the phosphorylation experiments further 

revealed that the channel's tail does not undergo folding upon binding.  

Overall, our results emphasize the important role(s) that IDP protein segments 

play in neuronal processes, in particular in synaptic transmission where high 

specificity and low affinity of binding partners play a crucial role for synapse 

plasticity and assembly. The research findings reported in here highlight, for 

the first time, the involvement of intrinsically-disordered protein segments in 

the core processes of the nervous system. 

 



   בנגבםהבדווישל פיים מבוססים על הניב א ואתנוגרלקסיקלייםהיבטים : נושא העבודה

  מוחמד אלעתאמין: שם המגיש

  אלכסנדר בורג' פרופ: שם המנחה

  :תקציר

 כלפי המרחב שלו בהקשר של Weltanschauungהמחקר דן בתפיסת עולמו של הבדווי בנגב בפרט 

ר המציאות התרבותית שלו ואף קובעת את גבולות השפה שימשה כלי לעיצוב וקטגו. שפה ותרבות

האקולוגיה בסביבתו נושאת משמעות . המרחב המדברי בעיני הבדווי שופע חיים. מחשבותיו

הוא , הבדווי התעניין בכל פרט ופרט בסביבתו. עשירה בשל אורח החיים והתלות ההדדית ביניהם

סדיר ומארגן את התנהלותו חילק את סביבתו לקטגוריות המתבססות על הגיון פנימי המ

הבוחן היבטים של שפה ותרבות בקרב , מחקר זה הוא חלוץ בבלשנות האנתרופולוגית. המדברית

  :פרקי המחקרבההיבטים של שפה ותרבות שנדונו . הבדווים בנגב

בהיעדר שלטו מרכזי , המשפט ממלא פונקציה מרכזית בחיי הבדווי: המשפט המנהגיו  השפה-

 .מי החיים של הבדווי במסגרת התנהגויות על פי המנהג והמסורת של האבותהוא מסדיר את תחו

 ומשקפת תפיסת משפט המנהגי איננה מקיימת תלות בדתמערכת ה, וסלמילמרות שהבדווי הוא מ

  . ההכרעות השיפוטיות לעתים עמדו בסתירה עם ההלכה המוסלמית.עולם חילונית

 של הבדווי זכה למיון סמנטי רחב בהתאם יזיהמרחב הפ : שפה וסביבה אקולוגית של הבדווי-

 בהיבטים דמותו של הבדווי שימשה מטאפורה בעיניו למען דימויים. לסביבתו ולהשקפת עולמו

חלקים מהסביבה האקולוגית תוארו ביחס לאברי הגוף בהקשרים . הפיזיים והטופוגרפיים

כמו כן יוחסו , ם בחייומקומות זכו לשמות בעקבות אירועים מרכזיי. המעמידים אותו במרכז

  .שמות למקומות בהקשרים של צבעים

הבדווים הם מוסלמים שחיו הרחק מהמרכזים ההתיישבותיים : השפה והדת העממית -

הם סיגלו לעצמם דת עממית עם מרכיבים של אסלאם . המקיימים חוקים של ההלכה המוסלמית

מאפשר התמודדות עם בעיות הדת העממית בעלת מבנה פשוט ה. הרחוקים מקיום מצוות היסוד

, חייו של הבדווי בעולם הזה הם הציר המרכזי המעסיק אותו. וקשיים הנובעים מאופי החיים

, האסלאם העממי מגלה מרכיבים של דת אנימיסטית. העולם הבא כמעט ולא העסיק אותו

  . המטשטשים גבולות העולם של החיים והמתים

נה  הוא מרכיב מרכזי במבהמבנה האגנטי :השפה והשמות הפרטיים במשפחה המורחבת -

השימוש הלשוני באתו . מבנה זה מקנה לאבי המשפחה כבוד ויוקרה מיוחדים, החברה הבדווית

השמות ממין זכר בדרך כלל הם אגנטיים ואילו . מבנה מחזק את המבנה החברתי של השבט

 .ים ולאורח החייםלאירוע, השמות ממין נקבה לרוב אינם אגנטיים ומתייחסים לתופעות בטבע

 תפיסה זו מעידה על .השמות מקיימים מחזוריות המגדילה את גבולות השבט לעבר עולם המתים

  . דת אנימיסטית בעלת מרכיב של אסכטולוגיה שאינו מקובל באסלאם

ולהכשרת אוירה של פתיחות הנימוס משמש תשתית בסיסית לניהול שיחה :  וטקסיות שפה-

על כן התנהגותו מחייבת כללי התנהגות על פי , בבואה של בני שבטוהיחיד משמש . וכבוד הדדי

האורח . גינוני הברכה של קבלת האורח מחייבים על פי המנהג והמסורת. הקוד התרבותי הבדווי

מתן הכבוד הוא בחזקת חובה של . האירוח מסמל מתן כבוד למארח. זוכה להתייחסות עליונה

יאות המייצגת יחסי גומלין המאפשרים הדדיות בין מביעה עמדה במצ לשון האירוח  .המארח

. הכנת הקפה נחשב לטקס הבונה תקשורת המסמלת מתן כבוד לאורח. הבדווים בהוויה המדברית



סביב טקס זה נבנים סימבולים לשוניים המביעים עמדות ומגלים כוונות מוצהרות ובלתי 

   .ים בטקס הכנת הקפהתנועות הגוף ממלאות תפקיד מרכזי בקודים התרבותי. מוצהרות

 

Ethnographic and Linguistic Aspects of the Negev Bedouin Arabic Lexicon 

By: Mohammad Alatamin 

Advisor: Professor Alexander Borg 

Abstract: 

The study discusses the worldview (Weltanschauung) of the Negev's Bedouins on 

their surroundings in the context of language and culture. The Bedouins use language 

as a tool for designing and classifying their cultural reality and even for outlining their 

thoughts. For the Bedouin, the desert landscape is not at all barren: it is full with life 

and meanings due to the special way of life and the mutual man-environment 

dependence. Bedouins are keen on every detail in their surroundings; they divide the 

surrounding into categories according to an internal logic which provides the 

foundation for desert life. This study is the first of its kind in anthropological 

linguistics, a discipline which examines linguistic and cultural aspects among the 

Bedouins of the Negev. These aspects are: 

- Language and customary law: law fulfils a central function in Bedouin life. In the 

absence of central government, this is the code which regulates the various areas of 

life according to customs and tradition of previous generations. While Bedouins are 

Muslim, the customary law is agnostic and reflects an atheist worldview. Judgmental 

decisions often contradict the Muslim law. 

- Language and ecology: the physical space of the Bedouins is semantically very 

rich. This is congruent with the worldview of Bedouin which uses even the body parts 

as metaphor for physical and topographic aspects that describe the ecological 

environment. Places are named after major life events or are given color names. 

- Language and popular religion: the Bedouins are Muslims but they live far from 

centers which abide by the Muslim law. As a result, they developed popular religion 

with Islamic elements detached from the basic Islamic law. The popular religion has a 

simple structure which lets the believer cope with life difficulties. The focus is on life 

in this world, with afterlife hardly occupying the Bedouin's thought. In fact, popular 

Islam features elements of animist religious with blurred boundaries between the 

living and the dead. 



- Language and first names in the extended family: the agnatic structure is central 

to Bedouin society, providing the father with special respect and status. The linguistic 

use of the same structure reinforces the social structure. Masculine names are usually 

agnatic while feminine names are not. Instead, they relate to natural phenomena, 

events and life style. The names are given in cyclicality which expands the boundaries 

of the tribe to the world of the dead. This is another proof of animist religious and an 

element of eschatology which is not common in Islam. 

- Language and Ceremonial practice: manners provide the foundation for 

conversation and help establish an air of openness and mutual respect. The individual 

is always a reflection of the tribe. For this reason, he has to abide by the Bedouin 

cultural code. Greetings are compulsory by customs and tradition and guests are 

respected above all. The language of hospitality is a stand-taking in the desert reality 

of mutual relationship. Coffee making is a ritual perceived as generating rapport 

through paying respect to the guest. A collection of linguistic symbols was created 

around this ritual to express views and disclose explicit and implicit intentions. Body 

gestures play a central role in the cultural codes of the coffee making ritual.  

 

 



  
  
  
  

 דו חמצניוגם פחמן  ההשפעה של העשרת סולר בגזי פליטה: נושה העבודה
  מומסים על ביצועיו של מנוע דיזל

  
  ןראעיק מוחמד:  שם המגיש
  ערן שר' פרופ:  שם המנחה

  

  תקציר

העניין בתחום החיסכון בדלק ובקרת הזיהום ממנועי שריפה פנימית הפכה להיות סוגיה 

וזאת עם דגש רב על תכנון מנועים והיבטים רבים בהקשר , מרכזית ליותר משלושה עשורים

הזרקת דלק ואטומיזציה מהווים נושאים מרכזיים בפעילות . של תהליכי שריפה של דלקים

הדלק צריך להגיע אל תא בעירה , בכדי להשיג שריפה יותר יעילה ונקייה. המחקר בתחום זה

מנת -על. יר וערבוב יעיל עם האווירוזאת על מנת לאפשר אידוי מה, תרסיס של טיפות קטנו

  .הוצעו שיטות שונות כמו לחצי הזרקה גבוהים והזרקות דלק רב נקודתית, להשיג זאת

גישה חדשה לשיפור ביצועיו של מנוע דיזל והורדת רמות הפליטה שלו תוך כדי הפחתת 

 CO2י בעבוע "היא באמצעות הקטנת גודל הטיפות ע, הצורך להשתמש בלחץ הזרקה גבוה

הוא יותר קטן  CO2נמצא כי גודל הטיפות של דלק המכיל . אל תוך הדלק לפני ההזרקה

  .ואחיד לעומת תרסיס דיזל טהור

בוצעו שלושה שלבים של ניסויים בכדי לחקור את אפקט העשרת הדיזל , במחקר זה

  .בוצע מחקר תיאורטי בנושא של העשרת דיזל עם גזי פליטה, בנוסף לכך. CO2באמצעות 

בדלק  CO2בוצע תכנון ובנייה של מערך פשוט לצורך בחינת המסיסות של , הראשוןבשלב 

  .למסיסות) Henry's law(הדיזל ואימות חוק הנרי 

תוכנן ונבנה מערך ניסויי בכדי לחקור מצב יציב של תהליך אטומיזציה , בשלב הניסויי השני

בתרסיס  CO2 - ה מחקר מקיף בוצע למיפוי האפקט של תכולת. מומס CO2לדיזל שמכיל 

SMD האטומזיציה , כמסקנה. ופיזור הטיפות במקומות שונים לאורך מסלול פריקת התרסיס

התקדמה באופן משמעותי באמצעות תופעת הרתיחה על ידי , CO2של הדיזל המכיל תמיסת 

מנגנון פריקה מהיר ופיזור , נמוכים D0.1טיפות , נמוך SMDדבר שגורם לתרסיס , הבזקים

  .בגודל אחיד יותרטיפות 

תוכנן ונבנה מערך ניסויי שמתווסף למנוע הדיזל על מנת לבחון את , בשלב הניסויי השלישי

במסגרת זו נבנו . בעומסים ומהיריות מנוע מגוונות CO2ההשפעה של דלק מכיל תמיסת 

  .שוניםCO2 מפות ביצועי מנוע עבור ריכוזי 

במעבדה למנועי שריפה פנימית של  הנמצא, ק מסוג פורד טרנזיט"סמ 2500מנוע בנפח 



. CO -ו, NOx ,CO2 ,HC, דהינו פיח, השוואה לגזי פליטה בוצעה. שימש למטרה זו, ג"אב

. לדלק CO2 - במרכיבי הפליטה הושגה עם הוספת ה CO2 - תוצאה מעניינת להקטנת ה

  .NOx -הושגה הקטנה בשיעור גבוה של פיח ו

תיאורטי על מנת להעריך את שיעור ההעשרה של בוצע ניתוח , בחלקו האחרון של מחקר זה

CO2 י מחזור חלק מגזי פליטה אך תוך "האפשרי באמצעות בעבוע גזי פליטה דרך הדלק ע

  .הדיזל פעם נוספת והחדרתו לתוך המנוע

  :בסוף המחקר הובהרו הנקודות הבאות

  .בדיזל CO2אימות ומדידה של המסיסות של * 

) Souter(כלומר קוטר סאוטר , על האטומיזציה CO2השפעת העשרתו של הדלק עם * 

  .פקטור מרווח ופיזור התרסיס, D0.1, ממוצע

הספק , כלומר מומנט פיתול, על ביצועי מנוע הדיזל CO2השפעת העשרת הדלק עם * 

  .יעילות תרמית וצריכת דלק סגולית, בלימה

, NOx, ר פיחכלומ, על הרכב גזי הפליטה של מנוע דיזל CO2השפעת העשרת הדלק עם * 

CO2 ,HC ,ו - CO.  

  .היכולת לשימוש חוזר של גזי הפליטה אל תוך דלק הראשוני בכדי להחדירו לתוך המנוע* 

מומס וגזי פליטה יסיע  CO2הקטנת חלקיקי טיפות הדלק באמצעות העשרת דלק עם 

למתכנני מנועים לשמור על לחץ הזרקה נמוך או שימוש במזרקים עם פתח בקוטר יותר גדול 

  .NOx –מבלי להגדיל את היווצרות הפיח וה 

 

  

 

  

  

  

  



 
 

Thesis topic: The Effect of Enriching Diesel Fuel with Dissolved  Exhaust-Gases and CO2 on 

the Engine Performance. 

Authors’  name: Mohammad  Karaeen 
Supervisor         : Professor Eran Sher. 

Abstract 

The interest in fuel savings and pollution control by internal combustion engines has been a central issue for 

more than three decades. A great deal of attention has been focused on engine design and almost every 

aspect of fuel combustion processes. In this research, fuel injection and atomization is one field of major 

interest. To promote a more efficient and cleaner burning, the fuel has to be conveyed to the combustion 

chamber in smaller droplets to be evaporated and mixed with air. This could be achieved by different 

methods such as higher injection pressures, and multi-fuel injections. 

A new concept to improve engine performance and reduce emissions in diesel engine by trying to reduce the 

need for such a high pressure, is to achieve smaller droplet size by bubbling CO2 through fuel before 

injection due to the fact that droplet size of fuel containing CO2 is much more uniform and smaller than that 

of pure diesel spray.  

In this research, three experimental stages to study the effect of diesel enrichment with CO2 are performed. 

In addition a theoretical study on diesel enrichment with exhaust gases is attempted.   

The first stage attempts to design and build a simple setup to study the solubility of CO2 in diesel to verify 

Henry’s law of solubility. 

The second experimental stage is to design and build an experimental setup to  study the steady-state 

atomization process of diesel fuel containing dissolved CO2. An extensive study is performed to map the 

effect of the CO2 content on the spray SMD and droplet distribution at different locations downstream the 

discharge orifice. It is concluded that the atomization of diesel fuel containing dissolved CO2 is significantly 

promoted by the flash-boiling phenomenon thus results in low SMD sprays, low D0.1 droplets, faster break 

up mechanism, and more uniform droplet size distribution. 

 The third experimental stage is to design and build an experimental setup to be added to the diesel engine in 

order to  study the influence of fuel containing dissolved CO2 at various loads and speeds. An engine 

performance map is produced to compare for these shapes of fuel and at different mole fractions. A 2,500cc 

Ford Transit diesel engine, available for this purpose, in the internal combustion lab at BGU, is employed. A 

comparison of exhaust emissions is performed, namely  soot, NOx, CO2, HC, and CO. An interesting result 



of reducing CO2 in the exhaust products was noticed with the increase of CO2 content in fuel, together with 

a high percentage of soot and NOx reduction.  

In the last part of this research, a theoretical analysis of introducing diesel enrichment with exhaust gases to 

dissolve the presented CO2 into the diesel by recirculating  some of the exhaust gases into the diesel again 

and introduce it into the engine is performed. 

By the end of this study, the following points are clarified and some questions are answered: 

•  Validation and measurement of solubility of CO2 in diesel . 

• The effect of fuel enrichment with CO2 on atomization, namely Souter mean        diameter, D0.1, span 

factor, and spray distribution. 

• The effect of fuel enrichment with CO2 on diesel engine performance, namely torque, brake power, 

thermal efficiency, and brake specific fuel consumption. 

• The effect of fuel enrichment with CO2 on diesel engine emissions, namely soot, NOx, CO2, HC, and CO. 

• The possibility of using exhaust gases to be recirculated into fuel prior to introducing it to the engine.    

Atomized fuel droplet size was decreased by enriching fuel with dissolved CO2. Engine performance was 

improved, and engine soot and NOx simultaneously reduced and an achievement of breaking through the 

NOx-soot trade-off relation was established. This novel improvement may help engine designers to use this 

technique in their new coming engines. 
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 9191-9292בשנים  מגמות בשדה המחקר הקבלי בישראל

 .הכהן –מורן גאם : מגישה

 .בועז הוס' פרופ: המנחה

 

 תקציר

מן התקופה ל, 9212–1191פעילותו בשנים את הווייתו של שדה המחקר הקבלי בישראל ואת חנת ועבודה זו ב

המחצית הראשונה של  ךבמהל ,בירושליםם שלום ותלמידיו באוניברסיטה העברית ידי גרשֹבשבה נוסד וגובש 

ועד השנים , 02-בשלהי שנות ה, ובראשם משה אידל ויהודה ליבס –דרך עליית מבקריהם , 92-המאה ה

ההנחה כי את בכך אני מתבססת על . שבהן החלו לפעול תלמידיהם וחוקרים נוספים בני אותו דור, האחרונות

משעתק מאבקי כוח חברתיים בין אלה הפועלים הכמרחב פעילות , כפי שטען פייר בורדייה ,יש לתפוס 'שדה'ה

בעקבות שהצטבר , הון זה. מדעית 'אמת'שבלבו עומדת היכולת להגדיר  ,בו סביב השליטה בהון ספציפי

ומנתב את , מסוג זה 'אמיתות'מכונן את הידע והפרקטיקה הלגיטימיים לייצור , המאבקים הקודמים בשדה

 1.את האסטרטגיות שנועדו לשנותו ןובכלל, של הסוכנים הפועלים בוהאסטרטגיות העתידיות 

, את תולדותיו של שדה המחקר הקבלי בארץ מראשיתו ועד ימינושל העבודה אני סוקרת  בפרק הראשון

. עדיין פועלים להתפתחותו של מחקר הקבלהשתרומתם של החוקרים הבולטים שפעלו או ומציגה את 

 לוםשפעל  92-מחצית הראשונה של המאה הב. ופת פועלם והכשרתם האקדמיתעל פי תקהחוקרים ממּוּפים 

מרכזיות תוך שימוש סוגיות קבע כשהעמיקו את המחקר בסוגיות צעדו בדרכו וש ,תלמידיו ואחריו פעלו

של  02-וה 02-שנות הב 3בלעדית לעריכת המחקר הקבליהשיטה הבה ראה ש, היסטורית-במתודה הפילולוגית

הנחות היסוד  ו עלערערש ,משה אידל ויהודה ליבסביניהם , לפעול חוקרים חדשים בשדה מאה החלואותה 

. (כגון המתודה הפנומנולוגית והפרסונלית) מחקר נוספותשיטות שקבעו קודמיהם והעלו כיווני מחקר חדשים ו

 .בני זמנםחוקרים נוספים של ואידל וליבס תלמידיהם של  יםעלושבהן פ, בשנים האחרונותהמיפוי מסתיים 

תרומתם של חוקרי קבלה שפעלו במוסדות אקדמיים באירופה ובארצות הברית לאורך בפרק זה גם מוצגת 

שימור המגמות הן , לאורך תקופותיוהמגמות המזינות את שדה המחקר הקבלי מוגדרות בסיכומו . התקופות

לבחירתן של הסוגיות המרכזיות סקירה זו נוגעת המועלית במגמת השימור הבולטת ביותר . שינויהמגמות הן ו

ומגמת השינוי הבולטת נוגעת להיקף תחום המחקר ולשינוי המתודולוגי שחל , שבהן מתמקד המחקר בשדה

 .בו

באמצעות  ,משתקפות בשיח המכונן את שדה המחקר הקבליהן מגמות אלו כפי שאני בוחנת  פרק השניב

2 כגון, מקום מרכזי בעיצוב שפת המחקרומילאו  השיח ז וכוננש זיהוי מושגי היסוד הקטגוריות המרכזיות

סוגיות עוד נבחנים בפרק ה .'משיחיות'ו 'גנוסיס' ',סמל', 'מיתוס', 'קבלה', 'מיסטיקה יהודית', 'מיסטיקה'

אופן השימוש , לאורך התקופות ןאופן חקירתן לאור השינויים שחלו בהגדרותיה ,בשדההנדונות המרכזיות 

                                                 
 .(שאלות, בורדייה2 להלן) 111–111, 12' עמ, 9222 ,אביב-תל, שאלות בסוציולוגיה ,בורדייה' פ 1
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אני מצביעה גם , קודםבדומה לפרק ה .במחלוקות שנתגלעו ביניהם ןעל ידי החוקרים השונים ותפקיד הןב

שיח המתקיים בשדה המחקר הקשר לבאך הפעם , ועל מגמות של שינוי על מגמות של המשכיותבפרק זה 

 .לאורך התקופותהקבלי ומזין אותו 

תחילה , בשדה המחקר הקבלי לתקופותיו נתגלעואת הפולמוסים הבולטים שאני מציגה  פרק השלישיב

בשדות אחרים בתחומי את אלה שהתקיימו בין חוקרים שפעלו בשדה המחקר הקבלי לבין חוקרים שפעלו 

ולאחר מכן את אלה שהתקיימו בין חוקרי הקבלה שהחלו לפעול , 92-יהדות במחצית הראשונה של המאה הה

נבחנות זה בהקשר . ה של מאה זו בשדה המחקר הקבליבתקופה זו לבין אלה שהחלו לפעול במחציתה השניי

ם ממשיכימי שנוגעת ליחס שבין חוקרי הקבלה שתפסו את עצמם כהסוגיה הראשונה . שתי סוגיות עיקריות

את עצמם כמבקריהם של ראו לבין אלה ש, ההמגמות שהתווולהנחיל את שלום ופועלים לשמר  את דרכו של

אופן שבו תרמו פולמוסים אלה עניינה ההסוגיה השנייה  .חום חקר הקבלהשלום ותלמידיו ואף כפורצי דרך בת

מגדיר , ובכלל זה השדה המדעי ,זאת לאור קביעתו של בורדייה כי כל שדה, עיצובולו להגדרת השדה לדורותיו

שבלבו , את עצמו בין השאר באמצעות מושאי מאבק בין אלה הפועלים בו סביב השליטה בהון הדיסציפלינרי

 2.ת היכולת להגדיר אמת מדעיתעומד

דפוסים קבועים בפועלם של חוקרי הקבלה התחקות אחר ל אפשרכי אני מראה בנוגע לסוגיה הראשונה 

בנוגע לסוגיה  .להנחיל תזה חלופית בשדה המחקר כדיר על משנתם המחקרית של קודמיהם וערעשפעלו ל

השלב  .עיצובובו של שדה המחקר הקבלי בארץעל שני שלבים עיקריים בתהליך הגדרתו אני מצביעה השנייה 

תקופת גיבושו של השדה סביב משנתו המחקרית  הוא, 02-ועד ראשית שנות ה 22-משלהי שנות ה –הראשון 

תקופת גיבושו של השדה סביב הוא , ועד ראשית שנות האלפיים 02-משלהי שנות ה –והשלב השני , של שלום

 .בסמשנתם המחקרית של משה אידל ויהודה לי

בפרקים הקודמים הוצגו ש שדה המחקר הקבלישל המגמות אני בוחנת כיצד פרק הרביעי והאחרון ב

בחינה זו . י"קבלת הארוקבלת אבולעפיה , 'זוהר'ה2 לתקופותיוהמחקר ה דהשפיעו על שלושה מקרי בוחן בש

המתודולוגיה אל הנחות היסוד ואל , של החוקרים השונים אל מושאי המחקרדיון בהתייחסותם ת תוך ינעש

בפרק זה אני מראה . מוקדי מחקרם וכן לממצאים שגיבשו לאור תהליך המחקרל, שעמדו בבסיס מחקרם זה

 ,הנדוניםחלו שינויים אידאולוגיים ומתודולוגיים ביחס למקרי הבוחן  92-של המאה ה 02-כי משלהי שנות ה

ובראשם  ,נתם המחקרית של קודמיהםעלייתם של חוקרי הקבלה בתקופה זו שביקשו לערער על משבעקבות 

חוקרים אלה עסקו באותם מוקדים שבהם עסקו קודמיהם בשדה  ,השינויים הללולמרות . אידל וליבס

 .המחקר ביחס לשלושת מקרי הבוחן הנידונים

לגבש , ובראשם אידל וליבס ,הקבלה חוקריניסו  02-כי משלהי שנות האני מראה בכל אחד מהפרקים 

עם . ות חדשות בשדה המחקר הקבלי כחלופה לאלו שקבעו קודמיהם בשדה ובראשם שלוםבמגמות ופרספקטי

הפדגוגיים  ,על היבטיו האקדמיים, קודמיהם ובשיתוך שמירה על מסגרת השדה שגכי עשו זאת ניכר  ,זאת

 ,ההקשרים ההיסטורייםלאור , כפי שאראה בדיון המסכם ,יש לבחוןהזאת תופעה את ה. והטרמינולוגיים

מו הלאומיים והבינלאומיים שבמסגרתם התעצב שדה המחקר ולאור קביעותיהם של חוקרים כ ,בותייםהתר

 .פעילותםאת ו יתם של השדות המדעיים בזמנםישבחנו את הוו, מישל פוקו ופייר בורדייה, תומס קון

                                                 
 .111, 12' עמ, שם 2
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שדה  על המשך ופיתוח למפעלם של החוקרים שהחלו לגבש את תחום המחקר הרפלקסיבי יאעבודה זו ה

. שני העשורים האחרונים ךבייחוד במהל, המחקר הקבלי כתחום עצמאי הנכלל במסגרת פעילותו של השדה

תוך התמקדות בשינויים , שדה המחקר הקבלי בארץ לאורך שנות קיומות בבחינ יאתרומתו של מחקר זה ה

מחקר . ית ומתודולוגיתטרמינולוג, מבחינה אידאולוגית 12-שנות ה ךובמהל 02-משלהי שנות ה ושהתחוללו ב

לפתח , ואף בשדות מחקר מקבילים במדעי הרוחזה פועלים בשדה המעין זה יוכל לסייע לחוקרים בימינו 

לא  יבעיני. רוח התקופהלפי מאפייניו הייחודיים למגמות המכוננות אותו ול, בו הם פועליםשמודעות למרחב 

היא אף אלא , כדי לתרום למציאת פרספקטיבות וכיווני מחקר חדשים בעתיד זו בלבד שמודעות כזו יש בה

 .התפתחותואת ו עשויה להבטיח את המשך קיומו של השדה
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ABSTRACT 

 

This doctoral dissertation examines the field of Kabbalah research in Israel and its contributions 

between 1929 and 2010—from its establishment as an academic discipline at Hebrew University 

by Gershom Scholem and his students in the first half of the 20
th

 century; through the critical 

voices of Moshe Idel and Yehuda Liebes in the 1980s; and up to recent writings by the newest 

generation of Israeli Kabbalah scholars. My assumption in this examination is that the 'field' of 

Kabbalah must be perceived, as it was by Pierre Bourdieu, as the recreation of a social power 

struggle for control over a particular type of capital, the core of which is the ability to define 

scientific 'truth'. This capital, which accumulated over the course of previous struggles in the 

field, has provided the legitimate knowledge and practices necessary for creating this sort of 

truth, and has directed the future strategies of its agents, including those who attempted to 

reshape that truth.
3
 

                                                 
3
 P. Bourdieu, Questions of Sociology (Hebrew translation), Tel Aviv: Resling, 2005, pp. 15, 113–114. 

 



 I 

 

In Chapter One I survey the history of Kabbalah research, from its inception to the 

present day, and describe the contributions of its most prominent figures. I map the 

researchers according to the time frames in which they worked and their academic areas of 

expertise. The first generation of scholars, in the first half of the 20th century, included 

Scholem and the students who followed in his path. These students delved deeper into 

questions Scholem identified as fundamental and employed the philological-historical 

methods he believed were the only one suitable for Kabbalah research. The second generation 

of researchers, most notably Moshe Idel and Yehuda Liebes, emerged in the 1970s and 

1980s. These researchers challenged the basic premises of their predecessors and proposed 

different directions and new methods for Kabbalah research (among them phenomenological 

and personality approaches). The mapping process concludes with recent work by students of 

Liebes and Idel and other contemporary researchers. 

This chapter also discusses the contributions, in each of these periods, of Kabbalah 

researchers based in academic institutions in Europe and the U.S. Finally, the chapter defines 

the trends that have characterized Kabbalah research since its inception, both the 

preservation-oriented (focused solely on questions identified as fundamental) and the change-

oriented (seeking to expand the field of research and its methodologies). 

In Chapter Two I explore the two approaches as they are reflected in discourse 

surrounding Kabbalah research. I identify the basic concepts and categories that underlie this 

discourse and give shape to the language of the research, among them 'Mysticism', 'Jewish 

Mysticism', 'Kabbalah', 'Myth', 'Symbol', 'Gnosticism' and 'Messianism'. The chapter also 

examines the key topics of Kabbalah research, the various ways they have been defined and 

discussed over time, and the role they have played in the intellectual debates among 

researchers. 



 II 

In Chapter Three I address the major polemical debates that have characterized the field 

of Kabbalah research, beginning with the rift between Kabbalah scholars and their 

contemporaries who explored other aspects of Judaism in the first half of the 20th century, 

and continuing in the latter half of the century with the debate within the Kabbalah research 

community itself. 

Throughout this time span, I examine two central issues. The first touches on the 

relationship between researchers who saw themselves as following in the footsteps of 

Scholem and maintaining the approaches he outlined, and those who viewed themselves not 

only as critics of Scholem and his students but as groundbreakers in Kabbalah research. The 

second issue is the effect of these debates on the definitions and design of Kabbalah research 

over time, in light of Bourdieu's view that any field of research, including the scientific, 

defines itself, in part, in terms of a struggle for the control of disciplinary capital, the core of 

which is the ability to define scientific truth.
1
 

With regard to the first issue, I demonstrate that regular patterns can be traced in the work 

of Kabbalah researchers who challenged previous methods and thinking and proposed 

alternative theories. With regard to the second, I point to the two primary stages in the 

process of defining and shaping Kabbalah research in Israel—the first from the late 1950s to 

the early 1980s, and the second from the late 1980s to first years of the new millennium (in 

which the doctrines of Moshe Idel and Yehuda Liebes held sway). 

In the fourth and final chapter I examine the effect of the research trends described in 

the previous chapters on three specific research topics addressed by Kabbalah scholars in 

Israel: The Zohar, Abulafia Kabbalah, and Ha'ari Kabbalah. I delve into the scholarly 

research conducted over time; the premises, topics, and methods that have characterized it, 

and the findings it has produced. I demonstrate that the late 1980s marked the beginning of 

                                                 
1 Ibid, pp. 15, 113. 



 III 

ideological and methodological changes in approaches to these research topics. The most 

prominent scholars of this period, most notably Idel and Liebes, challenged the thinking of 

their predecessors while focusing on the same aspects of these three topics. 

In each chapter I describe how Kabbalah scholars of the late 1980s, primarily Idel and 

Liebes, attempted to set new trends and adopt perspectives that differed from those of 

Scholem. These researchers nevertheless preserved the academic, pedagogic, and 

terminological framework that had been set for Kabbalah research. As I explain in the 

Discussion section of my dissertation, this phenomenon must be examined in light of its 

historical, cultural, national, and international contexts, and in light of thinking by scholars 

such as Thomas Kuhn, Michel Foucault, and Pierre Bourdieu, who studied the scientific 

endeavors and methodologies of their eras. 

My dissertation further develops the work of scholars who began to apply reflexive 

methodologies to Kabbalah study, particularly over the last two decades, making it an 

independent field within this area of research. The contribution of their work is its 

examination of the entire history of Kabbalah study in Israel, with an emphasis on 

ideological, terminological, and methodological changes that took place in the late 1980s and 

throughout the 1990s. This type of study can benefit contemporary researchers in this and 

related fields in the humanities by heightening their awareness of the intellectual space in 

which they work and the way it is affected by the trends and spirit of the time. Greater 

awareness will not only contribute to discovering new perspectives and directions for 

Kabbalah research in the future; it will ensure the very existence and development of this area 

of research.  
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  השפעות של תרופות אנטי דפרסנטיות: GPCRאפיון מסלולי הסיגנל של קולטני 

  

  מורן גולן: מגישה

  גבריאל שרייבר' פרופ, שריצופיה אב' פרופ: מנחים

  תקציר

פולארית מרכיבות את משפחת המחלות האפקטיביות המאופיינות בהפרעות מצב - קליני ביחד עם הפרעה ביןדיכאו

 קליני קיים כבר ןאף שטיפול תרופתי לדיכאו. בתפקוד היומיומי ומלוות בתחושת דיכאון או מניהעד כדי פגיעה  רוח קשות

משחקים תפקיד ) G) GPCR צמודי חלבון קולטנים .עד היום לא ברורה הפאתופיזיולוגיה של המחלה,  שנה50-למעלה מ

תווכות על ידם קשורה בקשר הדוק לשיווי עוצמת התגובות הפיזיולוגיות המ. ם שוניםיחשוב בוויסות תהליכים פיזיולוגי

הגורמים בין  הסנסיטיזצי-עוברים תהליכי דה  המצומדים אליהםקולטנים והGלבוני ח. משקל שבין יצירת הסיגנל להפסקתוה

- שתי משפחות חלבונים רגולטוריים מוכרות כמעורבות בתהליך הדה.  G-הצימוד בין הקולטן לחלבון ה להפרתהשאר 

 מאחר ועדויות רבות מעידות כי שינויים .arrestins-ו  G protein-coupled receptor kinases (GRKs) :סנסיטיזציה

בקסקדת מעבר אלמנטים ,  עשויים להיות מעורבים הן בפאתופיזיולוגיה והן בטיפול בדיכאון קליניGבפעילות של חלבוני 

 תפקיד עיקרי עשויים לשחק , וברגולציה שלהםG  המעורבים בתהליכי הצימוד של רצפטורים לחלבוניהסיגנל התוך תאי

  ומקבוצות מחקר נוספות שלנומקבוצת המחקרממצאים מוקדמים . נוגדות הדיכאוןתרופות במנגנון הפעולה הביוכימי של 

במהלך השנים . ADs בפאתופיזיולוגיה של מחלות מצב רוח ובמנגנון הפעולה של β-arrestinsמצביעים על מעורבותם של 

נות העידו דיווחים שונים בספרות כי דיכאון קליני עשוי להיות קשור בשיבושים בארכיטקטורה הנוירונאלית ובשינויים האחרו

עדויות אלו תומכות בפקטורים נוירוטרופיים שונים כממלאי תפקיד חשוב בתיווך השינויים , מכאן. במסלולים נוירוטרופיים

של תרופות נוגדות דיכאון  מנגנון הפעולה בחינת) 1 ( :מטרות המחקר. ADsהנוירונאליים הדרושים לאפקט התרפואטי של 

 קולטנים צמודי דסנסיטיזציה שלבתהליך ה הקשוריםם יאלמנטים רגולטוריקולטנית על ידי אפיון השפעותיהן על -ברמה האחר

ן הפעולה של תרופות בחינת מידת ספציפיות האפקטים למנגנו )ERK1/2 ;)2 – ו 2 – ו G :GRK2 ,β-arrestin1חלבון 

של קולטנים הרגולטורים החלבונים  של בחינת מעורבותם )3(; וזהאו נוגדי פסיכ/נוגדות דיכאון בהשוואה למייצבי מצב רוח ו

 C6של תאי גליומה חשיפה כרונית :  ומסקנותתוצאות .רוח-תופיזיולוגיה של הפרעות מצבא בפGמונואמינים צמודי חלבון 

. mRNA הן ברמת החלבון והן ברמת β-arrestin1ן מקבוצות שונות גרמו לעליה משמעותית של לתרופות נוגדות דיכאו

הירידה .  שלו עלוmRNA - בעוד שרמות הβ-arrestin2הטיפול הכרוני גרם לירידה משמעותית ברמות החלבון , בניגוד לכך

 לא נמצא .phospho-ERK1/2פעילות של  נמצאה בקורלציה טובה לירידה שנצפתה גם ברמות הביטוי והβ-arrestin2ברמת 

 ADs מה שמצביע על חוסר רלוונטיות של חלבון זה למנגנון הפעולה של C6 בציטוזול של תאי GRK2שינוי ברמות החלבון 

וברמות  β-arrestin1 גרם לירידה משמעותית ברמות החלבון ERK1/2עיכוב פעילות החלבון  .במערכת המודל שנבדקה

mRNA שנחשפו כרונית למעכב בלבד והן בתאים שנחשפו כרונית הן למעכב והן להן בתאים שלו -ADs .בחינת, בנוסף 

השתקת ביטוי . בפרקציה זו phospho-ERK1/2 גורמים לעליה ברמות החלבון ADs כי הראתה C6הגרעינים של תאי 

-β ניםיד את רמות החלבור לא פגעה ביכולתן של התרופות להוshort hairpin RNA באמצעות β-arrestin1החלבון 

arrestin2 ו- phospho-ERK1/2 הוא אינו אתר הפעולה הישיר לפעילותן של תרופות מה שמוביל למסקנה כי כנראה ש

מה שהוביל לפירוק  ubiquitin - המסומן בβ-arrestin2 הטיפול התרופתי הכרוני העלה את רמות החלבון. נוגדות דיכאון

 לא הצליחו להעלות ERK1/2 ,ADsבנוכחות מעכב זרחון ופעילות של , בהתאם לכך. מוגבר של החלבון במערכת הפרוטאזום



בהתבסס על , לסיכום. ubiquitin - בβ-arrestin2החלבון שכנראה אחראי לסימון של  phospho-Mdm2את רמות החלבון 

 β-arrestin2ילות משוער של תרופות נוגדות דיכאון על פיו לפני הטיפול התרופתי תוצאות המחקר נוכל להציע מנגנון פע

 בציטוזול ERK1/2אגירתו של .  בציטוזול של התאיםphospho-ERK1/2משמש כחלבון פיגום שקושר ולכן אוגר את 

 בעקבות β-arrestin2הפירוק של . β-arrestin1מונעת הפעלה של תהליכי שעתוק שונים ובכללם נמנע גם השעתוק של 

-phosphoמוביל לירידה ברמות החלבון ) Mdm2בתיווך של (פרוטאזום -טיפול תרופתי כרוני במסלול האוביקוויטין

ERK1/2 הקשור אליו ומאפשר טרנסלוקציה שלו לגרעין והפעלת שעתוק של β-arrestin1 .ברמות חלבון והמכאן העליי - 

mRNA של β-arrestin1טיפול כרוני באמצעות  . נוגדות דיכאון לאחר טיפול בתרופותADs מקבוצות שונות העלה את 

טיפול זה גרם גם לעליה משמעותית ברמות הביטוי וההפרשה . C6 גם בפרקציה הגרעינית של תאי β-arrestin1פעילותו של 

מו לחלוטין  נחסβ-arrestin1 מאחר ובתאים בהם הושתק הביטוי של β-arrestin1 תלוית העליה זו היית. GDNFשל 

) moclobemideמלבד (כל סוגי התרופות נוגדות הדיכאון בהן השתמשנו במחקר זה . GDNFהאפקטים של התרופות על 

למיטב ידיעתנו זהו המחקר הראשון המדגים עליה , יתרה מכך. CREBהעלו את הפעילות הגרעינית של פקטור השעתוק 

 CREB- וβ-arrestin1ממצא זה מרמז כי . בתרופות נוגדות דיכאון לאחר טיפול CREB- לβ-arrestin1ברמות הקישור של 

בחינת ספציפיות האפקטים של  .ADs- כתוצאה מטיפול בGDNF  יוצרים יחדיו קומפלקס שעתוק הכרחי לתהליך היצירה של

 םפציפייפסיכוטיים הראתה כי האפקטים אכן ס- לעומת מייצבי מצב רוח ואנטיβ-arrestin1תרופות נוגדות דיכאון על 

מחקר זה , לבסוף .β-arrestin1לתרופות נוגדות דיכאון מאחר והתרופות האחרות לא שינו את רמת הביטוי או הפעילות של 

 של חולי דיכאון קליני לפני טיפול ובמהלכו לעומת אנשים MNLבחן את מנגנון הפעולה של תרופות נוגדות דיכאון גם בתאי 

הצלחנו ,  מחולי דיכאון לא מטופליםMNL בתאי β-arrestin1ל רמות נמוכות של בנוסף לדיווחים הקודמים ע. בריאים

רמות החלבונים כולם לאחר טיפול תרופתי כרוני . phospho-ERK1/2 - וβ-arrestin2להראות גם רמות נמוכות של 

 רמות החלבונים התקבלו קורלציות שליליות משמעותיות בין. מתוקנות לרמות החלבונים הנמדדות בקרב אנשים בריאים

, מעבר לכך. HAM-D -הנמדדים בחולים לא מטופלים לבין חומרת תסמיני הדיכאון כפי שהוערכו באמצעות שאלון ה

 β-arrestin2- לβ-arrestin1 ובין רמות ERK1/2 לבין פעילות β-arrestinsקורלציות חיוביות משמעותיות נמצאו בין רמות 

 לבין β-arrestin1ר מראים גם קורלציה חיובית ומשמעותית בין רמות החלבון ממצאי המחק. באותם חולים לא מטופלים

חשיבותו של המחקר  . מחולי דיכאון קליני לאחר טיפול כרוני בתרופות נוגדות דיכאוןMNL בתאי ERK1/2פעילותו של 

הבנה טובה  )2( ;גדי דיכאוןזיהוי אפשרי של אתרים חדשים בבסיס מנגנון הפעולה של נו )1( : הינה בשלושה מישוריםהנוכחי

ודל  וביסוס מרוח-תופיזיולוגיה של הפרעות מצבאבפקולטניים -יותר של מעורבותם של חלבונים רגולטורים אחר

  . זיהוי אפשרי של סמנים ביוכימיים בעלי רגישות וסגוליות גבוהות כעזר לאבחון דיכאון )3(; פאתופיזיולוגי לדיכאון קליני
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Abstract 

Introduction: Major depression along with bipolar disorder comprise the family of affective 

disorders that are characterized by a severe mood disturbance that affects one’s daily function and is 

accompanied by significant depression or mania. Even though pharmacological treatments have been 

available for more than 50 years now, the pathophysiology of major depression is still not known. G 

protein-coupled receptor (GPCR) signaling plays a pivotal role in regulating various physiological 

functions. The magnitudes of these physiological responses are linked intimately to the delicate balance 

between GPCR signal generation and termination. The phenomenon of desensitization involves the 

activities of two families of proteins: G protein-coupled receptor kinases (GRKs) and arrestins. As growing 

evidence suggests that alteration in G protein activity may be involved in both the pathophysiology and 

treatment of major depression, signal transduction elements involved in the regulation of G proteins 

function may play a role in the molecular mechanism underlying these alterations. β-arrestins were 

previously found by this laboratory and others to be involved in the pathophysiology of mood disorders as 

well as in the mechanism of action of ADs. During the past few years a growing body of evidence has 

suggested that depression is related to abnormalities in neuronal architecture and, at the molecular level, to 

alterations in neurotrophic pathways, thus supporting a critical role for neurotrophic factors in mediating the 

neural adaptations required for the therapeutic benefit of antidepressant treatments. The aims of our 

research were: (I) To study the mechanism of action of ADs at the post-receptor level involving regulatory 

elements related to the receptor-G protein coupling desensitization process: GRK2, β-arrestin1&2, and 

ERK1/2; (II) To study the specificity of the effects of the mechanism of action of antidepressants compared 

to mood stabilizers and/or antipsychotic drugs; (III) To study the involvement of regulatory elements of 

monoamine receptors and of G proteins in the pathophysiology of mood disorders. Results and 

Conclusions: All antidepressant classes elevated β-arrestin1 mRNA and protein levels in the cytosolic 

fraction In contrast, ADs significantly decreased β-arrestin2 protein levels while increasing its mRNA 

levels. The decrease in β-arrestin2 level was found to correlate with a decrease in the levels of phospho-

ERK1/2. No significant change was detected in GRK2 levels in the cytosolic fraction of C6 rat glioma cells 

indicating a lack of relevance of this protein to the mechanism of action of ADs. Inhibition of ERK1/2 

activity resulted in a significant decrease in the levels of both mRNA and protein of β-arrestin1, a decrease 

that ADs could not reverse. Moreover, phospho-ERK1/2 levels were elevated in the nuclear fraction of the 



cells following antidepressant treatment. β-arrestin1 was found not to be the primary target for ADs since 

its knock-down did not affect ADs’ ability to lower β-arrestin2 or phospho-ERK1/2 levels. ADs increased 

ubiquitination of β-arrestin2, leading to its degradation by the proteasomal pathway. In the absence of 

phosphorylated ERK1/2 ADs could not increase the levels and activity of the E3 ubiquitin ligase phospho-

Mdm2. In summary, we can suggest a mechanism for ADs action according to which prior to antidepressant 

treatment, β-arrestin2 binds phospho-ERK1/2 retaining it in the cytoplasm, thereby phosphorylation of 

nuclear transcription factors including ERK-dependent transcription is inhibited. The reduction in cytosolic 

β-arrestin2 levels caused by antidepressant-induced increased ubiquitination (mediated by Mdm2) through 

the proteasomal pathway (MG-132 blockable), results in a reduction in the levels of cytosolic phospho-

ERK1/2 bound to it, thus enabling activated ERK1/2 to translocate to the nucleus and phosphorylate β-

arrestin1 transcription factors, hence the increase in β-arrestin1 protein and mRNA levels after 

antidepressant treatment (U0126 blockable). Chronic treatment with different classes of ADs increased β-

arrestin1 activity in C6 rat glioma cells in both cytosolic and nuclear fractions and also elevated GDNF 

expression and release from those cells. This elevation was β-arrestin1-dependent, as knock-down of β-

arrestin1 abolished ADs’ effects on GDNF. All classes of ADs used in the present study (except 

moclobemide) also increased CREB activity. Moreover, to our knowledge, this is the first report 

demonstrating an elevation in β-arrestin1/CREB interaction following chronic treatment with antidepressant 

drugs, suggesting that β-arrestin1 and CREB form a transcription complex essential for the production of 

GDNF following chronic antidepressant treatment. The present study also reveals that the effects on β-

arrestin1 are ADs-selective since neither the mood stabilizers lithium and valproic acid, nor the 

antipsychotic haloperidol changed the level or activity of this protein. This study also shows that in addition 

to the previously reported low levels of β-arrestin1 found in MNL of depressed untreated patients, the levels 

of β-arrestin2 and phosphorylated ERK are also reduced. Those levels are normalized following treatment, 

as previously reported for β-arrestin1. Significant negative correlations were found between the extent of 

the reductions and the severity of depressive symptomatology evaluated by the HAM-D score. Moreover, 

significant positive correlations were found between the low β-arrestins levels and the activity of ERK, and 

between the low β-arrestin1 to β-arrestin2 levels. This study also describes a positive and significant 

correlation between β-arrestin1 protein levels and phosphorylated ERK activity following antidepressant 

treatment. The expected significance of this study lies in three aspects: (1) Possible identification of new 

beyond-receptor biochemical sites underlying the mechanism of action of antidepressant pharmacological 

treatments; (2) Better understanding the involvement of beyond-receptor signal transduction elements and 

regulators in the pathogenesis of mood disorders and establishment of a new integrated pathophysiological 

model for major depression; (3) Possible identification of biochemical markers with high sensitivity and 

high selectivity as an aid in the diagnosis of major depression. 



 תפקידם והבנת המיטוכונדרי I קומפלקס של יותנוקלאר -המיטו האינטראקציות פתרון

      .ובמחלה נורמאלי במצב

 מורן גרשוני -המגיש שם

 דו מישמר פרופ' -המנחה שם     

 -תקציר

אחד התהליכים  אברון תאי השותף במספר תהליכים חיוניים ביותר לתא. והנ וןהמיטוכונדרי

-באמצעות הזרחון החימצוני   ATPהמזוהים ביותר עם המיטוכונדריה הינו סינתזת 

OXPHOS תהליך ה .. תהליך זה הינו למעשה ספק האנרגיה המרכזי של התא- 

OXPHOS   מהם  4קומפלקסים חלבוניים מרובי תתי יחידות אשר   5באמצעותמתרחש

גנומים אלו הנם בעלי תכונות שונות  הגרעיני והמיטוכונדרי. ,מקודדים בשני גנומים שונים

הנה הבדל של לפחות סדר גודל בקצב המוטציה של הגנום המיטוכונדרי  שהמרכזית שבהן

הגרעיני.תכונה זו גוררת שינויים מהירים בחלבונים המקודדים זה של על פני 

במיטוכונדריה.על פניו נראה, כי עובדה זו יכולה ליצור אתגר אבולוציוני מאחר 

חשובות על מנת לשמר את שהאינטראקציות בין תתי היחידות המרכיבות את הקומפלקסים 

בעשורים האחרונים גילו מספר קבוצות ירידה בפעילות  מבנה והפונקציה של הקומפלקסים.

בתאים היברידים מיונקים המכילים גנום מיטוכונדרי ממין אחד וגרעין   OXPHOSקומפלקסי

אחת  ממצאים המשקפים עד כמה משמעותית האינטראקציה בין תתי היחידות. ,ממין אחר

 DNA-אבולוציה הדוקה בין הגנים המקודדים ב-רות שהתפתחה גרסה כי קיימת קוהסב

וכי על מנת לפצות על קצב השינוי המהיר  mtDNA)המיטוכונדרי ) DNA-הגרעיני וב

במיטוכונדריה תתי יחידות המקודדות בגרעין ומצויות בקשר ישיר עם אלו המקודדות 

סברה זו קבלה  הליך של סלקציה חיובית.במיטוכונדריה ישתנו באורח אדפטיבי ויעברו ת

ותוארו קשרים ספציפיים בין  OXPHOS-של ה 4 חיזוק כאשר נפתר מבנהו של קומפלקס 

כאשר עקבו אחרי הדינאמיקה האבולוציונית של תתי היחידות  תתי היחידות של הקומפלקס.

נמצא כי  המקודדות בגרעין ונמצאות באינטראקציה עם אלו המקודדות במיטוכונדריה אכן

אנליזה כזו איננה יכולה להיעשות  הראשונות השתנו בתבנית המעידה על סלקציה חיובית.

, OXPHOS-ביונקים, הקומפלקס הגדול ביותר והראשון בתהליך ה  1בפשטות בקומפלקס

כיוון שמבנהו המרחבי נפתר רק ברזולוציה נמוכה. בנוסף, למרות מאמצים רבים בתחום תוך 

קיים מידע חלקי בלבד באשר לתפקידים והמיקום של  ,כימיות מגוונותשימוש בשיטות ביו

בהן מחלות המוטאציות הגורמות ל מאחר שמרבית מרבית תתי היחידות של הקומפלקס.

וכיוון שבמספר מחלות מורכבות  1פוגעות בפעילות קומפלקס  נפגעה פעילות המיטוכונדריה

קיים עניין רב בהבנת  OXPHOS-וה 1נוי בפעילות קומפלקס יכמחלת הפרקינסון תואר ש

הנוקלאריות תתי היחידות , הן קומפלקס חלבוני זה המבנה והפונקציה של תתי היחידות של



והן המיטוכונדריות. על כן יש מקום לשימוש בגישות חליפיות לחקר מבנה ותפקיד תתי 

המבוססת על עקרונות  . בעבודה זו הצעתי גישה חדשה1היחידות של קומפלקס 

בתחום בהבנת האינטראקציה בין תתי היחידות בכדי להשיג התקדמות  אבולוציוניים

התבצעה לאחרונה אנליזת רצף   4בהתבסס על ממצאי החוקרים בקומפלקס  .1בקומפלקס 

 נצפה בהן יחידות תתי שלוש המקודדות בגרעין ונמצאו 1 של תתי היחידות של קומפלקס

 DNA-ה של המוטאציה בקצב לעמוד כמועמדות זוהו הן כן ועל,חיובית סלקציה של אפקט

, זו בעבודה. זה בגנום המקודדות היחידות תתי עם ישירה באינטראקציה ולהיות המיטוכונדרי

-yeast two) ומולקולארית( correlated mutations test) וביתחיש גישה של בשילוב

hybrid assay ,)בגרעין המקודדות יחידות תתי שתי לזהות הצלחתי (NDUFC2 ו-

NDUFA1 )מתתי באחת. במיטוכונדריה המקודדות יחידות תתי עם אינטראקציה ועוברות 

 שהייתה אמינית חומצה המשנה באוכלוסיה נפוץ וריאנט איתרתי  NDUFC2, ,אלה יחידות

, התגלה במעבדתנו אחרת בעבודה. היונקים של האבולוציה במהלך חיובית לסלקציה חשופה

 מיטוכונדרי גנטי רקע עם בשילוב מופיע זו בעמדה האוכלוסייתיים הוריאנטים אחד כאשר כי

 המעורבים גנים של האללי ההרכב, כלומר. 2 מסוג בסוכרת לחלות ההיתכנות משתנה מסוים

 כמו ונפוצה מורכבת במחלה תפקיד לשחק יכולים אכן נוקלאריות -מיטו באינטראקציות

 הצלחתי Yeast two hybrid בניסויי. OXPHOS בתפקודי שינוי מערבת אשר, סוכרת

 החלבון של הקישור במידת כמותית להפרעה גרמו זו אמינית בחומצה שינויים כי להראות

NDUFC2 המיטוכונדרי לחלבון ND4  .בגן שביצעתי השתקה ניסויי NDUFC2 בתרביות 

 בשלימותו מובהקת וירידה תאים בגדילת משמעותית האטה על הצביעו אנושי ממוצא תאים

 תדירה מטרה מהווה NDUFC2 שהגן והיות, אלה ממצאים לאור. 1 קומפלקס של

 הגן פעילות להבנת בנוגע ממצאי כי מאמין אני הגס המעי בסרטן Frame-shift למוטאציות

NDUFC2 ב המקודדים לחלבונים בינו והאינטראקציה- mtDNA הבנת על חדש אור תשפוך 

 .ובמחלות נורמאליים במצבים 1 קומפלקס ופעילות מבנה

Abstract- 

The mitochondrion is an organelle which plays a central role in cellular 

metabolism in eukaryotes. One of the processes most identified with the 

mitochondria is ATP production via oxidative phosphorylation (OXPHOS), 

which is in fact the cell’s main energy source. OXPHOS is operated by five 

multi- subunit protein complexes of which four (complexes I, III, IV and V) are 

encoded by two different genomes, the nuclear (nDNA) and mitochondrial 

DNA (mtDNA). The mtDNA mutation rate exceeds that of the nDNA by an 

order of magnitude, which leads to rapid changes in mtDNA-encoded 

proteins. This difference creates an evolutionary challenge especially affecting 



the OXPHOS complexes which harbor mtDNA and nDNA-encoded subunits, 

since the interactions between the subunits that comprise these complexes 

are crucial in order to preserve OXPHOS function. During past years several 

groups have identified reduction in OXPHOS activity in hybrid mammalian 

cells harboring mtDNA from one species in combination with the nuclear 

genome of another species, thus underlining the importance of the mito- 

nuclear protein- protein interaction to OXPHOS function and therefore to cell 

life. Thus, in order to compensate for the rapid rate of change of the mtDNA, 

tight co- evolution between the two genomes is required. To this end proteins 

encoded by the nDNA which are in direct interaction with proteins encoded in 

the mtDNA will rapidly change in an adaptive manner and therefore undergo 

positive selection. This hypothesis gained first support by sequence analysis 

of mammalian OXPHOS complex 4, the structure and subunit interactions of 

which are well understood. Specifically, complex IV nDNA-encoded subunits 

that physically interact with those encoded by the mtDNA underwent an 

accelerated rate of amino acid replacement indicating positive selection. Such 

analysis cannot be simply performed in mammalian complex I, the first and 

the largest complex of the OXPHOS process, since despite many years of 

research the 3D structure and subunit interactions are only poorly resolved. 

Since most mitochondrial disorders are due to complex I dysfunction, and 

since alteration in complex I activity has been shown in a number of complex 

diseases such as Parkinson's disease and type 2 diabetes mellitus, there is 

great interest in understanding the structure, function and its subunit 

interactions. 

Therefore, alternative approaches are needed for deciphering complex I 

structure, function and its subunit interaction. In this work a novel approach 

was developed to achieve progress in this field. Based on the findings in 

complex 4, recent sequence analysis of the nDNA-encoded complex I 

subunits has revealed three subunits which underwent positive selection in 

mammals, which are therefore excellent candidates to adjust for the fast pace 

of mtDNA change and interact directly with the mtDNA-encoded subunits. 

Using a combined approach of computational (correlated mutations test) and 

molecular methods (yeast two hybrid), two nDNA-encoded subunits 



(NDUFC2, NDUFA1) that physically interact with mtDNA-encoded subunits 

were identified herein. Interestingly, in one of these subunits, NDUFC2, a 

common human genetic variant was identified in a position that underwent 

positive selection during mammalian evolution. By mutating this amino acid 

position quantitative changes were shown in the ability of NDUFC2 to 

physically interact with the mtDNA-encoded subunit ND4.In another work in 

our lab it was shown that one of the human genetic variants in this position in 

combination with a certain mitochondrial genetic background altered the 

susceptibility to develop type 2 diabetes mellitus (T2DM). Therefore, mito- 

nuclear interactions play a role in a complex and common disease involving 

OXPHOS dysfunction, such as T2DM. Moreover, NDUFC2 knock down 

experiments that I performed in this work in human cells led to notable slowed 

cell growth and reduced complex I integrity and activity. In the light of these 

findings, and since NDUFC2 is also a common target to frame-shift mutation 

in colon cancer I believe that my assessment herein of NDUFC2 function and 

its involvement in mito- nuclear protein- protein interaction, sheds new light on 

complex I activity in normal and disease conditions. 



 מקרי חקר בחינוך סביבתי ובריאות וסביבה :תרבותית למדיניות סביבתית-גישה רב: נושא העבודה
 מיה נגב: שם המגישה

 'נדב דוידוביץ' פרופ, ר יעקב גארב"ד, אלון טל' פרופ: שמות המנחים

 :תקציר העבודה

ר אם תעוצב יכולה להיות יעילה יות ת בעולם ההכרה בכך שמדיניות סביבתיתבשנים האחרונות גובר

 ניתן לעשות זאת על ידי יישום תיאורית. האוכלוסייה המקומית התאמה להקשר המקומי ולמאפייניב

נוצרת מדיניות , ברמה הפרגמטית: יש לכך שני יתרונות .תיתמדיניות סביב תרבותיות בהקשר של-הרב

בעלות יע על החלטות היכולת של יחידים להשפהדמוקרטיה ות ומוגבר, אולוגיתיברמה האיד. יעילה יותר

שיתוף בעלי . מדיניות היא שיתוף בעלי ענייןה תרבותיות בתחום-ר רבדרך אחת להגבי. חייהםל משמעות

על מנת לאפשר לבעלי העניין להיות מעורבים ולהשפיע על  ,כלים ומתודות שוניםב משמעותו שימושעניין 

  .מדיניותה

 כיצד ובודק, טיקה של שיתוף בעלי ענייןתרבותיות עם הפרק-רבה מחקר זה משלב את תיאורית

תהליכי עיצוב  בשני המחקרים נבדקו. מחקרים אלה יכולים לתרום למדיניות סביבתית דרך שני תחומים

 שמשמעותייםהמאפיינים של בעלי העניין  נותחו, בנוסף. ת מנקודת מבטם של בעלי הענייןמדיניו

. תיתתרבותית למדיניות סביב-וא פיתוח גישה רבהיא אפ עבודה זומטרת . להשתתפות בעיצוב מדיניות

תרבותית -הגישה הרב. מדיניות חינוך סביבתי ומדיניות בריאות וסביבה :המחקרים הם בתחומים הבאים

תלויה באופן משמעותי במאפייני בתחומים אלה מדיניות ההצלחת וחינוך ובריאות במיוחד ל משמעותית

 תיתמדיניות סביבלהסיק מסקנות למאפשר מחקרים ימוש בשני ש .ובנכונותה לשיתוף פעולההאוכלוסייה 

 .תמונה שלמה יותרל תורמותקרים חהתכונות הייחודיות של כל אחד מהמ, בנוסף .באופן כללי

 נערך מדגם ארצי בקרב, ראשית: שלבים כלל שני, מדיניות חינוך סביבתיב ,המחקר הראשון

, כולל מרכיבי ידע, ת האוריינות הסביבתית שלהםבמטרה להעריך א, ב בישראל"וי' תלמידי כיתות ו

בין שלושת  המתאמים בעבודה זו מוצגים. וחותהשאלון כלל שאלות סגורות ופת. עמדות והתנהגות

. התנהגותנמצאו קורלציות מובהקות בין ידע ולא . והקשרים ביניהם לבין רקע דמוגרפי המרכיבים

המדגם הארצי כלל גם  .ופן מתון לאוריינות סביבתיתמאפיינים אתניים ודמוגרפיים נמצאו קשורים בא

בעיה סביבתית  לתארבה התלמידים התבקשו  ,ודה זו כוללת ניתוח של שאלה פתוחהעב. שאלות פתוחות

או , פסולת ,זיהום אוויר תיארורוב המשתתפים . מה ולהציע לה פתרוןה ומיקותסיבאת , באזור מגוריהם

, כולל תכנון, הפתרונות שצוינו היו בדרך כלל ברמה הממשלתית .שטחים פתוחיםהפחתה או הזנחה של 

האופי , המדגם הארצי סיפק מתודולוגיה ונתונים חדשנייםהשלב של בעוד ש .חקיקה ואכיפה, תשתיות

של מאפיינים וצרכים  מעמיקהלא איפשר הבנה ו ,איכותני של הנתונים היווה מגבלה-חציהכמותני וה

 .חקר במדיניות חינוך סביבתימהדבר הוביל לשלב השני של ה .תרבותית-רב דיניותאו עיצוב מ ,מגזריים

שלב , ברמה התיאורטית .הערבי והחרדי: בהם בוצע מחקר עומק נבחרו שני מגזרים, בשלב השני

 ,בנפרד אם כי, מאודשני תחומי מחקר בחינוך שהתפתחו , חינוך סביבתיתרבותי ל-יבר בין חינוך רבזה ח

שלב זה כלל ראיונות עומק עם , ברמה האמפירית. הפוטנציאל בחיבורם והדגיש את, בשנים האחרונות

חומר איכותני זה . וכן תצפיות בתוכניות קיימות לתלמידים ובהכשרת מורים, בעלי עניין בשני המגזרים

ייצוג , תוכן חינוכי :המחקר מתאר את הנושאים הבאים. יניותלמד ההשלכותנותח בניתוח תמאטי וזוהו 

המלצות  ותרטולאחר מכן מפ. משאבים ותשתיות שמשפיעים על חינוך סביבתי בשני המגזרים, צותקבו

 .תרבותית-ם חינוך סביבתי בגישה רבמדיניות ודרכים קונקרטיות לקידו



תסקיר השפעה על הבריאות נבחר כשדה . השני היה בתחום מדיניות בריאות וסביבה המחקר

לתוכנית מתאר מחוזית  שמתייחסהשפעה על הבריאות נבחר תסקיר , למטרת מחקר זה .המחקר

. בשיתוף עם המרכז לחקר מדיניות בריאות בנגב ,התסקיר נערך על ידי החוקרת. שבע-למטרופולין באר

ראיונות עומק , קבוצות מיקוד הטרוגניות והומוגניות, עדהופגישות של הו, התהליך כלל גיבוש ועדת היגוי

 ִאיזּורהתסקיר התמקד ב. וסקירת מסמכים, רשמיות-ולא רשמיותות תצפיות בפגיש, עם בעלי עניין

(zoning )הנתונים נותחו בשיטות . פסולת מסוכנתלתעשייה מסוכנת והלאומי לאתר ה, סביב רמת חובב

המקצועיים של ריבוי הסקטורים  מוצגות ההשלכות, ראשית: ומוצגים בשלושה חלקים, איכותניות

המחקר מציג התמקדות , שנית .ונדונים האתגרים שמגוון כזה מציב ,וקבוצות האוכלוסייה בתסקיר

שלושה סוגי מורכבות שזוהו  מוצגים, שלישית. שהיה מגוון ושנוי במחלוקת בין בעלי עניין, נושא הידעב

בירוקרטיה ההשני הוא המורכבות של , הראשון הוא המורכבות של נושאי בריאות וסביבה: במחקר

לאחר מכן מוצע שלמרות ריבוי . הוא המורכבות של מגוון בעלי העניין בתהליך והשלישי, קבלת החלטותב

בהתבסס על התיאוריה . ניתן לעצב מודל לשיתוף יעיל בתסקירי השפעה על הבריאות, המורכבויות

 . תרבותית-בגישה רב ,מוצג מודל לשיתוף בעלי עניין בתסקירי השפעה על הבריאות, והנתונים האמפיריים

בממצאים העיקריים בתחום החינוך הסביבתי ובתחום הבריאות  עוסק בעבודה פרק הדיון

מגוונת המימדים של חברה : ומפתח את הנושאים הבאים התחומיםולאחר מכן מחבר בין שני , והסביבה

 ,תרבותיות ושיתוף בעלי עניין-התרומה האפשרית של רב, וחשיבותם שרלוונטיים למדיניות סביבתית

שבעלי עניין על כך יעים במצשני המחקרים  .לחברה מגוונת ת מדיניות סביבתיתוהמגבלות של התאמ

. ושהבדלים אלו רלוונטיים למדיניות סביבתית, נסיבות פוליטיותתלויות תרבות ו, פועלים במערכות שונות

וכן בסיס אמפירי , הצדקה מעשית וערכיתומספקת  ,תרבותית מכירה בריבוי תרבויות-התיאוריה הרב

להתקיים יכולה  ,מוצע שהכרה בתרבויות שונות, בנוסף. ניותמדיהבעת עיצוב  ,ות בריבוי זהלהתחשב

לעבודה עם  הרעיוניתאת המסגרת תרבותיות סיפקה -רב, ני המחקריםבש. ליבת ערכים משותפתבמקביל ל

עניין תרבותיות ושיתוף בעלי -מציעים שרב םקריחמהשני . פרגמנטציהובו זמנית מנעה , בוצות השונותהק

איפשרה לזהות תרבותית -הרבהגישה , במדיניות חינוך סביבתי .תיתאכן יכולים לתרום למדיניות סביב

, בנוסף .ולא כחסמים, לעיצוב מדיניות כיתרונות ולהתייחס אליהם, קבוצותהתרבות בין -לים קשוריהבד

ונות ומרכיבים מנעות מפרגמנטציה ועיצוב הגדרה משותפת של עקרית איפשרה התרבותי-הגישה הרב

תרבותיות -הרב, ביבהבמדיניות בריאות וס .המשותפים לכל המגזרים בחברה הישראלית ,בחינוך לקיימות

שלהם סוגים סותרים של ידע  ,תסקיר ההשפעה על הבריאות לכלול את בעלי העניין השוניםאיפשרה ל

שנתמכה בנתונים , רתתרבותיות היוותה מסג-רבהכמו כן . לבריאות וסביבה שמשמעותיים ,ונתונים

. תרבותיות ושיתוף באופן שיטתי-ועיצוב מודל שכולל רב ,לבחינה מחודשת של מודל התסקיר, אמפיריים

נוצרה קרים חבשני המ .שיתוף בעלי עניין ,קריםחבשני המ ,תרבותי היה-לתהליך רב המעשיהביטוי 

 . ת סביבתיתאתם בהצלחה לשיפור מדיניו ולעבוד, לשתף מגוון בעלי עניין אפשרות

, פור מדיניות סביבתיתבעוד שהמחקר הראה ששיתוף בעלי עניין יכול להיות דרך מוצלחת לשי 

המחקר דן במגבלות ובדרכים להתגבר עליהן הן ברמת המיקרו . שיתוף מערכתי ומשמעותי קשה להשגה

, ת לפיתרוןוקשומגבלות אלה הן יסודיות . החלטותהוהן ברמת המאקרו של תרבות קבלת , של התהליך

וכן דרכים אחרות לשילוב , לקדם שיתוף פחות פופוליסטי ויותר משמעותי התחשבות בהן עשויהאך 

שהתחשבות  מחקר זה מראה באופן אמפירי. המדיניות הסביבתית את ובכך לשפר, תרבותיים-היבטים רב

, לכן. דמוקרטיהק הליעילות ולחיזו לתרוםויכולה , אפשרית בחברה מגוונתבעת עיצוב מדיניות  בתרבות

 .עשוי לשמש בסיס לקידום עתידי של נושאי סביבהמחקר זה 
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Abstract 

In recent years, there is a growing recognition in the world that environmental policy can be 

more effective when designed appropriately to the local context and the local population. 

This can be done by applying the theory of multiculturalism to environmental policy. It has 

two values: pragmatically, it makes policies more effective. Ideologically, it increases 

democracy and the ability of individuals to influence decisions that will affect their lives. One 

way to increase multiculturalism of policies is stakeholder participation, which utilizes 

various tools and methods that enable stakeholders to get involved and influence policies.  

This research combines multicultural theory and stakeholder participation practice 

and explores how these fields can contribute to environmental policy. Current policy-making 

is studied from the perspective of stakeholders, and stakeholders’ characteristics relevant to 

participation in policy-making are analyzed. The focus of the current research is therefore to 

develop a multicultural approach to environmental policy. This is done in two case studies: 

environmental education (EE) policy and environmental health (EH) policy. These are cases 

in which a multicultural approach is significant, as both education and health are fields in 

which the success of policy is significantly dependent on population characteristics and 

compliance. Furthermore, the unique characteristics of each case complement each other.  

The first case study, of EE policy, consisted of two stages: first, a national survey of 

6
th

 and 12
th

 grade students in Israel was conducted, in order to evaluate their environmental 

literacy, including dimensions of environmental knowledge, attitudes and behavior. This 

thesis presents the correlations between the three dimensions and their associations with 

demographic data. No significant correlation was found between knowledge and behavior. 

Ethnic and socioeconomic characters were moderately associated with environmental 

literacy. This thesis includes an analysis of an open question from the survey in which the 

students were asked to specify an environmental problem in their vicinity. Most participants 

specified solid waste, air pollution, or reduction/neglect of open spaces. While the national 

survey provided both methodological development and innovative data, the quantitative and 

semi-qualitative nature of the data was a limitation. This led to the second stage in the EE 

case study, in which two very different sectors were chosen: Arab and Haredi. Theoretically, 



this stage presents multicultural education and EE policy, two areas of educational research 

that have developed significantly but independently in recent years, and illustrates the 

potential of bringing them together. Empirically, this stage included in-depth interviews and 

observations. This research describes the issues of educational contents, group representation, 

resources and infrastructure and how they affect EE in these sectors. The research then details 

policies and concrete measures for promoting EE in a multicultural manner.  

The second case study was in EH policy. A health impact assessment (HIA) regarding 

the proposed Be’er Sheva metropolitan was chosen as the field for conducting the research. 

The HIA focused on zoning surrounding the national hazardous industry and hazardous waste 

site. This HIA was conducted by the researcher together with the Center for Health Policy 

Research in the Negev. The process included the formation of a steering committee, focus 

groups, interviews and observations. The data was analyzed with qualitative methods, and is 

presented as follows: first, the manifestations of the multiplicity of sectors in HIA are 

presented, and the challenges that such diversity imposes are discussed. Second, this research 

presents a focus on knowledge, which was diverse and disputed among stakeholders. The 

relationships between technical and local knowledge are explored. Thirdly, the three types of 

complexities that characterized the case study are presented: the one of EH issues; that of the 

bureaucracy of decision-making; and the complexity of the diversity of stakeholders in the 

process. Despite the multiple complexities, and based on the theory and the empirical data, a 

model for multicultural stakeholder participation in HIA is then presented.  

The discussion starts with the main findings of each case study, and then brings 

together the cases and elaborates on the dimensions of a diverse society relevant to 

environmental policy and their significance; the possible contribution of multiculturalism and 

stakeholder participation, and the limitations for appropriating environmental policy to a 

diverse society. The two case studies suggest that stakeholders operate in different culturally 

dependent systems and political circumstances, and that these differences are relevant to 

environmental policy. Multicultural theory recognizes the multiplicity of cultures and 

provides pragmatic and ideological legitimacy, as well as empirical grounds for taking this 

multiplicity into consideration in policy-making. It furthermore suggests that such 

recognition can coexist with, and even enable, a core of shared values. In both case studies, 

multiculturalism enabled the conceptual framework for working with different groups and at 

the same time avoiding fragmentation. The two case studies analyzed here suggest that 

multiculturalism and stakeholder participation can, indeed, contribute to environmental 

policy. This may set the ground for advancing core environmental issues across society. 
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Early diagnosis and treatment mostly results in the best prognosis for cancer patients. In 

the last few decades there were great efforts to find new and sensitive diagnostic techniques, but 

the results were quite poor. With the improvement of mass spectrometry technologies, a new 

field of biomarkers has emerged, proteomics and peptidomics. Using these techniques, it became 

possible to explore body fluids for chemical biomarkers of diseases, especially looking at serum 

for cancer biomarkers.  

We focused on discovering an array of signature peptides that could have diagnostic 

value for stomach and pancreatic cancers. In order to achieve this, we employed three different 

serum sources involving stomach cancer patients at different stages. A strict protocol for serum 

collection and processing was applied, using a cohesive procedure of peptides extraction and 

MALDI-TOF readings, with a modified analysis pipeline. Together, the improved pipeline 

allowed identifying a peptide pattern that discriminates between cancer and control samples. For 

stomach cancer, these results were corroborated for two identified features from the pattern, 

apoC-I and apoC-III, using immuno-based assays. We then employed serum levels of apoC-I and 

C-III combined with other clinical assays (CRP and CA19-9) from 142 serum samples to 

produce diagnostic method that discriminate stomach adenocarcinoma patients from cancer-free 

controls. In order to receive a high prediction rate, a rule set utilizing apoC-I/apoB-100 ratio was 

determined for one sera source, which served as a training group, and correctly defined 88.4% of 

its samples. This rule set was tested on another sera source, which served as a validation group, 

and obtained 74.4% correct definition.  

We then followed the exact procedure with for the pancreas cancer samples and 

established a peptidome signature comprising mainly from Fibrinogen A (FPA) peptides, 

apolipoprotein C-III and haptoglobin. FPA is a degredation product of fibrin, a protein which 

comprises the blood clot's mesh and is cleaved during blood cloting. Using this set of peptides an 



accuracy of 93.3% was obtained for the training set and 75.5% for the validation after quantile 

normalization. 

This potential mass spectrometry based-biomarkers require further validation, 

particularly by other methods such as immune-based assays. The challenge of constructing a 

comprehensive, broad, sensitive, and specific assay for cancer diagnosis and monitoring is 

immense. This kind of change in detection mode, from expensive and complex mass 

spectromery machinery to a simple and quick immuno-based assay, will allow these discoveries 

to move from the laboratory bench to the bed side of the patient. For this, finding the right 

biomarkers which will overcome biases such as source bias, and raising appropriate antibodies 

against them, with high specificity and sensitivity, are the main obstacles. Overcoming these will 

enable easier, faster, and more accurate diagnosis of different kinds of cancers and their 

monitoring. 

In this work we found new potential biomarkers for stomach and pancreatic cancer. We 

have established an inovative bioinformatic pipeline, that, for the first time, overcame source-

biases and was able to effectively compare between sera samples from three different bio-

repositories, thus solving one of the major chalenges of the biomarker field. We than validated 

the mass spectrometry results using immuno-based assays as the first step towards a quick and 

simple detection assay. 
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 מאת מיטל קופרווסר כהן

 ל פורגדור'אנג' בהנחיית פרופ

 

מיליו� מקרי מוות  6-ע� כ, מחלת הסרט� הינה הגור� מספר אחת לתמותה בעול�

על כ� ישנה חשיבות עליונה למציאת . מיליו� מקרי� חדשי� המתגלי� מדי שנה 10-וכ

אבחו� מוקד� של המחלה משפיע באופ� . שיטות לאבחו� המחלה ופיקוח על התקדמותה

ויק אחר התקדמות המחלה או חזרתה הוא מעקב מד. ישיר על סיכויי ההישרדות של החולה

הגדרה נכונה של המצב הסרטני מאפשרת קביעת . ג� כ� בעל חשיבות מכרעת לטיפול בה

על א  ההתקדמויות האחרונות . פרוגנוזה טובה יותר והחלטה טיפולית נכונה ומתאימה יותר

ולי� נותר מספר האנשי� הח, בפרוצדורות ניתוחיות ובתרופות לריפוי, בטכניקות הדמיה

אחת הגישות לאבחו� ומעקב אחר הסרט� היא שימוש בסמני� ביוכימיי� . גבוה מאד

עד כה נמצא מספר מצומצ� של מרקרי� חלבוניי� המשמש . המשתני� לפי המצב הסרטני

 prostate specific antigen (PSA)לאבחו� ומעקב אחר התקדמות� של סרטני� מסויימי� כגו� 

אות� סמני� ג� אינ� . בסרט� השחלות cancer antigen 125 (CA-125)-בסרט� הערמונית ו

לרוב משלבי� מספר סוגי , על כ�. ולעיתי� האבחנה באמצעות� שגויה, מדויקי� מספיק

שה� לרוב , בניגוד לבדיקות הפיזיות. על מנת לגבש מסקנה, בדיקות ע� הבדיקה ביוכימית

הבדיקה הביוכימית היא במרבית , ההשלרוב עלות� גבו, או לבדיקות ההדמיה, פולשניות

 . המקרי� פשוטה וזולה

, בחיפוש אחר סמני� ביוכימיי� שרמת� בד� מעידה על המצב הסרטני, עד כה

רק בשני� . נחקרה בעיקר פרקציית המשקלי� המולקולריי� הגבוהי� בסרו� ובפלסמה

יזות מורכבות שאפשרו אנל mass spectrometry-לאחר התפתחות בטכנולוגיות ה, האחרונות



החלו להופיע עבודות המעידות על כ! כי פרקציית המשקלי� המולקולריי� הנמוכי� , יותר

עשויה לשק  אירועי� ביולוגיי� המתרחשי� בגו  ולשמש , peptidome-ה, בנוזלי הגו 

 . למעשה כאמצעי דיאגנוסטי

 בעבודה זו מצאנו תבנית ביומרקרי� חדשה בפרקציית המשקלי� המולקולריי�

או הלבלב ביומרקרי� אלו עשויי� לשמש לאבחו� סרט� הקיבה . הנמוכי� בסרו� הומני

. ביומרקרי� קיימי�ואו לחילופי� לשפר את האבחו� בשילוב ע� בדיקות פיזיות , באופ� עצמאי

אנו מפתחי� כעת ערכה שתשמש לבדיקת הסמני� בבדיקות רוטיניות במעבדות בתי החולי� 

 .C-III-ו apolipoprotein C-I, וקלונליי� כנגד חלק מאותה תבניתתו! שימוש בנוגדני� מונ
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Abstract 

Household wastewaters are composed of black water, i.e., toilet waste, and greywater 

(GW) consisting of wash water from the bath, laundry, and kitchen. Recently, due to growing 

water shortages, on-site reuse of GW for irrigation has increased worldwide. However, there are 

risks associated with GW reuse. One of the potential pollutants associated with GW reuse that 

has not been thoroughly investigated is oil and grease (O&G). Oil and grease in household GW 

is primarily composed of edible oils. Concentrations of O&G in GW are typically higher than 

full domestic wastewater, ranging up to 200 mg L-1. This current study investigated: (a) the fate 

of O&G in soil irrigated with GW and the environmental implications; (b) the characteristics and 

governing mechanisms of colloidal O&G droplet transport in soil; and, (c) a prospective low-

cost, low-tech treatment method for O&G-rich effluents. The results of this research were 

summarized in four manuscripts that were published in leading environmental journals.  

This research represents a progressive study of the effects of O&G in 

greywater/wastewater reused for irrigation. After initial characterization of the negative impact 

of O&G on soil properties, a controlled irrigation study confirmed the field sampling results. 

Column studies demonstrated, for the first time, that colloidal-sized oil emulsion droplets can be 

transported through soil under unsaturated conditions. This transport phenomenon may enhance 

the extent of impact to soils as well as the transport of oil-soluble environmental contaminants. 

Lastly, the work reported on a decentralized wastewater treatment system for the treatment of 

oil-rich wastewater.  



    
 

  קרקע תכונות על שלהם וההשפעות מושבים בשפכים שומניים מרכיבים שם העבודה: 

  מיכאל טרביס  כותב: 

  פרופסור נעם ויסברוד ופרופסור עמית גרוס   מנחים: 

  

  תקציר

בהדחת אסלות וממים אפורים שמקורם בשטיפה, כביסה שפכים ביתיים מורכבים משפכים שחורים שמקורם 

נות או הדחת יורחצה. לאחרונה גדל השימוש במים האפורים בבתים פרטיים (בארץ ובעולם) בעיקר לטובת השקית ג

אסלות.  למרות השימוש הנפוץ במשאב זה, ישנם סיכונים בריאותיים וסביבתיים לשימוש בלתי מבוקר. אחד המזהמים 

מג"ל (כאשר הריכוזים  200- ל 7) בריכוזים אשר נעים בין O&Gשזוהו במים אפורים הוא שומן וגריז ( הפוטנציאלים

בשפכים ביתיים רגילים. בעבודה זו  O&Gהגבוהים מצויים בעיקר בשפכי מטבח). ריכוזים אלו גבוהים מריכוז ה 

ם קולודיאלים יכחלקיק O&Gשל  על תכונות הקרקע ו"גורלו" בקרקע, הסעה O&Gנבחנו ההשלכות הסביבתיות של  

ירחונים המובילים בדרך פרופיל הקרקע ודרכי טיפול בשפכים עתירי שומן.  נושאים אלו מוצגים בארבעה מאמרים 

  בתחום. 

 שיש הפוטנציאליות ההשפעות של שונים אספקטים שלבים במספר שבחנה עבודה מייצג זה מחקר ,לסיכום

 של ראשוני אפיון לאחר .קרקע תכונות על  )האפורים במים והגריז השומן של בעיקר(  אפורים במים להשקיה

 .השדה ממצאי את שאישש מבוקר השקיה ניסוי ביצענו הקרקע תכונות על ולגריז לשומן שיש השליליות ההשפעות

 מעבר. רווי לא בתווך קולודיאלים) הידרופובי הוא שבמקורו( שומן חלקיקי של הסעה לראשונה הדגימו קולונות ניסויי

, האחרון בפרק .השומן לחלקיקי ספוחים מזהמים בהסעת הקשורה סביבתית השלכה להיות עלולה זה לממצא ,לתגלית

 .שומן עתירי בשפכים לטיפול מבוזרת מערכת מתארת העבודה
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Abstract 
Introduction  

This  study  sheds  light  on  customer  involvement  practices  in  R&D  projects  in  the  Israeli 

defense  Industry. Customer  involvement  in defense projects  is typically  intensive, reaching 

far beyond the classical customer roles of requirements definition, product verification and 

acceptance testing. The involvement may include active participation of customer personnel 

in  project  design  activities  and  in  technical  and  program management  decision making, 

blurring  the  line  between  producer  and  customer.  Various  intensities  and  forms  of 

involvement result  in varying benefits, costs and potential conflicts between producer and 

customer.  Intensive  involvement  requires  considerable  human  resources,  and  the  earned 

benefits are hard to measure.   A report by the Israeli State Comptroller (1999), regarding a 

specific defense project, reflects the on‐going debate in this aspect, arguing that “Customer 

representatives were both participating and supervising the development. Over‐involvement 

creates a conflict of interests, diminishing customer’s capability of supervision”.    

Based on a concept of adapting management practices to project properties, and following 

the  “Diamond  Approach”  (Shenhar  &  Dvir,  2007),  the  study  proposes  a  theoretical 

foundation for the adaptation of customer involvement practices to project properties. 

Practical managerial  guidelines may  improve  the  customer  involvement  cost‐effectiveness 

and its contribution to project success. The benefits may be significant, given the economic 

size and relative importance of defense projects. 

Literature Review 

The  positive  effect  of  customer  involvement  is  supported  by  many  empirical  studies 

examining  critical  success  factors  in New  Product Development  (NPD),  software  projects,  

and  specifically  in defense projects.  Lack of  involvement  is  correlated with project  failure. 

Previous  research  findings  lead  to  conclusions  regarding  the  benefits  of  customer 

involvement; identified customer types, project types, and phases in the project life cycle in 

which  customer  involvement  is  more  frequent  and  intensive;  and  highlighted  the 

characteristics of effective customer teams. However, the current body of knowledge does not 

provide  satisfactory  answer  to  the  “How” question, of matching  customer  involvement modes  to 

specific types of projects. 



II 

Research method 

A three stage mixed‐methods research was conducted, combining findings from qualitative 

multiple case studies  (an exploratory study of 24 defense projects, and a main study of 13 

defense aerospace projects); and a quantitative study, based on an  internet survey of 155 

projects.  Integration of  the qualitative and quantitative  findings enabled  triangulation and 

complementarity of findings, strengthening the validity of the research conclusions.  

Proposed contingency model  

Based on the  literature and the preliminary exploratory research, a contingency model and 

research  hypotheses  were  suggested  to  examine  the  effects  of  involvement  modes  on 

projects success, given project characteristics. Following are the model variables: 

 Customer  Involvement  ‐  independent  Variables:  Involvement  intensity,  modes  of 

involvement, characteristics of customer project team.  

 Project Success Dimensions ‐ dependent Variables: Project efficiency (meeting budget and 

schedule  goals),  customer  benefits  (direct  and  indirect),  producer  benefits  (short‐term 

and preparing for the future), and team satisfaction (producer’s and customer’s teams).  

 Project characteristics ‐ moderating variables:  Project novelty, technological uncertainty, 

complexity, and pace (as per the Diamond Model); and External project uncertainty.  

Main research findings 

 Terms  of  involvement:  The  customer  involvement  intensity  and  style  were  mainly 

influenced by  the  level of uncertainty perceived by  the  customer  regarding  the project 

outcomes; and the presence of “lead user” capabilities within the customer organization. 

 Effect  of  customer  involvement  on  project  success,  given  project  type:  The  research 

details motivations, practices, impacts and conflicts regarding the implementation of the 

following customer involvement modes in defense projects: “Design For” (found to be the 

basic  and  most  common  involvement  mode);  “Design With”  (participation  in  system 

design and/or project management, while  supervising  it); and  “Design By”  involvement 

mode  (assigning customer  representatives  to work as part of producer’s project  team). 

Findings  regarding  the  contribution  of  specific  involvement  modes  to  the  different 

success dimensions, given the projects characteristics, are presented and analyzed.  

 Customer team attributes effect on success, given project type: 

The  qualitative  research  analyses  the  key  parameters  characterizing  the  

“ultimate customer project team”, and  finds the project characteristics which moderate 

the contribution of team attributes to project success. 



  מעורבות נציגי לקוח בפרוייקטים בתעשיה הבטחונית: התאמת אופן המעורבות לאופי הפרוייקט :נושא העבודה
     מיכאל פלד :שם המגיש

  פרופסור דב דביר :שם המנחה

  העבודה תקציר
 רקע

המחקר עוסק במעורבות לקוח בפרוייקטי מו"פ בטחוני בישראל, שבהם הלקוחות הם משרד הבטחון וזרועות 

צה"ל; והיצרנים הם תעשיות בטחוניות ישראליות. בפרוייקטים אלה מתקיימת מעורבות אינטנסיבית של נציגי 

  לקוח, המגיעה לכדי השתתפותם בתכן ההנדסי ובקבלת החלטות בפרוייקט. 

של ארגון משאבי כח אדם ניכרים  תמעורבות דורשהמעורבות הנכונה" בפרוייקטים היא נושא למחלוקת: השאלת "

והערך  והיצרן,במערכת היחסים והאינטרסים בין הלקוח בקונפליקטים שונים  הכרוכ הפרוייקט,במשך הלקוח 

, החוקר 1999ישראלי משנת ניתן למצוא בדו"ח מבקר המדינה המחלוקת כלכלית.  הד ל קשה למדידה תיוצר יאשה

"פיתוח מערכת בתעשיה האוירית" עבור אחד מֵחילֹות צה"ל. בין מימצאי הדו"ח: "קציני הַחִיל  משתתפים בפיתוח 

הפרוייקט וכן בפיקוח על הפיתוח. מעורבות יתר של הַחִיל בפיתוח עלולה ליצור מצב של מעין ניגוד עניינים, הפוגם 

  הפיתוח". ביכולתו לבצע פיקוח נאות על

 מטרות המחקר

ובהמשך ל"גישת היהלום" של בהתבסס על תפיסה אדפטיבית של התאמת שיטות ניהול למאפייני פרוייקטים, 

Shenhar & Dvir (2007) , מטרת המחקר היא להציע תשתית תיאורטית לתכלית יישומית של התאמת דרכי

קידיהם של נציגי לקוח כמפקחים וכמשתתפים תפ טווחבדגש על לסוגים שונים של פרוייקטים, מעורבות לקוח 

תשומות הניהול מעורבות לקוח מותאם לפרוייקט עשוי להקטין את . בעשיה הטכנית והניהולית בפרוייקט

. פוטנציאל התרומה משמעותי פרוייקטיםההצלחת ל ת המעורבותהנדרשות להפעלת המעורבות, ולהגדיל את תרומ

  ותם הלאומית של הפרוייקטים הבטחוניים שבהם עוסק המחקר.  במיוחד בהתחשב בהיקפם הכלכלי וחשיב

 סקר ספרות ומחקרים קודמים

, שבחנו קודמים רביםאמפיריים של מחקרים  עקביהיא מימצא בפיתוח של מעורבות לקוח חיובית ה ההשפעה

 בפרט; בטחוניפרוייקטי מו"פ בכלל, וב פרוייקטי תכנהו פיתוח מוצרים חדשיםם לבפרוייקטי וכשל גורמי הצלחה

 עלולה לגרום בפיתוח  מעורבות לקוחותמאידך נמצא כי  כגורם כשל. תהזוהלא מספקת מעורבות  -ובדרך השלילה 

מזהים את מאפייני מחקרים קודמים   ., ועלולה להוות חסם לחדשנותוזמןוגלישות תקציב  ל"זחילת דרישות"

 ניאופסווג הערכת עוצמת ול קטגוריותמציעים ית; הארגונים והפרוייקטים שבהם מעורבות לקוח היא אינטנסיב

מעלה כי בגוף  סיכום סקר הספרותעם זאת, ; ודנים ביכולות הנדרשות מנציגי הלקוח בפרוייקטים.  המעורבות

לאופני  תייחסותבפרט בהלקוח למאפייני הפרוייקט, העורבות אין מענה מספק לשאלת התאמת מ קייםהידע ה

  השתתפות.   -המעורבות על ציר פיקוח 

  שיטת המחקר

  , תלת שלבית:)כמותית -איכותנית טורית (, )Mixed-Methods( שיטת המחקר היא מעורבת

ה מעורבות בחננו ), בMultiple Case Study( מחקר גישוש בשיטת חקר ארועים  בוצע כהשלמה לסקר הספרות •

  תוצאותיו (וסקר הספרות) פותחו המודל והשערות המחקר.על בסיס  פרוייקטים. 24 - לקוח ב

פרוייקטים בתעשיה הבטחונית הממשלתית,  13 - חקר הארועים העיקרי בחן באופן מעמיק מעורבות לקוח ב •

בתחום תעופה וחלל. שולבו בו גישה קונפירמטורית, לבחינת השערות המחקר ע"פ מתודולוגית ההסקה 

  אקספלורטורית, להעשרת התיאוריה. ; וגישהYin (2003)האנליטית של 

פרוייקטים, לבחינה כמותית של  155בשלב שלישי בוצע סקר באמצעות רשת האינטרנט שבו נאספו נתונים על  •

  השערות המחקר בנושא אופני מעורבות; ולניתוח והערכה כמותית של היבטים נוספים. 

 קודמים.מימצאי מחקרים  לעומת ונבחנותי, קר הכמוסהוצלבו ושולבו מימצאי חקר הארועים וההמחקר סיכום ב



II 

 מודל תיאורטי והשערות מחקר

 -העוסקים בשאלת המחקר  ,, פותחו מודל תלות והשערות מחקרבהמשך לסקר הספרות ומחקר גישוש ראשוני

כיצד משפיעים מאפייני פרוייקטים על הקשר שבין אופנים שונים של מעורבות נציגי לקוח לבין הצלחת 

  הפרוייקטים?    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  מימצאי המחקר העיקריים

הם רמת אי הודאות המיקדמית  בפרוייקטארגון הלקוח עוצמת מעורבות  לעהגורמים העיקריים המשפיעים  •

 הנתפסת של הפרוייקט, וקיומן של יכולות "לקוח מוביל" רלוונטיות. 

למדדי תועלת לקוח, תועלת יצרן עתידית, בעיקר נמצא שמעורבות לקוח תרמה   :נתרמיםהמימדי הצלחה  •

  טווח ליצרן.  התועלת קצרת בו רצון צוותים, ופגעה בעמידה ביעדי הפרוייקטאליים (תקציב וזמן)ושביעות 

מפרט קר המח :פרוייקטים בעלי מאפיינים שוניםבעל ציר פיקוח / השתתפות, אופני מעורבות תרומת  •

 : בפרוייקטיםהבאים , בהקשר להפעלת אופני המעורבות מוטיבציות, פרקטיקות, השפעות, וקונפליקטים

o הלקוח ולתועלת יצרן עתידית;  תועלת(אופן המעורבות הבסיסי) תרמה בעיקר ל מעורבות מפקחת

 אי ודאות חיצונית.או ו/אי ודאות טכנולוגית, מורכבות מערכתית, קצב,  של פרוייקטים ברמה גבוההב

o (השתתפות נציגי לקוח בפעילות הנדסית בפרוייקט, במקביל לפיקוח עליו)  מעורבות משתתפת בתכן  

; רן עתידית, ולשביעות רצון צוותיםתרמה לתועלת לקוח (ובעיקר לתועלת התשתיתית), לתועלת יצ

 . קצב, ו/או אי ודאות חיצונית ,פרוייקטים ברמה גבוהה של אי ודאות טכנולוגיתב

o תרמה ) לא , כחלק מצוות היצרן(הצבתם של נציגי לקוח לתפקידים ביצועיים בפרוייקט מעורבות בביצוע

כ"א ייחודי ברמה הוקצה למעורבות שכ. התרומה הושגה ב הפרוייקטים שנחקרווברמשמעותית להצלחה 

  ברמה גבוהה של ; בפרוייקטים בנושאים שארגון הלקוח טיפח בהם יכולות ליבהו, פותרצישהופעל בגבוהה, 

   .של פרוייקטים בקצב גבוה פעילויות שאינן על הנתיב הקריטיבו; אי ודאות טכנולוגית ו/או אי ודאות חיצונית

  הניתוח האיכותני מסכם את : לחה, בהינתן מאפייני הפרוייקטהשפעת מאפייני נציגות הלקוח על הצ •

"נציגות הלקוח האולטימטיבית" בפרוייקט בשלשה מימדים: ידע מלא לגבי צרכים, דרישות ואינטרסים של 

ארגון הלקוח בפרוייקט; יכולות להתמודדות מקצועית עם אתגריו; ואפקטיביות תפעולית מול היצרן וארגון 

 טות וניהול משימות הלקוח בפרוייקט. הלקוח, לקבלת החל

לניהול מעורבותם של נציגי מותאמת  תיתתפיסמסקנות ותובנות המחקר, ניתן לפתח מסגרת מימצאי, על בסיס 

(מנקודות המבט השונות של הלקוח והיצרן בפרוייקט) המחקר מציע בהקשר זה מתווה המתייחס  .פרוייקטב לקוח

האם להפעיל מעורבות לקוח בפרוייקט, לאילו תכליות, באילו נושאים, באילו  -לשאלות הניהוליות הבסיסיות  

   ועל ידי מי.באיזו עוצמה, שלבים, באיזה אופן, 



אנשי� המתמודדי� ותוכניות תמיכה ביזמות עבור יזמות והעסקה עצמית  נושא העבודה:

  מוגבלות נפשית ע�

  שטיינר –מיכל רביבו ש� המגיש: 

   פיינס �פרופ' איילה מלא�ש� המנחה: 

  :תקציר

  ומטרות רקע

בשני� אחרונות ניכרת התעניינות גוברת ביזמות ובהעסקה עצמית בקרב מתמודדי� ובתכניות   

הנושא כמעט ולא נחקר והידע התיאורטי בתחו� חדש זה הנו  , אול� המעודדות אפיק שיקו� תעסוקתי זה

מטרת המחקר הייתה בחינת הפוטנציאל השיקומי והתעסוקתי של אפיק יזמות והעסקה עצמית עבור דל. 

אנשי� המתמודדי� ע� מוגבלות נפשית (להל� מתמודדי�) ואת השפעת� של תכניות הכשרה ותמיכה 

  ות המיועדות לאוכלוסייה זו (להל� תטיה"ע). ביזמ

  שיטה

סה"כ השתתפו ). Mixed-Methods( שילוב בי� שיטות איכותניות וכמותיותשיטת המחקר כללה 

מתמודדי� ממסגרות שיקו� אחרות (קבוצת  28, מתטיה"עמתמודדי� שהיו לקוחות של אחת  49במחקר 

עד תחילת  2006איסו$ הנתוני� התבצע מסו$  הלי�:ני�. בעלי עניי� נוספי� מתחומי� מגוו #24 ו ביקורת)

2010 .  

  דיו� וממצאי� 

תעסוקתית ופסיכולוגית של #ממצאי המחקר מעידי� כי ליזמות ולתטיה"ע תרומה להעצמה כלכלית

בכ) נית� להגדיר את התטיה"ע מתמודדי�. מתמודדי� שפתחו עסק מימשו את המטרות החשובות לה�, 

שיעורי� טובי� של פתיחת עסקי� והישרדות בקרב הלקוחות.  זוהו 'פרקטיקה מבוססת ערכי�'. #כ

הממצאי� מספקי� עדות לקשר סיבתי בי� תטיה"ע לבי� שיפור במצב הכלכלי, לקידו� התנהגויות יזמיות 

ולחיזוק תחושת המסוגלות הקשורה לתעסוקה שכירה במקביל לשמירה על רמה גבוהה של מסוגלות 

אמו� באחרי�' עשויה להתפרש #השלילית של תטיה"ע על רכיב 'החלמה יזמית וכוונות יזמיות. ג� ההשפעה

  חיובית כחיזוק אישיות יזמית ועצמאית בהתבסס על תיאוריות פסיכולוגיות העוסקות בתכונות היז�.

תטיה"ע יותר מאשר חלופות סיפקו למתמודדי� שני מרכיבי� עבור מתמודדי� בישראל, ניכר ש

תטיה"ע ספקה ללקוחות הזדמנות להתנסות מגוונת  .הזדמנותו משאבי� :חשובי�  לסלילת תהלי) החלמה

ג�  החשובה לפיתוח יכולות בשוק העבודה בטווח הארו) ומציאת התאמה טובה יותר בי� הפרט לעבודה

  עבור מי שבחר שלא לפתוח עסק.

. שתי סיבות שזוהה במחקר לא מומש באופ� מלא הלקוחותהפוטנציאל להעצמת אול� ניכר ג� ש

ממצאי המחקר מאששי� את הטענה כי . "יציבות# אי"ו "קוטביות#השפעות דו" ה� במחקר שעלועיקריות 

. הדבר נכו� במיוחד עבור תליניאריאינה בהכרח  התקדמות או השפעה של תכניות התערבות על משתתפי�

לבסו$, הממצאי�  שמצב� הבריאותי עשוי להיות לא יציב.אוכלוסיה המתמודדת ע� לקות נפשית, 

מוסברי� באמצעות מודלי� מוכרי� של יזמות  בכ) שכוונות יזמיות ה� תנאי מקדי� להקמת עסק וכי 

  מסוגלות עצמית ספציפית וכללית ה� משאב פנימי חיוני להקמת עסק. 

של אנשי המרכזי מקומ�  בהקשר לגורמי התמיכה הממצאי� הכמותיי� והאיכותניי� הצביעו על  

בי� הליווי הנפשי לעסקי  השילובוכ� חשיבות  הליווי הנפשי והעסקי המדריכי�, בתהלי) הצוות, בעיקר

  .ידי כל איש צוות# הנית� על

ודאות ומחסור במידע בנוגע להשלכות פעילות יזמית על הזכאות #בהקשר לגורמי� מעכבי� נראה כי האי

תפיסת הקצבה כרשת קצבת נכות היו שכיחי� וה� שהגבירו את תפיסת הקצבה כחס� לפעילות כלכלית. ל



לבסו$, . כלי לעידוד יזמות בקרב אוכלוסיות מוחלשותל מתורגלהיות מת הביטחו� וכגור� מדרב� עשוי

נכונות פחותה לבקש עזרה, שאפיינה את הלקוחות בכלל ואת היזמי� א$ יותר, אינה בהכרח גור� מעכב 

  אלא תכונה שכיחה בקרב יזמי� ועל אנשי הצוות לפתח אסטרטגיות ליווי מתאימות לכ).

חקר יזמות מתמודדי� אינו יכול שמצביעה על כ) לסיו�, התבוננות הוליסטית על הממצאי� 

את הגישה . על חוקרי� לאמ+ על מתמודדי�ויזמות להסתפק במדידת השפעות פשוטות של תטיה"ע 

בי� מבני�  מבחינה . גישה זופסיכולוגיהבמחקרי הערכה ארגוניי� וב) המוכרת Relationalההתיחסותית (

תו) התייחסות  הרב שכבתיות של תופעה ארגונית מדגישה אתואובייקטיביי� לבי� החוויה הסובייקטיבית 

   ).Özbilgin, 2005השפעות ההדדיות שבי� הפרט, האחרי� והנסיבות של המער) הארגוני וחו+ ארגוני (ל

   תרומה וחדשנות

המחקר זיהה את מאפייני המתמודדי� למחקר תרומה משמעותית לספרות היזמית והשיקומית   

השואפי� ליזמות ואת היזמי� בפועל וכ� את הגורמי� המניעי� אות� ואת השפעת תכניות התמיכה 

לספרות בתחו� תוכניות רומה ג� לספרות הפסיכולוגית ותלמחקר א נחקרו בעבר. עליה�, נושאי� של

  התערבות והכשרה יזמית. 

ממצאי המחקר תומכי� בהכללת שירותי� עבור מתמודדי� השואפי� ליזמות  ומיתמבחינה ייש

במסגרת סל שיקו� כאמצעי להגדלת מספר המתמודדי� המממשי� את זכאות� לסל שיקו�, להגדלת 

שיעור פתיחת המיזמי� ולהגברת סיכויי הצלחת� ולקידו� שיקומ� והעצמת� של הלקוחות. כל זאת 

. ממצאי המחקר סייעו בזיהוי דרכי� למימושו המיטבי של הפוטנציאל בהתא� למטרות חוק השיקו�

התעסוקתי והשיקומי הטמו� באפיק זה והובילו להמלצות בנוגע לעיצוב תכניות תמיכה עתידיות ולהערכת� 

  בהתא� לבעלי עניי� שוני�. 

   מגבלות

גבלה נוספת קשורה ה� מדג� קט� והטרוגני וחוסר שליטה בתוכנית ההתערבות. מ תמגבלות עיקריו  

והשוואה בי� יזמי� לקושי במדידה אמפירית של מוביליות כלכלית ותעסוקתית בקרב מתמודדי� 

  זה. ט� בהיבלשכירי

  המלצות למחקרי המש�

מחקרי המש) צריכי� לכלול את רמות הפרט, הארגו�, המערכת ויחסי הגומלי� ביניה�. שימוש   

חו+ ג� בעתיד מאחר ומדובר בשדה מחקר חדש ומתפתח. ובמדדי תוצאה מגווני� נ  mixed-methodsב

הוצע להתייחס, במדג� גדול יותר, להבדלי� ברקע של הלקוחות, בעיקר מאפייני� קליניי� ורקע 

פסיכיאטרי כמו ג� מגדר וגיל. יש מקו� להוסי$ מדדי� של שביעות רצו� מעבודה ושל רמת אקטיביות 

+ להמשי) ולעקוב אחר הלקוחות והיזמי�. ידע משמעותי בתוכנית. להערכת מלא השפעת תטיה"ע מומל

על התופעה עשוי להיות מופק מאיתור אוכלוסיית מתמודדי� יזמי� שאינ� בתטיה"ע ואינ� במסגרת סל 

  שיקו�. 

  

  

  

  

מילות מפתח: העסקה עצמית, יזמות, תוכניות הכשרה יזמית, מוטיבציה יזמית, אנשי� בעלי   

ע� מוגבלות נפשית, צרכני שירותי בריאות הנפש, שיקו�, שיקו�  מוגבלויות, אנשי� המתמודדי�

  שיקו�, החלמה, מסוגלות עצמית.�תעסוקתי,  שירותי סל
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ABSTRACT 

 

Background and Purpose  

In recent years, there has been a trend of growth in SEE rates in the general population, 

and this growth has been even greater among persons with disabilities. Despite the mounting 

interest in SEE of persons with PD and in programs that encourage this vocational 

rehabilitation option, this topic has hardly been studied before, so knowledge in this new field 

is still very limited. The purpose of the study was to examine the rehabilitation and 

employment potential of self-employment and entrepreneurship (SEE) for persons with 

psychiatric disabilities (PPD) and explore the impact of entrepreneurship training and support 

programs (ETSP) designed for this population. 

Method 

The research used mixed methods. The research included 49 PPDs, that participated in 

one of ETSPs , 28 PPDs that participated in another vocational-rehabilitation service 

(comprised the control group) and 24 varied stakeholders.  Data collection was carried out 

between late 2006 and early 2010.  

 

Results and discussion 

The study's findings indicate that SEE and ETSP contribute to PPDs' economic-

occupational and psychological empowerment. PPDs who opened businesses realized their 

most important goals. Thus ETSP can be defined as a Value-Based practice. Good measures 

of business openings and survival were identified among clients. The findings also support a 

causal relationship between ETSP and improving economic situations, promoting clients' 

entrepreneurial behaviors, strengthening their sense of competence regarding hired 

employment while maintaining a high level of entrepreneurial self-efficacy, and 

entrepreneurial intentions. The negative impact of ETSP on the element of 'recovery— 

reliance on others' may be positively interpreted as reinforcing an independent entrepreneurial 

personality based on psychological theories that deal with the entrepreneur's attributes. 

It is evident that for PPD in Israel, ETSP, more than other options, provided two important 

factors to the recovery process : resources and opportunity. ETSP provided its clients the 



opportunity for a diverse experience, necessary for developing long-term abilities in the 

workforce and finding a better compatibility between the individual and the work, also for 

those who opted not to start a business. 

But it is also evident that the potential to empower the clients, which the study 

identified, was not entirely fulfilled. Two main reasons raised in the study are bipolar effects 

and  instability. The findings support the claim that the progress or impact of intervention 

programs on participants is not necessarily linear. This is especially true for those facing PD, 

whose health situation may fluctuate. Finally, the findings support claims that entrepreneurial 

intentions are a precondition for starting a business and that specific and general self-efficacy 

are internal resources necessary for establishing a business.   

With regard to supporting elements, the quantitative and qualitative findings pointed to 

the central role of staff members, especially trainers, in the process of mental and business 

guidance.  

Regarding inhibiting factors, it seems that uncertainty and lack of information about the 

ramifications of entrepreneurial activity on the eligibility for disability benefits were common 

and increased the perception of benefits as inhibiting economic activity.  The perception of 

the benefits as a safety net and an encouraging factor may be translated into a tool for 

encouraging entrepreneurship in weakened populations. Finally, decreased readiness to 

request assistance, which characterized the clients in general and the entrepreneurs in 

particular, is not necessarily an inhibiting factor, but a common attribute among 

entrepreneurs, and staff members should develop guidance strategies that address it. 

Finally, taken as a whole, the findings suggest that in a study of PPDs' entrepreneurship, 

simple measures of the ETSP and of business establishment impact on PPDs are not 

sufficient. Researchers should adopt the relational approach, known from organizational 

evaluation studies and psychology. This approach distinguishes between objective structures 

and subjective experiences, and emphasizes the multi-layered nature of the organizational 

phenomenon while relating to the relationships between the individual, others, and the 

circumstances of the organizational and extra-organizational systems (Özbilgin, 2005). 

 

Contribution and Innovation 

This study contributes significantly to both the entrepreneurial and rehabilitation 

literatures. The study identified the characteristics of PPDs who aspired to entrepreneurship 

and of actual entrepreneurs, along with their motives and the influence of support programs 

on them, all topics previously unexplored. This study also contributed to the psychological 

literature and to literature in the field of intervention programs and entrepreneurial training.  



This study has practical contribution the  results support the inclusion of services for PPDs 

who have entrepreneurial aspirations in a basket of rehabilitation services as a means of 

increasing the number of PPDs who realize their entitlement to such services, a means of 

increasing the opening of these enterprises and enhancing their chances of success and thus 

improving the rehabilitation and empowerment of clients, in accordance with the goals of the 

Rehabilitation Act. These findings have helped to identify methods to fully realize the 

occupational and rehabilitation potential of this direction, and have led to recommendations 

for designing future support programs and their evaluation in accordance with various 

stakeholders. 

Limitations 

The main limitations of the study are a small and heterogeneous sample, and lack of 

control of the intervention program. Another limitation is related to the difficulty of empirical 

measurement of PPDs' economic mobility and employment, and the comparison between the 

entrepreneurs and employees in this respect. 

 

Recommendations for further research 

Future studies should include the individual, organizational, and systemic levels and 

their mutual interactions. Given the original and developing nature of the research field, using 

mixed methods and varied outcome measures will be necessary in future research. It has been 

proposed to address, in a larger sample, clients' background differences, mainly clinical 

characteristics and psychiatric backgrounds, gender, and age. It would be useful to add 

measures of job satisfaction and level of program activity. For a full evaluation of ETSP's 

effect it is recommended to continue to follow up clients and entrepreneurs. Locating a 

population of PPD entrepreneurs who do not participate in ETSP or consume the basket of 

rehabilitation services may contribute additional significant knowledge to the field.  

 

 

Keywords: Self-employment, Entrepreneurship, Entrepreneurial Training Programs, 

Entrepreneurial Motivation, Persons with Disabilities, Persons with Severe Mental 

Illnesses, Mental Health Service Consumers, Rehabilitation,   Recovery, Self-Efficacy  

 

 
  

  



המקרה : אינטגרציה תיאורטית כפלטפורמה לפרקטיקה אינטגרטיבית בטיפול : נושא העבודה

 התניה קלאסית והכללת יתר, של ההעברה

מירב רבינוביץ : שם המגיש  

לאה קסן' פרופ: שם המנחה  

 :תקציר

אף על פי שהתנועה האינטגרטיבית צברה תנופה בעשורים האחרונים ולמרות שהאינטגרציה : רקע

הפלורליזציה התיאורטית עדיין שלטת וטיפולים , בטיפול רווחת בעבודה הפרקטית בשטח

. אינטגרטיביים ניזונים בדרך כלל מהאינטואיציה של המטפל ללא התבססות על קווים מנחים

: את האינטגרציה התיאורטית של מושגים מאסכולות טיפוליות מנוגדות עבודת דוקטורט זו חקרה

זאת בהנחה שאינטגרציה תיאורטית יכולה ; התנהגותי-הפסיכודינאמי והטיפול הקוגניטיביהטיפול 

  .לשמש כפלטפורמה להתערבות טיפולית אינטגרטיבית

מקרה העברה תיאורי  33-המוגש במתכונת של אסופת מאמרים עסק ב מחקר זה: מתודה 

סינתזה אשר חתר -אניתוח מט. תבי עת מקצועיים שפיטיםממאמרים דינאמיים שהתפרסמו בכ

התנהגותיים כלל שלושה שלבים -שגים פסיכודינאמיים וקוגניטיבייםלבחון את היחסים בין מו

 - CCRT) 1בשלב הראשון נערך מיפוי תימות קונפליקטואליות של יחסים בין אישיים. מרכזיים

Core Conflictual Relationship Theme  ) לשם זיהוי של דפוסי העברה ונערך קידוד פתוח של

שלב . התנהגותיים ושל מרכיבי קונטקסט-יחידות משמעות לשם ניתוח של מרכיבים קוגניטיביים

הניתוח השני בחן את היחסים שמתהווים בין הקטגוריות שזוהו בשלב הראשון באמצעות 

 ,Rabinovich & Kacen)  פותחה במהלך המחקר ונכללת בחידושים שלומתודולוגיה איכותנית ש

2010a;  2010b) . השלב השלישי של הניתוח עסק בהשוואה בין הממצאים שהופקו מניתוח תיאורי

 . המקרה השונים ובהפקת משמעויות

וג לבין המושגים עיוות החשיבה מס( דינאמי)המחקר הצביע על יחסים בין מושג ההעברה  :תוצאות

( התנהגותי)והתניה קלאסית ( Rabinovich & Kacen, 2009( )קוגניטיבי)הכללת היתר 

(Rabinovich & Kacen, in press .) למרות שתיאוריות ההעברה אינן מזכירות את מושג הכללת

                                                 
1
מרכיב , מרכיב המשאלה: של יחסים בין אישיים כוללות שלושה מרכיבים תימות קונפיקטואליות  

מרכיבים אלו נמצאו כמדד מהימן . תגובת האחר האמיתית או המדומיינת ומרכיב תגובת העצמי

 (. Luborsky, 1998)לדפוסי ההעברה של האדם 



מהתיאורי המקרה הפסיכודינאמיים ערבו הכללות יתר מפורשות  09%-נמצא כי למעלה מ, היתר

 . ות ההעברהאשר התייחסו לתימ

מתנהלת במפלס תת קרקעי בנבכי הטרמינולוגיה של אשר עבודה זו מצביעה על מערכת מידע  :דיון

מסרים מילוליים לא רק ב, ור על הפוטנציאל המחקרי הגלוםכת אשופעברה והיא ה תיאורי מקרה

תנועתם מתרחשת עדיין , םשלמרות העקביות והדבקות שלהים סמויהקשרים אלא גם ב, ישירים

במערכת העצבים המרכזית שם -איחיבורים תיאורטיים המתגלמים המחקר עוסק ב. בהיסח הדעת

 פסיכולוגיות תופעותעל בסיס זה הוא מדגיש . הללו הוא מתווה דרך למציאת החיבוריםו של החומר

 . טיפולמפתח לאינטגרציה בכ - הטבעי שלהן' בית'שלכאורה איננו ה - בטקסט המופיעות

הממצאים מרמזים שהכללת היתר והתניה קלאסית ממלאים תפקיד בעיצוב ובשימור דפוסי  

ההבנה . עבודה זו דנה  ביישומים הקליניים של ממצאים אלו. ההעברה והסימפטומים הנגזרים מהם

התיאורטית של כל אחת מגישות הטיפול מובילה לפרוצדורות התערבות שונות והאינטגרציה ביניהן 

הצמתים הם למעשה . בהם נפגשים תהליכים המעמיקים ומשלימים זה את זה, גישה צמתי מפתחמד

נקודות בחירה שמסייעות למטפל להיות ער לפרוצדורות שונות הרלוונטיות באותו מצב ולפוטנציאל 

תיאור מקרה של הפרעה . רעיון זה יוצג באמצעות מודל לטיפול אינטגרטיבי. השילוב ביניהן

 (.   Rabinovich & Kacen, 2011)ניסטית ישמש לשם הדגמה  אקסהיביציו

 

רשת , מתודולוגית יחסים בין קטגוריות, התניה קלאסית, הכלת יתר, העברה: מילות מפתח

 אינטגרציה בטיפול, תימתית
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Abstract: 

Background: Although the psychotherapy integration trend is gaining momentum 

and therapeutic integration is common in professional practice, theoretical 

polarization still prevails and integration remains largely a function of the therapist’s 

intuition rather than reliance on guidelines. This dissertation investigates the 

theoretical integration of concepts taken from two diametrically opposite 

psychotherapeutic schools, psychodynamics and cognitive behavioral therapy (CBT), 

positing that theoretical integration may serve as a platform for integrative 

intervention. 

Method: This article-based doctoral research consists of a three-stage metasynthetic 

study analyzing 33 dynamic transference case descriptions published in peer-reviewed 

psychological journals. The first stage examines Core Conflictual Relationship Theme 

(CCRT)
*
 mapping for identification of transference patterns, as well as meaning unit 

analysis for CBT and context components; the second applies the Relationships 

Between Categories (RBC) methodology developed during this research to assess the 

reciprocal relationships among the categories and themes that were identified at the 

first stage. Two published articles address these methodology innovations 

(Rabinovich & Kacen, 2010a; 2010b). The third stage compares all outcomes of all 

items through analysis and building meaning.  

                                                 
*
 CCRT refers to “response from other,” “response of self” and “wish” components (Luborsky, 1998). 



Results: The study points out the relationships among the concepts of transference 

(dynamic), thinking distortion of the overgeneralization type (cognitive) (Rabinovich 

& Kacen, 2009) and classical conditioning (behavioral) (Rabinovich & Kacen, in 

press). Findings show that although transference theories do not mention 

overgeneralization, 90% of the cases involve overt overgeneralization relating to the 

transference theme. 

Discussion: 

This study identifies an information system housed deep within a subterranean 

level of transference case study terminology and sheds light on its latent research 

potential, not only in direct verbal messages but also in covert contexts that despite 

their consistency and persistence, still occurs absently. The study deals with 

theoretical connections concealed somewhere in the central nervous system of the 

material and maps out a path to discover them. On this basis, it emphasizes 

psychological phenomena that appear in the text – that ostensibly is not their natural 

habitat – as a key to therapeutic integration. 

The findings imply that overgeneralization and classical conditioning play roles 

in shaping and maintaining transference patterns and their symptoms. The doctoral 

dissertation discusses the clinical implications of these findings. Theoretical 

understanding of each therapeutic approach leads to different intervention procedures. 

As such, their integration underscores core junctions of processes that sustain and 

complete each other. The junctions are actually a choice point that helps the therapist 

become aware of the relevant different procedures and their integration potential.  

A case of exhibitionism disorder serves for illustration (Rabinovich & Kacen, 

2011). 

 



Keywords:  Transference, Overgeneralization, Classical conditioning, Relationships 

Between Categories (RBC) Methodology, Thematic Network, Therapy 

integration  

 



1 

 

גורמיה ותוצאותיה לאורך שלושה , מרכיבי התופעה: הבדידות המקצועית של הגננת
  שלבי קריירה

  מירב אייזנברג :השם המגיש

  רוני אבירם' פרופ  ;לטקהיזהר אופ' פרופ :שם המנחים

  

  :תקציר

מטרת המחקר הנוכחי היא להתחקות באופן מעמיק אחר תחושת הבדידות המקצועית בקרב גננות בשלב 

ולעמוד על השינויים המתחוללים , בשלב אמצע הקריירה ובשלב הקריירה המאוחרת, לקריירה הכניסה

הם מאפייני בדידות הגננת מ :השאלות הבאות נשאלו, באופן ספציפי יותר. בתחושה על ציר הקריירה

מהן  ?מהם הגורמים לבדידות הגננת בגן הילדים בשלבי הקריירה השונים? בשלבי הקריירה השונים

באילו אסטרטגיות משתמשת  ?כות של בדידות הגננת גן על עבודתה במהלך הקריירה המקצועיתההשל

כיצד באים לידי ביטוי השינויים ו ?כדי לצמצם את תחושת הבדידות בעבודתה, הגננת גן במהלך הקריירה

     ?  בתחושת בדידות הגננת בתקופות קריירה שונות

ציבורי במחוזות תל -בגני ילדים עירוניים בסקטור הממלכתיהעובדות , גננות 25המחקר הנוכחי דגם    

של  מופעיםשישה נחשפים , האחד: העולים מהראיונות הםהעיקריים הממצאים . מרכז ודרום, אביב

של בדידות  מופע, חברתית בדידות שלמופע  :גן מנהלותבדידות מקצועית המאפיינים את עבודתן של 

 בדידות של מופעו "בצמרת בדידות"של  מופע ,פדגוגית בדידות של מופע, של בדידות רגשית מופע ,מרחבית

, של הבדידות המקצועית אנושייםו  גורמים סביבתיים חיצוניים מבנייםנחשפים , השני .בחירה מתוך

הן ו הן במישור הפיזיולוגי, הן במישור הרגשי של הבדידות המקצועית השלכות שליליות וחיוביותנחשפות 

נתפסות כאסטרטגיות האפקטיביות ביותר ה אסטרטגיות מקצועיותנחשפות ו עיבמישור המקצו

     . בקרב גננות המקצועית בהתמודדות עם הבדידות

כתהליך  מקצועית בקרב מנהלות גןהבדידות ג את המחקר מצישה ,הןהמסקנות העיקריות מן המחקר    

לפעול באסטרטגיות  סוגלותגננות מ מתקופת אמצע הקריירהש, דינאמי המתרחש במהלך הקריירה

כדי להתמודד עם תחושת הבדידות המקצועית ושהבדידות המקצועית  עשויה , אפקטיביותמקצועיות 

   .ולהיתפס על ידי גננות כיתרון מקצועי להיות גם חיובית
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The Kindergarten Teacher's Professional Isolation: 

 Elements, Factors and Outcomes during Their Career Stages  

By: Merav Aizenberg  

 Supervisors: Professor Izhar Oplatka; Professor Roni Aviram   

Abstract: 

The current research’s objective is to make an in‐depth examination of the phenomenon of 

isolation amongst kindergarten teachers the stages of commencing the career, mid career 

and late in the career and investigate the changes that take place in this issue along the 

career axis. To be more specific, the writer will ask the following questions: What are the 

traits of kindergarten teacher isolation during the various career stages? What are the causes 

of kindergarten teacher isolation during the various career stages? What are the implications 

of kindergarten teacher isolation for their work throughout their professional careers? What 

strategies do kindergarten teachers use during their careers order to reduce the sense of 

isolation at work? How do the changes in the phenomenon of kindergarten teacher isolation 

gain expression during the various career periods? 

   The current research examines a subjective concept (a sense of professional isolation) and, 

consequently, the qualitative paradigm was selected. Within this frame of reference, a 

sample of 25 kindergarten teachers, who work at municipal kindergartens in the public 

government sector in the Tel Aviv, Central and Sothern Districts, was chosen.   

   The primary findings of this research are:  Firstly, for the first time, this research raises a 

framework of six instances of professional isolation that are characterized in the work of 

kindergarten principals. An instance of social isolation, An instance of spatial isolation, An 

instance of emotional isolation, An instance of pedagogic isolation, An instance of isolation at 

the top and Finally, an instance of isolation by choice, which raises  the positive aspect of 

professional isolation, id est.  Secondly, this research found that the kindergarten principals’ 

primary relating to the causes of their function isolation relates to external environmental 

factors (structure, personal aspects), According to the research interviewees, the implications 



2 

 

of professional isolation are likely to be both negative and positive and could be on an 

emotional plane, a physiological plane  or a professional plane. Furthermore, kindergarten 

principals, who sense isolation, are assisted primarily by professional strategies, which are 

perceived as the most effective strategies for coping with isolation. 

    The results of this research are: the current research has presented professional isolation 

as a dynamic phenomenon that is likely to change during kindergarten principals’ careers, the 

research indicates a link between the career period and present the kindergarten principals’ 

ability to deal with the phenomenon is made possible from the mid‐career period, when they 

are considered to be experts in their field, capable of managing careers and have an influence 

on them and when they have developed leadership skills, which should lead them to 

activating effective strategies of cooperation and reciprocal relationships, continuous 

professional learning and initiating educational projects and finely, this research exposes a 

positive aspect of the professional isolation phenomenon, which indicates willful professional 

isolation and identifying the advantages of the phenomenon’s presence in the kindergarten 

principals’ professional lives and coping with it in the most positive manner.  
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תם של שירב עלומותבשירה הכתובה לילדים. טענתי היא שסוגיות  עולמות תיהבניבעבודה זו עוסקת 

אותם נבחנות לאור שירתם למבוגרים של הן יותר כאשר  במידה רבהילדים נעשות ברורות לותבים הכמשוררים 

ם יהתות מקום של כבוד עבודובמסורת זו של משוררים הכותבים הן למבוגרים והן לילדים, תופס. עצמםמשוררים 

קדיה ית יד  (, המשוררת הי  3311 – 3781שוררים: המשורר העברי חיים נחמן ביאליק )מ השל שלוש תונינֹוהק  

רכזיות שאלות מ לוש(.  ש3333 – 3311( והמשורר האמריקני של סילברסטיין )3381 – 3731)מולודובסקי 

שאלות  בשירה זו? נבנים? ומהם העולמות הנכתבולמי  ?הדוברים בשיריםמיהם   –לילדים שירתם עולות ביחס ל

: דואליות של מושג הדואליות. שירה הכתובה לילדים מקיימת בתוכה שתי צורות של דואליותל מתקשרותאלה 

רמזים  יםאלה מגלדואליות יחסי הגומלין בין שתי צורות ם. יהקורא או הקהל, ודואליות של עולמות טקסטואלי

פעמים רבות שואבים  , שכןמבוגרים דווקאהכתובות ל יצירותבהבניית עולמו של הילד על אופן עדויות  יםמוסרו

לא מן עולמם הפנימי. בבואם להתבונן בשחרותם מחוויות ילדותם ומזיכרונות  הכותבים ביצירות אלה השראה

ם המשוררים בונישבחינת חוויות וזיכרונות אלה בשירתם למבוגרים, תשפוך אור רב על האופן שבו הנמנע, אפוא, 

  לילדים. תםאת עולמו של הילד בשיר

לאור החידוש שברתימת תיאוריית העולמות האפשריים להבנת שירה הכתובה לילדים, הרי  

שדואליות הקורא והקהל שבשירה זו, כמו גם חשיבות הקריאה בקורפוס שירתם למבוגרים של משוררים לצד 

תם קורפוס שירתם לילדים, מציעים תובנות חדשות בתחום השירה לילדים. עבודה זו מראה כי לעולמות שאו

יוצרים משוררים בשירתם למבוגרים היכולת לשפוך אור על העולמות הטקסטואליים בשירתם לילדים, ובמהופך, 

בכוחם של עולמות הנרקמים בשירתם לילדים להאיר את העולמות הנבנים בשירתם למבוגרים. זאת ועוד, עבודה 

היא קולו הנסתר של המבוגר הנוכח  הלוא –זו ממחישה את מידת החשיבות הרבה שיש בעצם המודעות לדואליות 

פלט, נחמה או פנטזיה(  –בשירתו לילדים של משורר בוגר  ותרומתה להבנת עולמות טקסטואליים ממשיים )כמו מ 

 כפי שמתווה תיאוריית העולמות האפשריים.   
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This essay addresses the envisioning of the world in poetry for children.  To this end, 

I will argue that latent issues in children's poetry become much more explicit when 

considered in light of poetry for adults by the same authors.  Positioned within this tradition 

of adult poets who also write poetry for children, are three poets who maintain a two-fold 

status in their respective literary canons:  the Hebrew poet Chaim Nachman Bialik (1873-

1934), the Yiddish poet Kadya Molodowsky (1894-1975), and the American poet Shel 

Silverstein (1932-1999).  Yet two overriding questions common to all three authors persist – 

by and for whom is the poetry composed and what worlds are envisioned?  Both questions 

evoke the notion of duality.  Two modes of duality are inherent in poetry written for children: 

duality of reader or audience, and duality of textual worlds.  What is more, the 

interrelationship between these dualities bears a great measure of import, as clues and 

confirmation regarding how the author envisions the world of the child in his/her poetry for 

children are evident in the authors’ adult works.  It stands to reason, therefore, that by 

examining the childhood experiences found within adult poetry, significant insights can be 

gained regarding how the world of the child is envisioned in an author’s poetry for children.  

In light of the novel application of possible-world theory to poetry written for 

children, the import of duality of audience and reader within children’s literature as well as 

the significance of reading an author’s adult corpus in tandem with his or her children’s 

corpus offers a new insights in the field of children’s literature.    This essay  demonstrates 

that the worlds created in an author’s adult poetry have the ability to illuminate the textual 

worlds generated in his or her poetry for children and, conversely, worlds determined in an 

author’s poetry for children have the ability to shed light on worlds created in his or her adult 

poetry.  Furthermore, the  present essay demonstrates the magnitude that awareness of duality 

– the hidden adult voice present in children’s poetry that is written by an adult author – 

contributes to the understanding of textual actual worlds (such as escape, comfort, fantasy,) 

as delineated through possible-world theory.   



 

 

Key words:  Children’s Poetry – Bialik – Molodowsky – Silverstein – Duality of Audience – 

Duality of Reader -- Possible Worlds.  

 



 גליקוזילציה של חלבונים באצה האדומית החד תאית -Nחשיפת מסלול ה 

Porphyridium sp.  

  מרב פישר: מגישה

  שושנה ארד' פרופ: מנחה

  

 ,החשובות ביותרתרגומיות - הבתרגליקוזילציה של חלבונים או ליפידים היא אחת המודיפיקציות

שמוספים על יירים הסוכריים ש ל.אורגניזמים אאוקריאוטיםשכן היא מהווה תהליך החיוני ב

 חלק ישיר לקיחת ,פעילות פרוטואליטית הגנה מפני ,ייצוב :ביניהם, חלבונים תפקידים רבים

מידע קיים על תהליך הגליקוזילציה  מעט מאוד .כימיות-שינוי התכונות הפיסיקו ובפעילות

 ת שלסיסי ב לכן לימוד המסלול באצות בעל חשיבות להבנה.באצות בכלל ובאדומיות בפרט

  . אשר משפיע על תפקוד חלבונים שונים וכתוצאה על תהליכים מטבוליים אצתיים, ךתהליה

N- גליקוזילציה בחלבונים הוא תהליך המתרחש לאורך מסלול ההפרשה של הER-ראשית . י'גולג

גליקן -Nה  ,פוספט-דוליכל, ליפידיהנשא ה על גבי ה נבנשם, ERהמסלול ב 

(GlcNAc)2(Man)9(Glc)3. לאחר מכן ה N -חומצה האמינית י קישורו ל"ע לחלבון גליקן מועבר

 היא כל חומצה אמינית Asn-X-Ser/Thr) Xהנמצא ברצף השמור , דרך אטום החנקן, אספרגין

י הסרה והוספה " עERהמשך המסלול כולל בקרה על תהליך הקיפול של החלבון ב . )Proמלבד 

  י נקבע מבנהו הסופי של 'בגולג. י'חלבון מועבר לגולגגליקן ובסיומו ה-Nשל שיירים סוכריים מה 

  . מנוז או היבריד-רב, אשר יכול להיות מסוג מורכב, גליקן  - Nה 

הם ייחודיים , .Porphyridium spתאית -גליקנים שנמצאו באצה האדומית החד-Nמבני ה 

   הם מסוג בבסיסם המבנים. גליקנים מוכרים מאורגניזמים אחרים- Nושונים בהשוואה למבני 

, בנוסף). על האנטנה ועל הליבה ( Xylעם תוספת של שני שיירי ) Man שיירי 8-9(מנוז -רב

 עובר מודיפיקציה 6פחמן ,  הקרובים ביותר לליבה הקשורה לחלבוןManבשלושת שיירי ה 

  .מתיל-Oלקבלת קבוצת 

  

 Porphyridiumאצה האדומית -גליקוזילציה במיקרו-Nעבודה זו התמקדה בחשיפת מסלול ה 

sp.י שילוב בינתחומי של גישות ביואינפורמטיות וביוכימיות" ע.  

גליקוזילציה בשיטות - Nבבסיס העבודה אותרו החלקים השמורים יותר של מסלול ה 

צמחים , בכללם אצות(המסלול שאותר נבחן בהשוואה לאורגניזמים אחרים . ביואינפומטיות

 אנאליזה פילוגנטית לבחינת היחסים האבולוציונים ונערכה) ואורגניזמים שאינם פוטוסינטטיים

  ננקטו שיטות ביוכימיות לאיתור פעילות של אנזימים השייכים למסלול , בנוסף. שלהם

עיקר העבודה התמקדה . גליקוזילציה ובכך לחזק ולהוסיף על הממצאים הביואינפורמטים- Nה 

  .בפיתוח בחנים אנזימטיים ושימוש במעכבים

  

מולו נערך ,  מהאצהDNAי בניית מאגר מרצפי הקונטיגים של "מולוגים נעשה עאיתור רצפים הו

 המתאימה להשוואת רצפי חלבונים הומולוגים מאורגניזמים TBLASTNחיפוש בעזרת פונקצית 



כיוון שידוע שהן מכילות מעט , פונקציה זו מתאימה לשיטת העבודה עם אצות אדומיות. אחרים

  . אם בכלל, מאוד אינטרונים

ממצא .   נמצאים באצהERגליקוזילציה ב -Nמצא כי כל רצפי החלבונים המשתתפים במסלול ה נ

, גליקן על הנשא הליפידי-Nהמעיד על התרחשות כל שלבי המסלול הכוללים בתוכם את בניית ה 

  . העברתו לחלבון ובקרה על הקיפול הנכון של החלבון

  

 נמצאה עבור האנזים ERוזילציה ב גליק-Nעדות ביוכימית לפעילות אנזימים ממסלול ה 

המבוסס על הדגרה של , בוחן אנזימטי פותח לבדיקת פעילות האנזים. II (GANAB)גלוקוזידאז 

י "מעקב אחר התגובה התבצע ע. 2(Man)9(Glc)(GlcNAc)האנזים עם הסובסטרט הספציפי שלו 

   באמצעות ,2(Man)9(GlcNAc), סימון פלואורסנטי של הסובסטרט והפרדה שלו מהתוצר

NP-HPLC  .נמצא כי הפעילות . שימש מיצוי חלבונים ממברנליים מתאי האצה, כמקור לאנזים

  .0.1M NaCl ו pH 6.5-7.5 ,300C-420C:  האופטימלית של האנזים היא בתנאים

. ללא הצלחה,  מהמיצוי הממברנלי של תאי האצהGANAB, ניסיונות רבים נערכו לבידוד האנזים

 איבוד משמעותי של פעילות האנזים בכל שלב ניקוי וקישור חזק של כלל חלבוני בגלל, זאת כנראה

  .הדופן-האצה לפוליסכריד

למרות , כלומר. י שינוי מבנה הסובסטרט"רמת ספציפיות גבןההשל האנזים לסובסטרט נבחנה ע

ת ניתן לומר כי הפעילו, שהבוחן האנזימטי נערך במיצוי המכיל את כלל החלבונים הממברנליים

  .GANAB, שנבדקה היא אכן של האנזים

  

,  נמצא כשמורERמכיוון שהמסלול ב . י עדיין אינו ידוע'גליקוזילציה של האצה בגולג-Nמסלול ה 

  .י' מתרחשת בגולגXyl והוספת שיירי ה Manמתילציה של שיירי ה - Oההנחה היא שתהליך ה 

 ובחינת I (MANI)מנוזידאז המעכב את אנזימי , DMJ, גידול תרביות האצה בנוכחות המעכב

העלתה את האפשרות כי ישנה תוספת , P66, חלבון הדופן-גליקנים שהתקבלו על גליקו-Nמבני ה 

  .אשר מוסרת לאחר מכן) ERמעבר לתשעת השיירים שנבנים ב (גליקן -N למבני ה Manשל שיירי 

  הוצע כי תוספת שיירי . י אינה ברורה' בגולגManכ ההסרה של שיירי ה "הסיבה להוספה ואח

י ' מתרחשת כתוצאה מפעילות לא ספציפית של מנוזילטראנספראזות הנמצאות בגולגManה 

  האפשרות להוספה לא ספציפית של מונוסוכר .  כנראה כחלק מתהליך סינתזת פוליסכריד הדופן

אנזימתי לאנזים נתמכת מהתוצאות שהתקבלו בעת פיתוח הבוחן ה, גליקן באצה- Nל 

גליקן -N ל Glcנמצא כי האנזים הינו אנזים ממברנלי המוסיף שייר . (HT)הקסוזילטראנספראז 

מכיוון שלא נמצאה עדות לתוספת שייר זה על המבנים הסופיים של  . Manהמכיל חמישה שיירי 

N-ה בנוסף הועלת. פעילות זו יכולה לנבוע כתוצאה מתגובה לא ספציפית, גליקנים מהאצה

 מונעת הוספה לא ספציפית זו ובכך שומרת על שלימות Manהסברה כי המתילציה של שיירי ה 

  . גליקן- Nהמבנה של ה 



 נראה כי למתילציה Man,מכיוון שתוספת קבוצות המתיל אינה מונעת את הוספת שיירי ה 

  של לשיירים השייכים למבנה המקורי ,  שנוספוManתפקיד נוסף והוא להבדיל בין שיירי ה 

  . י' הנמצאים בגולגMANIי אנזימי "גליקן ובכך למנוע את הסרתם ע- Nה 

שינוי במבנה כתוצאה מתוספת . גליקן חשיבות רבה לתפקוד ופעילות חלבונים-Nידוע כי למבני ה 

י האצה השומרים "לא ספציפית של שיירים יכולה לפגוע בפעילות החלבון ולכן הוספת מנגנונים ע

  .נראית בעלת חשיבות תפקודית, גליקנים- N על מבנים אחידים של

  

הסרה של ) 1: י הכולל לפי הסדר'גליקוזילציה בגולג- Nלאור עדויות אילו הוצע מסלול לתהליך ה 

 לכן Manלאחר המתילציה לא ניתן עוד להסיר שיירי , מתילציה-O אחד ובמקביל  Manשייר 

   בשני אתרים של Manשל שיירי הוספה לא ספציפית ) 2. הסרה זו נצפתה רק בחלק מהמבנים

ותחרות על ) ייתכן יותר משייר אחד( של הליבה  Man α(1-3)על האנטנה הקשורה ל: גליקן-Nה 

על הקצה הלא מחזר של האנטנה ) שוב ייתכן יותר מאחד (Man או שיירי Xylקישור שייר 

י אנזימי "ו ע שהוספManהסרה של שיירי ה ) 3.  של הליבה Man α(1-6)הקיצונית השייכת ל 

MANI . כתוצאה מפעולה זו מתפנה העמדה בקצה האנטנה לקישור שייר הXyl .4 ( הוספת שייר

Xyl על ליבת ה N -גליקן בסוף המסלול. 

  

גליקוזילציה - Nחלבונים המיועדים לדופן על פעילות מסלול ה - נבחנה השפעת ייצור גליקו

, די לבדוק זאת הונח כי פעילות האנזיםבכ. הדופן-במצבים של הגברה ודיכוי ייצור פוליסכריד

GANAB ,חלבונים המיוצרים ב -מהאצה היא ביחס ישר לכמות הגליקוER-י בזמן מסוים'גולג  .  

הדופן משפיע באופן ישיר על פעילות -תוצאות הניסוי מראות כי ייצור קומפלקס פוליסכריד

מגמה זו נראתה . אי האצהגליקוזילציה באצה ובכך מדגיש את מרכזיות התהליך בת-Nמסלול ה 

  .באופן מובהק בתנאי עקת חנקן בו ישנה עצירה בחלוקת התאים והגברה בייצור פוליסכריד הדופן

  

  גליקוזילציה באצה - Nרמת השימור האבולוציונית של הגנים המשתתפים במסלול ה 

Porphyridium sp.יזמים עם רצפים מאורגנ, מבחינת רמת הדמיון, י השוואת רצפיהם" נבחנה ע

רמת הדמיון שנמצאה עבור רוב . יונקים ושמר, צורניות, ירוקיות, אצות אדומיות: שונים הכוללים

ממצא זה מדגיש את חשיבות . ומעידה על שימור של המסלול, 40%הרצפים הייתה גבוהה מ 

  . גליקוזילציה באורגניזמים אאוקריוטים בכלל ובפוטוסינטטים בפרט-Nמסלול ה 

 שלא אותרו בחלק מהאצות הירוקיות GCS1 ו ALG10צאו רצפי האנזימים במהלך העבודה נמ

  Glcאנזימים אילו אחראיים על הוספה ובהמשך הסרה של שייר ה. ובכל הצורניות שנבדקו

 STT3בבחינת רמת הדמיון של רצף . ERגליקן הנבנה ב -Nמה ) בהתאמה(השלישי 

נמוכה בהשוואה לדמיון הקיים בין  אנמצא כי הי, מהאורגניזמים שנבדקו ובין הרצף מהאצה

 STT3, הוא הסובסטרט של ALG10מכיוון שתוצר . אורגניזמים השונים המכילים רצפים אילו

  . האפשרות שגנים אילו חסרים מהגנום ממשית



  

 ALG1, ALG7, GANAB בנפרד וגם לאנזימים GANABאנאליזה פילוגנטית נערכה לאנזים 

  שאינם ממסלול , גם אנאליזה פילוגנטית לאנזימים שמוריםנערכה , לצורך השוואה.  במשותף

לכל . לשלושת העצים הפילוגנטים שהתקבלו תמונה דומה. 'שוכנים בגולגי אך, גליקוזילציה-Nה 

לאצות הירוקיות ולצמחים העילאיים מקור , בנוסף. האצות האדומיות אב קדמון משותף

אב ) צמחים וצורניות, ירוקיות, אדומיות(ם אבולוציוני משותף ולכל האורגניזמים הפוטוסינטטי

 האנדוסימביוזה בין תא אאוקריוטי תממצא זה תומך בתיאורי. קדמון משותף גם כן

. לציאנובקטריה המתייחס לסימביוזה כאירוע יחיד ממנו התפתחו האורגניזמים הפוטוסינטטים

האחרות מחזקת את   יחד עם האצות האדומיות  .Porphyridium spבנוסף מיקום רצפי האצה 

  .גליקוזילציה-Nשנמצאו הם אורתולוגים לאנזימים ממסלול ה , שהרצפים ההומולוגים, הממצא
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Glycosylation of proteins and lipids is an important post-translational modification in 

eukaryotes, since the added sugar residues take part in the stabilization, protection, 

targeting, and direct activity of proteins. To date, very little is known about the 

glycosylation of algal proteins, particularly those of the red algae. Since many 

metabolic processes in eukaryotes involve glycan moieties, exploring the 

glycosylation pathways can lead to an understanding of the different functions of 

proteins in different organisms, including algae. This research focuses on the 

N-glycosylation pathway in the red microalga Porphyridium sp.  

 

Protein N-glycosylation, which takes place along the endoplasmic reticulum (ER)-

golgi pathway, begins with the production of a precursor. This precursor consists of 

the N-glycan, (GlcNAc)2(Man)9(Glc)3, attached to the lipid molecule, dolichol 

phosphate. Later, the N-glycan is transferred from dolichol phosphate to the protein 

via the nitrogen atom of an asparagine amino acid residue. The asparagine must be 

part of the consensus sequence, Asn-X-Ser/The (where X is any amino acid, except 

proline). After the attachment of the N-glycan, the protein acquires its three-

dimensional folded structure. The sugar residues take part in controlling the folding 

process, which culminates either in a successfully folded protein or in the removal of 

a misfolded protein. The glycoprotein is then transferred to the golgi apparatus, where 

the final N-glycan structure is constructed into one of the three major classes of 

oligosaccharides—high-mannose, complex or hybrid. In previous studies of 

Porphyridium sp., N-glycans were found to be of the high-mannose type (8–9 

residues), with unique modifications that included two non-characteristic xylose 

residues (one attached to the core and the other to the non-reducing end) and an 

additional methylation modification on the sixth carbon of three mannose residues 

attached to the chitobiose core. 

 

In this study, the N-glycosylation pathway of Porphyridium sp. was explored by using 

an interdisciplinary approach comprising bioinformatics and biochemical methods. 



The conserved parts of the N-glycosylation pathway were exposed by bioinformatics 

methods. These parts of the pathway were compared to the N-glycosylation pathways 

of other organisms – other algae, plant and non-photosynthesis organisms – and 

phylogenetic analysis was performed. In addition, biochemical methods were applied 

to follow the activity of N-glycosylation enzymes with the aim of confirming and 

supplementing the bioinformatics findings. The study encompassed the development 

of bioassays and the use of specific inhibitors of different enzymes.  

Homology searches for N-glycosylation protein sequences were conducted by using 

the TBLASTN function on the algae DNA scaffold contigs database. This function 

was selected because there is very little evidence for introns in the DNA of red algae. 

Homologs were found for all N-glycosylation protein sequences in the ER pathway in 

the algae thus suggesting that the pathway is conserved in Porphyridium sp., as is in 

other organisms (animals, plants, yeasts, etc.). 

 

Biochemical evidence supporting the presence of ER N-glycosylation enzymes was 

found for glucosidase II (designated GANAB). A bioassay was developed by using 

the enzyme specific substrate (GlcNAc)2(Man)9(Glc). The enzyme was obtained from 

a membrane extract of Porphyridium sp. algal cells. The enzyme activity was 

measured by fluorescently labeling the substrate and separating it from its product 

(GlcNAc)2(Man)9 by NP-HPLC, equipped with a fluorescence detector. Optimal 

enzyme activity was obtained at pH 6.5–7.5, 30–42°C and 0.1 M NaCl. Numerous 

attempts were made to isolate the GANAB enzyme from the membrane extract, but 

with no success. The problem was attributed to the significant loss of activity that 

occurred in each purifying stage and to the strong absorption of the proteins to the 

cell-wall polysaccharide. Despite the above difficulties, enzyme specificity of 

GANAB towards its substrate was found to be high. It was therefore assumed that 

although the bioassay was carried out on a membrane extract that contained many 

different enzymes, the measured activity was indeed that of GANAB. 

 

The N-glycosylation pathway in the golgi apparatus is yet to be elucidated. Since the 

ER pathway was found to be conserved, it may be assumed that mannose methylation 

and xylose addition take place in the golgi apparatus. The possibility that mannose 

residues are added and then removed from the N-glycan in the golgi apparatus was 

raised in this study during an investigation of the structure of the N-glycans of the 



cell-wall glycoprotein, P66, extracted from Porphyridium sp. grown in the presence of 

the mannosidase I inhibitor, 1-deoxymannajirimycin (DMJ). It was proposed that the 

mannose addition is a function of non-specific activity of mannosyltransferase 

enzymes, probably enzymes involved in the polysaccharide cell-wall synthesis, found 

in the golgi apparatus. 

 

The ability of the algal enzyme hexosyltransferase to add a glucose residue to a 

(GlcNAc)2(Man)5 N-glycan was taken as evidence for enzyme-mediated non-specific 

addition of sugar residues to glycans. Since glucose residues are not part of the final 

N-glycan structure, this activity could be considered as non-specific. Hindering 

glucose addition was attributed to the O-methylation of the mannose residues. 

Therefore it may indicate that the methylation plays a protective role in preventing 

non-specific addition of sugars to the N-glycan structure. 

 

Although methylation cannot protect the N-glycan from mannose addition, it can help 

distinguish between mannose residues from the original N-glycan to the mannoses 

that were added later-on by non-specific enzyme activity. This methylation may help 

prevent the 'over trimming' of mannose residues and therefore protect the N-glycan 

structure. Since it is known that alterations to the N-glycan structure can result in a 

loss of protein activity, the methylation may have an important protective role in 

different metabolic processes in the algae. 

 

The above findings were used as a basis for suggesting an N-glycosylation pathway in 

the golgi apparatus. The pathway comprises four stages as follows: 1) In the first 

stage, alongside mannose methylation, one mannose residue is removed. After 

methylation, no more mannose residues can be removed, which may explain why only 

a small number of N-glycans lack a mannose residue. 2) The second stage involves 

the non-specific addition of mannose residues at two locations, at the end of the Man 

α(1-3) arm (could be more than one mannose) and on the Man α(1-6) arm (again, 

could be more than one mannose). The latter modification takes place in competition 

with the addition of a xylose residue. 3) In the next step, the added mannose residues 

may be removed by mannosidase I (MANI) enzymes, thereby exposing the  



Man α(1-6) arm for xylose attachment. 4) In the fourth and final stage at the end of 

the pathway, the core xylose is added to the N-glycan. 

 

The influence of cell-wall glycoprotein production on N-glycosylation pathway was 

studied in different physiological states of enhanced and reduced polysaccharide cell-

wall production. It was hypothesized that GANAB enzyme activity would be 

proportional to the quantity of glycoproteins produced in the golgi apparatus. The 

results showed that production of the polysaccharide complex has a direct influence 

on enzyme activity and hence on the whole N-glycosylation pathway. This trend was 

particularly marked when the cultures were grown under conditions of nitrogen 

starvation, which cause inhibition of cell division and induction of polysaccharide 

production.  

 

A study of the evolutionary conservation of genes that take part in the 

N-glycosylation pathway in Porphyridium sp. was also undertaken: the similarity of 

protein sequences to orthologous sequences from red and green algae, diatoms, 

mammals, and yeasts was studied. The similarity was found to be relatively high 

(above 40%), indicating the degree of conservation of the N-glycosylation pathway 

and its importance in eukaryotes in general and photosynthetic organisms in 

particular. 

 

The above study showed that the genomes of several species of green algae and all the 

diatoms lack two enzyme sequences, ALG10 and GCS1. These enzymes are 

responsible for the addition and the removal, respectively, of the third glucose residue 

found in the ER N-glycans. Furthermore, it was found that the similarity of the gene 

STT3 from these organisms and that of Porphyridium sp. was relatively low compared 

to the similarity of the STT3 genes within that group of organisms. Since the ALG10 

product is an STT3 substrate, it is likely that these organisms do not have these as 

active enzymes.  

 

Phylogenetic analysis was performed on GANAB alone and on a combination of 

ALG1, ALG7 and GANAB. For purposes of comparison, a third analysis was 

performed on protein sequences that do not belong to the N-glycosylation pathway 



but are golgi resident. The three phylogenetic trees produced showed similar 

characteristics: The red microalgae formed one of the groups and green algae and 

higher plants showed a common ancestral origin, as did all the photosynthetic 

organisms. This finding supports the theory that endosymbiosis took place between a 

eukaryote and a cyanobacterium as a single event that gave rise to all photosynthetic 

organisms. In addition, the grouping of Porphyridium sp. sequences with those of 

other red algae confirms that the homologs found in this study are in fact orthologs of 

the N-glycosylation enzymes. 

  



  מהירות ברשתות ונתבים למתגים סגור בחוג חיזוי מבוסס ניתוב  העבודה: נושא

        אלבו מרדכי  המגיש: שם

     שימול בן יהודה ד"ר שדות, דן פרופ'  המנחים: שמות

 

 העבודה תקציר

 

 הרשת. בשדרת מהיר לניתוב ביקוש יוצרות האינטרנט רשת כגון מודרניות תקשורת רשתות

 מרשת גבוהה שרות רמת שדורשים יישומים בשל והן הרשת בממדי מתמיד גידול בשל הן גדל הביקוש

 על ולכן, האופטית התקשורת תשתית של ההתרחבות לאור בייחוד קיימת מהיר לניתוב הדרישה התקשורת.

 במהלך המתגברות. לדרישות שעונה מהיר ניתוב נדרש הרשת לביצועי בקבוק רצווא יהוו לא שנתבים מנת

 זה תחום מהירים, למתגים ניתוב טכנולוגיות של בתחום נרחבת מחקרית פעילות בוצעה האחרון ורהעש

 העת. כל חדשניים מחקר וכווני רעיונות מושך בהתפתחות, נמצא

 

 והתגלו התעבורה אופי על רבים סטטיסטיים מחקרים בוצעו האינטרנט רשת של התרחבותה עם

 האופי התקשורת. ברשת מערכות של והיישום הסימולציה ן,התכנו על משפיעים אשר חדשים מאפיינים

 שבוצעו אנליזות המסורתיות, הטלפוניה ברשתות מוכר שהיה מזה שונה האינטרנט תעבורת של הסטטיסטי

 פותחו כן כמו מידה, וקני גודל סדרי בכמה ארוך לטווח וקורלציה גבוהה שונות עצמי, דמיון בעלי מבנים גילו

 אלו מאפיינים עיקריים. לפרמטרים בהתאם אותם ולסווג התהליכים את לאפיין מנת על מתמטיים מודלים

 ועומס עיכוב התורים, נפח להגדלת וגורמים הרשת צרכי עם ומתגים נתבים של התמודדותם על משפיעים

 של אמת בזמן מדידה ואף התעבורה של סימולציה לבצע המאפשרים מודלים פותחו האחרונות בשנים  יתר.

 המידע, זרימת את מבקרים הרשת פרוטוקולי בהם סגור בחוג במתארים גם כי לציין חשוב יניה,מאפי

 מאפשרת הרשת בתעבורת האינהרנטית הקורלציה אולם, מהותי. באופן משתנים לא התעבורה מאפייני

 בעיות. לפתרון שונה וגישה להתמודדות פתח ופותחת חיזוי יכולת

 

 המחקר מהירים, תקשורת למתגי ואלגוריתמים לארכיטקטורה רבות גישות הוצעו האחרון בעשור

 גישות ומציגים מסחריים תקשורת בנתבי יושם אף שחלקם אלגוריתמים של מגוון הציג בתחום שנערך

 בחיזוי לשימוש פוטנציאל המראות סימולציות מבוססות מקדמיות עבודות מספר בוצעו לפתרון. שונות

 הגישה. של מעשי שילוב שיאפשר חיזוי המשלב מערכתי לפתרון סדורה גישה הוצגה לא עדיין אולם

 

 הניתוב, באלגוריתם ההחלטה קבלת ןממנגנו כחלק סגור בחוג חיזוי מנגנון בשילוב עוסק המחקר

 ע"פ נקבעים השרות שקצבי שרת של בסיסי למודל אנליטי ניתוח בוצע בתחילה הבאים: השלבים ע"פ ובוצע



 שיטות באמצעות החיזוי וגבולות המנגנון יציבות בחינת כלל הניתוח .השרת בכניסות התעבורה קצב חיזוי

 להשיג ניתן כי הראו סימולציות .LYAPUNOV ANALYSIS -ו FLUID MODELS ,התורים מתורת אנליטיות

 בחלק בביצועים ירידה מוצגת בהם הביניים עומסי בתחום בייחוד בביצועים, משמעותי שיפור

 האורך את להקטין ניתן כי הראה G/D/1 תור על מתקדם אנליטי ניתוח כיום. םהמקובלי מהאלגוריתמים

 משערך עם סימוציות של נוספת סדרה  חיזוי. מנגנון של שילוב באמצעות שלו והשונות התור של הממוצע

 מתן ע"י קיימים ניתוב יתמיבאלגור חיזוי לשילוב אלגוריתם צגמו בהמשך בביצועים. שיפור הראו ליניארי

 מתורת דיסיפלינות ע"פ נחקרו החיזוי מגבלות .החיזוי תוצאות ע"פ לתורים רגעית קדימה ותזכ

 שילוב של יעיל תכנון שמאפשרים הגילוי מתורת כלים ע"פ נבחנה האלגוריתם של והיעילות האינפורמציה

 ועים.בביצ שיפור והראה SLIP לאלגוריתם בהשוואה בסימוצליה נבדק האלגוריתם כן, כמו האלגוריתם.

 שהראו בסימולציות ונבחן אמת בזמן חיזוי ביצוע שמאפשר KALMAN FILTER-ל מתימטי מודל פותח

  הנתב. בביצועי ושיפור הפילטר של תקין תפקוד

 

 בנתבים ההחלטות קבלת ממנגנון כחלק בחיזוי שימוש כי ברור באופן מראות המחקר תוצאות

  קיימים באלגוריתמים לשילוב ניתנת הגישה הנתב. של הביצועים את לשפר מאפשר מהירים
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Advisors:   Prof Dan Sadot   &   Dr Yehuda Ben Shimol    

ABSTRACT 

The router is one of the most important entities in a communication network and its performance was 

the focal point of extensive research in the past decades. The heart of the router is the internal switching 

mechanism that is responsible for relaying the input traffic to its destination. Many scheduling 

algorithms that are responsible for the internal arbitration of cells were suggested and implemented, but 

they outperform in the presence of real Internet traffic. Internet traffic has an embedded correlation 

structure and long range dependency that exhibits high variability, which reduces the effectiveness of 

the router. 

This thesis presents a novel approach for utilizing this erratic behavior by using the embedded 

correlations and constructing an effective prediction and decision mechanism to improve performance. 

Prediction is asserted and activated according to predefined criterions. Using this approach preventive 

action can be taken to enhance current scheduling algorithms with a power multiplier. 

Chapter 1 is aimed at introducing the problem and presenting a literature review, Chapter 2 presents an 

analytic derivation of a single server queue running a prediction based resource allocation scheme. A 

simulation study confirms the benefits of this approach. Chapter 3 presents a transient analysis and a 

Kalman filter model for a crossbar switch. The simulation analysis shows that profound improvement 

can be achieved in the performance of the router metrics. Chapter 4 illuminates this issue from 

information and detection theory point of view. Prediction limits are derived and the decisions for 

prediction based preemption are analyzed to verify its effectiveness limits. Chapter 5 summarized the 

thesis and suggests directions for future research in this field. 

The research outcome clearly shows that introducing prediction as part of the decisions making within 

the router can lead to profound enhancement of the router’s performance. The use of an adaptive 

approach opens the way for performance enhancement of the communication network and not only 

locally for the router.  
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 בחינת הרפורמה והמדיניות בתחום התרופות ללא מרשם בישראל: נושא העבודה

 
 'מרדכי רבינוביץ: שם המגיש

 
 צבי-צבי בן' פרופ: שמות המנחים

ר שגב שני "ד              

 
 תקציר העבודה

 מבוא

 .י הצרכן" מוגדרות כתרופות שאינן טעונות במרשם רופא לשם רכישתן ע(מ"תל) תרופות ללא מרשם

 חברו משרדי הבריאות והאוצר והביאו לשינוי חקיקתי מהותי של פקודת הרוקחות אשר יצר 2002בשנת 

לאחר , 2004בסוף שנת . בבתי עסק שאינם בית מרקחת" תרופות למכירה חופשית"אפשרות לקטגוריה של 

בתחום הותקנו ואושרו התקנות שאפשרו לרפורמה , דיון ציבורי ממושך ומאבקים בין בעלי העניין השונים

 :עיקרי הרפורמה הם. התרופות ללא מרשם לצאת לדרך

תרופות ")או שלא בבית מרקחת /ידי רוקח ו-אישור למכירת רשימה מוגדרת של תרופות שלא על .א

 (.GSL –" למכירה חופשית

 .הסרת הפיקוח על מחירי התרופות ללא מרשם המאושרות למכירה חופשית .ב

התווספה לקטגוריה ,  החדשה שנוצרה בתחום התרופות ללא מרשם בעקבות הרפורמהGSLקטגוריית 

 . המוגבלות לניפוק בידי רוקח בבית מרקחת בלבד, "תרופות רוקח", הקיימת של תרופות ללא מרשם

 

 מטרות המחקר

בדיקת המשמעויות וההשפעות האפשריות של הרפורמה בתחום התרופות ללא מרשם בישראל על  .א

ציבור צרכני התרופות ועל מערכת הבריאות הציבורית בהיבטים של בריאות הציבור והיבטים 

 .רוקחים וקובעי מדיניות, מנקודת מבטם של רופאים, כלכליים

בחינת המדיניות הנהוגה בארץ בתחום התרופות ללא מרשם בהשוואה לזו הנהוגה במספר מדינות  .ב

 .מערביות

 בחינת השפעת הרפורמה על מחירי התרופות ללא מרשם בארץ בהשוואה למחירי תרופות ללא    .    ג

 .                 מרשם במספר מדינות מערביות

 שיטות וכלי מחקר

תיאור המדיניות הנהוגה במדינות המערב בתחום , סקירת ספרות מקיפה מהארץ ומהעולם .א

 .התרופות ללא מרשם וניתוח דוגמאות קונקרטיות בעולם של רפורמות דומות ותוצאותיהן

 . ניתוח כלכלי אשר בדק את השינוי במחירי התרופות ללא מרשם בישראל בעקבות הרפורמה .ב

סקירת מדיניות הכללתן של תרופות ללא מרשם בסלי הבריאות של מדינות מערביות נבחרות  .ג

 .והשוואה למצב בישראל

סקר בקרב בכירים וקובעי מדיניות במערכת הבריאות לגבי עמדותיהם וציפיותיהם מן הרפורמה  .ד

 . הסקר התבצע באמצעות ראיון פנים אל פנים. ומשמעויותיה

 3,000סקר רופאים ורוקחים בנוגע לעמדותיהם וציפיותיהם מן הרפורמה ונשלח למדגם מייצג של  .ה

 (. face validity)שאלון הסקר עבר תיקוף באמצעות שלושה מומחים .  רוקחים4,000- רופאים ו
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 תוצאות

בסקירה של מדיניות תרופות ללא מרשם בשבע מדינות מערביות נמצא כי בחמש מתוכן קיימת קטגוריית 

היקף רשימת החומרים הפעילים המותרים למכירה חופשית בישראל הוא ". תרופות למכירה חופשית"

 בישראל GSL-  לא התעדכנה רשימת ה2006אם כי משנת ,  האנגליתGSL- רחב יחסית ומבוסס על רשימת ה

 .ואין מנגנון מוסדר לעדכונה

 נמצא כי היתה עליה ממוצעת 2010 ויולי 2005 בתקופה שבין ינואר GSL תרופות 11בבדיקת שינוי מחירי 

 10מחירי . תואמות" תרופות רוקח" בלבד ב8.6%לעומת עליה של , GSL-  במחיר תרופות ה36%של 

קנדה , ב"ארה,  בממוצע בהשוואה למחיריהן באנגליה46%-  בישראל נמצאו גבוהים בGSLתרופות 

 .ואוסטרליה

 40% מהרוקחים 65%: רוקחים נטו במובהק לעמדה שלילית כלפי הרפורמה בהשוואה לרופאים

הרוקחים נטו במובהק יותר . הרפורמה במתכונתה הנוכחית" מאוד נגד"או " נגד"מהרופאים השיבו כי הם 

אם כי גם , להשיב שהרפורמה עלולה להגדיל את כמות מקרי ההרעלה כתוצאה ממינון יתר של תרופות

רוב המשיבים חשבו כי הרפורמה תביא להגדלת השימוש בתרופות . הרופאים הביעו ברובם עמדה זאת

בישראל וכי הפעולות שנקט משרד הבריאות לקראת אישור הרפורמה אינן מבטיחות הגנה על בריאות 

 .הציבור

בכירי משרד . הייתה התפלגות שווה בין התומכים למתנגדים לרפורמה, בקרב הבכירים וקובעי המדיניות

בקרב משיבים שהרקע . בעוד שבכירי קופות החולים ברובם התנגדו לה, הבריאות ברובם תמכו ברפורמה

בעוד שבקרב , ישנו רוב לתומכי הרפורמה (אינם מטפלים רפואיים)המקצועי שלהם אינו רפואה או רוקחות 

 .משיבים בעלי רקע של רפואה או רוקחות  היה רוב למתנגדי הרפורמה

 מסקנות

זמינות התרופות אכן עלתה במידה : ממצאי העבודה מראים כי רק מיעוטן של מטרות הרפורמה הושג

הציבור , כמו כן. אך לא במידה לה ציפו הוגי הרפורמה מבחינת הגדלת מספר נקודות המכירה, מסוימת

תחום התרופות ללא , יחד עם זאת. ברובו ממשיך לרכוש תרופות ללא מרשם באמצעות הרוקח בלבד

 תרופות בקטגוריה זו 140-  עם כGSLמרשם בישראל השתנה בעקבות הרפורמה וכיום קיימת קטגוריית 

 .וליברליזציה ניכרת של משרד הבריאות במדיניות שינוי מעמדן של תרופות מרשם לתרופות ללא מרשם

אם כי עמדת , כלפי הרפורמה הן שליליות בעיקרן, רופאי ורוקחי קהילה, העמדות של המטפלים הרפואיים

החשש המרכזי של המטפלים הרפואיים הוא . הרוקחים היא שלילית יותר באופן מובהק מזו של הרופאים

שהרפורמה תפגע בבריאות הציבור כתוצאה משימוש יתר בתרופות ועליה במספר ההרעלות כתוצאה 

הבכירים וקובעי המדיניות נחלקים בעמדתם כלפי הרפורמה לפי . ממינון יתר ושימוש לא נכון בתרופות

בקרב שלושת הסקטורים אשר נסקרו בעבודה זו היתה תחושה כי . שיוכם הארגוני והרקע המקצועי שלהם

 .לא ננקטו מספיק צעדים על ידי משרד הבריאות על מנת להבטיח שהרפורמה לא תפגע בבריאות הציבור

המלצות מדיניות הנובעות מממצאי העבודה כוללות גיבוש תכנית למניעת פגיעה בבריאות הציבור בעקבות 

הכוללת הסברה לאוכלוסייה על הסכנות הטמונות בתרופות ללא מרשם והמלצות לרכישה , הרפורמה

ניטור כמות ההרעלות כתוצאה , חיזוק מעמדם המקצועי של הרוקחים, מושכלת ושימוש מושכל בתרופות

הקלה על תהליך אישורן של , משימוש בתרופות ללא מרשם ובדיקת יעילותן של תכניות התערבות בנושא

 .GSL- ו הקמת ועדה ציבורית לעדכון רשימת תרופות ה" תרופות מדף"נקודות מכירה נוספות ל
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Abstract 

Background 

Non-prescription medications (often referred to as OTC – Over The Counter drugs) 

do not require a physician's prescription in order to be purchased by the consumer. 

In Israel, until 2005 non-prescription drugs were allowed to be sold only by 

pharmacists in pharmacies. In 2002 the Ministries of Health and Finance have 

collaborated to initiate a major reform in the Israeli Pharmacists Act, which resulted 

in the creation of a General Sale List (GSL) category of drugs. GSL drugs are allowed 

to be sold without the involvement of a pharmacist or in non-pharmacy retail stores. 

 

Objectives 
1. Analysis of the impact of the OTC reform in Israel on the public and 

healthcare system from the perspective of medical caregivers (physicians, 

pharmacists) and senior decision makers within the healthcare system and 

relevant stakeholders. 

2. Analysis of the Israeli non-prescription drugs policy in comparison with the 

policy of several other western countries. 

3. Analysis of the impact of the OTC reform in Israel on non-prescription drug 

prices in comparison with other western countries. 

 

Methods 

The following methods were used: a comprehensive literature review 

analyzing OTC policies in Israel and other western countries, an economic 

analysis of the change in prices of OTC medications after the reform, a survey 

of senior decision makers within the healthcare system and various 

stakeholders in regard of their attitudes towards the reform, a survey of 

community physicians and pharmacists regarding their attitudes and 

expectations from the OTC reform. 
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Results 

A review of the OTC policies in seven western countries found that five have a GSL 

category. The list of active substances in the GSL category in Israel is relatively large 

and is based on the GSL list in the UK, though the GSL list in Israel was not updated 

since 2006 and there is no mechanism for its update. Eleven GSL medications were 

examined for consumer price changes during the period of January 2005 until July 

2010. Prices of those drugs were increased on average by 36% during this period, 

compared to an increase of 8.6% of corresponding "pharmacist only" drugs. 

Pharmacists` attitude towards the OTC reform was significantly more negative than 

physicians` attitude: 65% of the pharmacists and 40% of the physicians answered that 

they were "against" or "strongly against" the OTC reform. Pharmacists answered 

more frequently that the reform might increase the number of poisoning as a result of 

over-dosage. Among senior decision makers there was an even distribution between 

supporters (43%) and opponents (41%) of the OTC reform. Senior officials from the 

Ministry of Health were mostly supportive of the reform, while sick-funds officials 

were mostly against it. Decision makers whose professional background was 

medicine or pharmacy were mostly against the reform, while decision makers with 

other professional background (lawyers, accountants etc.) were mostly in favor of the 

reform. 

 

Conclusions 

The findings of this study indicate that as for most of the parameters aimed to be 

leveraged by the OTC reform (availability and access of non-prescription drugs to the 

public, self-treatment, competition and price reduction), there is a partial or complete 

dissonance between the expectations from the reform by the Ministries of Finance and 

Health, and the attitudes of physicians, pharmacists and senior decision makers 

surveyed for this study. The actual situation in the market further increases this 

dissonance. On the other hand, most of the physicians, pharmacists and senior 

decision makers surveyed for this study thought that the reform might harm public 

health might and cause overuse of drugs, thus might increase the number of 

poisonings due to over dosage of non-prescription drugs. Although one of the major 

expectations from the reform was a significant increase of the availability and access 

of non-prescription drugs to the public by increasing the number of their selling 

points, in reality the access to OTC drugs increased mainly in pharmacy chains, while 

the big retail store chains decided to stop selling GSL drugs due to lack of 

profitability and a too heavy regulation. Recommendations for policy makers 

stemming from the results of this study include setting a campaign for the public 

regarding the proper use of OTC drugs, their risks and possible adverse effects; 

strengthening the professional status of pharmacists; increasing public awareness to 

the existence of GSL category; easing the regulatory process and requirements for  

businesses seeking approval to sell GSL medications; and establishing a clear and 

timely procedure for adding new active substances to the GSL list. 
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Abstract. 

Solid polymer electrolytes (SPE) – resins and ionomers – represent a diverse class 

of materials with a wide range of applications (e.g., ion-exchange and membrane 

separations, fuel cells, packaging). In most cases functioning of these materials 

strongly depends on the state of hydration, i.e., equilibrium water uptake. The relation 

between water activity and uptake by such polymers (isotherm) has usually been 

measured by equilibration with water vapor of known activity. However, at the point 

of saturation (pure water) hydration by liquid water and water vapor differ, i.e., it 

depends on the mode of equilibration. This effect, known as Schroeder’s paradox, 

leads to an ambiguity in determination of the chemical potential and calculating the 

solvent transport in such systems. The occurrence of the paradox in ionomers was 

recently verified at water activities lower than one. Furthermore, a thermodynamic 

explanation of the phenomenon was proposed, suggesting that in ion-containing 

polymers the paradox is a consequence of a composite interfacial-elastic Laplace 

pressure that is exerted on the aqueous microphase in equilibrium with a solvent 

vapor, but exactly cancels out in equilibrium with a liquid as a result of structural 

rearrangements starting from the surface. In this work both Schroeder’s paradox in 

SPE materials in a wide range of water activities, and the microstructure of the 

surface of these polymers, exposed to water vapor and liquid water, are 

experimentally investigated. 

The existence of the Schroeder’s paradox in a number of variously cross-linked 

ion-exchange resins was verified in a wide range of water activities. For 

measurements in liquid a recently proposed osmotic-stress technique was used, which 

enabled measuring hydration of liquid-immersed polymers at water activities lower 

than 1 (under saturation). The measured “vapor” and “liquid” isotherms were then 

used to calculate the swelling pressures that caused different water uptake by the 

resins in vapor and liquid environments at different hydrations. The experimental 

findings indicate that at a given hydration the swelling pressure was larger in less 

cross-linked resins, and for a given resin the pressure in vapor and liquid decreased as 



the resin became more swollen. The results may be explained by assuming that 

equilibrium with vapor was weakly affected by the degree of cross-linking; however, 

in liquid the effect of cross-linking on swelling became much more pronounced, 

especially at large water activities. A recently proposed model suggests that the 

swelling pressure in vapor-exposed samples that counter-balances the osmotic 

pressure was mostly associated with the interfacial-elastic Laplace pressure 
s

Π  that 

originated from the interfacial tension at the aggregate/matrix interface and the 

stretching of the polymer chains in the vicinity of the aggregates. However, in a 

polymer placed in a liquid solution the swelling pressure only resulted from the 

elasticity of the matrix (
d

Π ). 

A similar analysis was performed for water sorption isotherms previously 

measured for Nafion ionomer using the above model to assess the pressures 
d

Π  and 

s
Π  as a function of hydration. The analysis showed that, as for Dowex, for vapor-

sorption data at low hydrations of 
s

Π  was significantly larger than 
d

Π ; however, as 

the hydration increased the difference between the pressures became smaller. For 

liquid equilibration at low water activities the swelling pressure in Nafion appears to 

be negative. These results suggest that the matrix of Nafion could relax to an 

expanded state when initially equilibrated in water and then resist contraction in 

concentrated osmotic stressor solutions. The negative values of Π  in the immersed 

polymers could also be partly caused by invasion of some amount of 

polyvinylsulfonate (PVS), the osmotic stressor, into the studied samples; however, the 

measured quantity of PVS in highly hydrated Nafion was insufficient to explain the 

observed difference between vapor and liquid isotherms and the values of the swelling 

pressure. 

In the second part of this study, the previously suggested connection between 

Schroeder’s paradox and surface structure of Nafion exposed to vapor or liquid was 

examined. The proposed picture of the microstructure of water and vapor-exposed 

Nafion ionomer surface was experimentally analyzed using several surface-sensitive 

techniques, namely, grazing-incidence small-angle X-ray scattering (GISAXS), 

contact angle, and atomic force microscopy (AFM). According to the model, the 

surface of a vapor-exposed ionomer should be composed of tightly-packed bundles of 

co-aligned inverted micelles of the “macaroni” shape, in which the bore space is filled 

with the aqueous microphase and the hydrophobic shells are fused and form a 



continuous matrix. The micelles would have to preferentially align in the surface 

plane, so the surface would tend to flatten. In contrast, under liquid the misalignment 

of micelles or whole bundles would be favorable, so it could be expected that 

individual “spaghetti” micelles would stick out randomly. The resulting (non-

equilibrium) structures may remain confined to a few nanometers thick surface 

region. The enhanced alignment of bundles adjacent to the surface in vapor, similar to 

the effect of biaxial stretching, was elucidated by GISAXS of spin-cast Nafion films. 

It was inferred from the characteristic change in relative intensities and position of the 

ionomer peak in the X-Y (in-plane) and Z (out-of-plane) directions with varying X-

ray penetration depths into the film. However, contact angle measurements showed 

that the relatively smooth and very hydrophobic surface of Nafion in vapor transforms 

to a hydrophilic surface, when vapor as the external medium is replaced with liquid 

water. In addition, AFM indicates that the surface roughness significantly increases in 

liquid. The results demonstrate that the surface region of Nafion and similar 

microphase-separated materials may indeed be subject to drastic structural variations, 

even though the extremely slow relaxation of the solid matrix may preclude 

propagation of such changes into the bulk. Similar indications were also obtained for 

cross-linked resins. AFM images obtained for variously cross-linked ion-exchange 

resins suggested that, upon transfer from vapor to liquid, some morphological changes 

at the surface of resins occurred and that these changes are more pronounced in less 

cross-linked polymers. These surface effects may affect the macroscopic 

characteristics of SPE materials, such as hydration and conductivity, as well as their 

function as ion-selective barriers in electrochemical and other applications. 

 



השטח של אלקטרוליטים פולימריים מוצקים - חקר ניסויי של הידרציה ומבנה פני נושא העבודה:

  .מים ובנוזל-באדי

  מריה בס שם המגיש:

  ויאטצ'סלב פרגר שם המנחה:

  

  תקציר העבודה:

רבים, כגון שים ומישיש  אלקטרוליטים פולימריים מוצקים (אפ"ם), שרפים ויונומרים,ל

מרים של חו ם. רמת הביצועידלק, כחומרי אריזה ועוד-פרדה, בתאיבתהליכי הממברנות ומצעים 

בכמות המים הספוחים בתוך הפולימר. בדרך כלל, , כלומר אלו תלויה לרוב ברמת ההידרציה

כמות המים הספוחה ע"י הפולימר, הנמצא בשיווי משקל עם סביבתו, כפונקציה של אקטיביות 

מים. עם זאת, ספיחת המים -ע"י חשיפה של פולימרים לאדיהמים בסביבה (איזותרמה), נמדדת 

לת החומר במים טהורים. מספר פעמים דווח בספרות כי באמצעות טביבנקודת הרוויה נמדדת 

ידי הפולימר, כשהוא טבול בתוך המים, שונה מזו הנמדדת בפולימר הנמצא -ספיחת המים על

, יוצרת )Schroeder’sparadox(ס שרודר ידועה כפרדוקה במגע עם אדי מים רוויים. תופעה זו,

ודאות בקביעת הפוטנציאל הכימי, כגון בחישובים של מעבר ממסים בחומרים אלו. לאחרונה -אי

הוצעה אפשרות לביצוע מדידות ספיחה ישירות בפאזה הנוזלית בשיטת העקה האוסמוטית 

)osmotic-stress technique( בנוזל אל  מיםאת הורדת אקטיביות ה מאפשרת. שיטה זו

מתחת לרוויה, ובכך נקבע כי הפרדוקס מתקיים גם בתנאים שאינם רוויים. בנוסף, הוצע הסבר 

אחראית על התרמודינמי לתופעה אשר מייחס את הפרדוקס להפרדת פאזות מיקרוסקופית, 

הלחץ 
s

Π )"interfacial-elastic “Laplace” pressure"לחץ זה . המימית ) בתוך המיקרופאזה

בפולימר הנמצא במגע עם אדים, אולם מתבטל כאשר אותו  מופעל על המיקרופאזה המימית

-הפולימר טבול בנוזל. זאת כתוצאה משינוי במבנה המיקרוסקופי של הפולימר, המתחיל מפני

 אפ"םב פרדוקס שרודר השטח, ומשווה את הלחץ בכל המטריצה. בעבודה זו נחקרו באופן ניסויי

מים או -השטח של חומרים אלו, כאשר הם נמצאים במגע עם אדי-מבנה המיקרוסקופי של פניוה

  מים נוזליים.

הן  ,מיםה , נמדדו איזותרמות ספיחת)Nafion( כהמשך לעבודה קודמת עם היונומר נפיון

 יונים בעלי דרגות צילוב שונות.-שרפים מחליפי מספר עבור במגע עם אדים והן בתוך נוזל,

. בטווח רחב של אקטיביות המיםהתוצאות מעידות על כך שבחומרים אלו הפרדוקס קיים 

צמדי האיזותרמות שנמדדו באדים ובנוזל  .האוסמוטית המדידות בתוך הנוזל נעשו בשיטת העקה

שימשו לחישוב לחצי התפיחה, הגורמים לספיחת מים שונה מנוזל ומאדי מים. החישוב נעשה 

יה עבור פולימרים שונים. תוצאות הניסויים מראות שלחץ התפיחה לרמות שונות של הידרצ

(המאזן את הלחץ האוסמוטי בתוך הפולימר) גדול יותר בפולימר בעל דרגת צילוב נמוכה יותר, 

 המשקל באדים לבין זה שבנוזל (הגורם לפרדוקס) הולך וקטן-ושהפרש לחצי התפיחה בין שיווי

ידי ההשערה כי לחץ התפיחה בשרף, -ר את התוצאות על. ניתן להסביכאשר דרגת התפיחה גדלה

בשיווי משקל עם אדי מים, כמעט שאינו מושפע מדרגת הצילוב, ואילו לחץ התפיחה בשרף הנמצא 

ממצאים אלה תואמים . ותגדולבנוזל מושפע מרמת הצילוב במידה ניכרת, במיוחד ברמות תפיחה 

לחץ תוך הנחה שה ,מודלאת ה
s

Π, הפנים בין המטריצה למיקרופאזה המימית -ממתח ובעשנ



וממתיחת השרשראות הפולימריות מסביב לאגרגטים, אינו תלוי בצילוב באופן משמעותי. לחץ זה 

פולימר הטבול בנוזל, לחץ התפיחה נובע רק במהווה חלק מכריע בלחץ התפיחה באדים, בעוד ש

מהאלסטיות של המטריצה (
d

Π .אשר תלויה בצילוב (  

שימוש באותו מודל נעשה גם עבור ניתוח לחץ התפיחה, הכולל את הלחצים 
d

Π ו-
s

Π , עבור

איזותרמות הידרציה בנוזל ובאדים שנמדדו קודם לכן עבור היונומר נפיון. הניתוח הראה כי 

ור היונומרים הנמצאים באדים עב (Dowex), בדומה לשרפי הדאואקס
s

Π גדול מ-
d

Π באופן 

כאשר רמת ההידרציה נמוכה, וכאשר כמות המים בתוך הפולימרים הולכת וגדלה  משמעותי

ההבדל בין הלחצים 
d

Π ו-
s

Π פי המודל הראה כי לחצי תפיחה- הולך וקטן. החישוב על 

נמוכה. תוצאה  הפולימרים הטבולים בנוזל הפכו לשליליים כאשר אקטיביות המים בנוזל הייתב

זו מצביעה על כך שהמטריצה של נפיון יכולה לעבור הרפיה למצב תפוח כאשר הפולימר עבר 

א היה ביכולתו להתכווץ חזרה בתמיסה בעלת ראשונית במים, ול (equilibration)אקוויליברציה 

גם, במידה  לנבוע לחץ אוסמוטי גבוה. לחצי תפיחה שליליים  בפולימרים הטבולים בנוזל יכולים

בניסויים בנוזל) לתוך   osmotic stressor(החומר ששימש  PVSחלקית, מחדירה של 

בתוך הפולימר לא יכלה להסביר את כל ההבדל בין  PVS-הדוגמאות. עם זאת, מדידת כמות ה

  שהתקבלו. התפיחה בנוזל לבין זו באדים ואת ערכי לחצי התפיחה

- בחלק השני של המחקר נבדק הקשר, שהונח קודם לכן, בין פרדוקס שרודר לבין מבנה פני

של  השטח של נפיון הנמצא בנוזל ובאדים. התמונה שהוצעה כדי לתאר את המבנה המיקרוסקופי

שטח הנפיון, הנמצא בנוזל ובאדים, נבדקה בצורה ניסויית בעזרת הטכניקות הבאות: מדידות -פני

 contact(מדידות זווית מגע  ),atomic force microscopy (AFM)(במיקרוסקופ כוח אטומי 

angle(, ו- grazing-incidence small-angle X-ray scattering )GISAXS(המודל . לפי, 

של מיצלות  )bundles( של יונומר הנמצא באדים אמורים להיות מורכבים מצרורותפני שטח 

ההידרופוביות מתחברות במטריצה רצופה, והליבות המימיות  ןהפוכות המחוברות כך שדפנותיה

השטח עם האדים, המיצלות "מעדיפות" להתיישר במקביל -שלהן יוצרות תעלות מקבילות. בפני

השטח לשאוף להיות שטוחים. לעומת זאת, - בר האמור לגרום לפני), דY-Xלפני השטח (מישור 

כאשר היונומר טבול בנוזל, המיצלות וצרורות המיצלות אמורים לשאוף להסתדר באופן אקראי. 

רגילות הנוטות  ניתן לשער כי המיצלות הבודדות הופכות ממיצלות הפוכות למיצלות בכך

שטח שונות באדים -להסתדר באופן אקראי. כתוצאה מהשינוי אמורות להתקבל מורפולוגיות פני

ובמים. העובי של האזור העובר את השינוי יכול להיות מוגבל למספר ננומטרים בודדים. 

-ההסתדרות המועדפת של מיצלות הנפיון הצמודות לפני השטח באדים, הדומה למתיחה דו

. ההסתדרות המועדפת נראתה כשינוי האופייני GISAXSאכן נצפתה בשיטת ניסוי צירית, 

(ניצב לפני השטח) עם עומק החדירה  Z(במישור) ו  Y-Xבעוצמה ומיקום הפיק היונומרי בכיוונים 

השטח של נפיון, שבאופן -מגע הראו שפני-לתוך שכבת הנפיון. בנוסף, מדידות זוויות X–של קרני

מים, הופכים להיות הידרופיליים כאשר -אוד הידרופוביים באווירת אדייחסי הם חלקים ומ

השטח גדל -כך שחספוס פני-מעידות על AFM - כן, תמונות ה-הפולימר מועבר למים נוזליים. כמו

השטח של נפיון, וחומרים בעלי מבנה -באופן משמעותי בנוזל. התוצאות מראות שאזור פני



י מבנה דרסטיים, אף כי רלקסציה של מטריצה פולימרית היא מיקרוסקופי דומה, אכן נתון לשינוי

מאוד איטית ויכולה למנוע התפשטות של שינויים אלה לתוך הפולימר. עדויות דומות התקבלו גם 

שהתקבלו משרפים בעלי דרגות צילוב שונות מראות  AFMעבור שרפים מחליפי יונים. תמונות 

השטח, ושינוי זה -במבנה המיקרוסקופי של פני שבשרפים שמועברים מאדים למים מתרחש שינוי

התגלו במחקר זה  השטח אשרמצולבים. יתכן שתופעות פני  מובהק יותר בשרפים הפחות

, כגון מוליכות והידרציה, וכן אפ"םמשפיעות באופן משמעותי על תכונותיהם המקרוסקופיות של 

  שונות. על תפקודם כממברנות סלקטיביות ליונים במערכות אלקטרוכימיות

  

  

 



Biofilm Formation and Microbial Diversity on the Membranes in Membrane 

Distillation (MD) Desalination Systems 

By Marina Krivorot 
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Abstract 

Biofouling is a widespread problem limiting the performance and application of 

membrane separation processes. Biofilms cause loss of productivity and create 

operational problems in desalination plants. To date limited effort has been put to 

systematically study the formation of biofouling in membrane distillation. The 

conditions, under which MD is operated, that is, high temperature and high 

concentration of salt in the feed, should limit microorganism growth. Therefore, one 

should expect that MD is less sensitive to biofouling that may also have a different 

nature compared to that in UF, NF and RO. 

Direct contact membrane distillation (DCMD) experiments were performed during 

winter, spring, summer and autumn seasons in order to investigate the biofouling 

potential of hydrophobic membranes in DCMD and the microbial diversity in 

biofilms formed on the membranes during desalination of seawater from the Eastern 

Mediterranean. The effects of temperature regime, hydrodynamic conditions (cross 

flow and parallel flow) and water quality were investigated. Highly hydrophobic 

polypropylene (PP) hollow fiber membranes with fluorosilicone coating were used. 

The rate of biofilm development on the membranes was investigated including the 

effect of the fibers' position in the module (next to entrance and next to exit). 

Determination of seawater microorganisms' attachment rate to hydrophobic MD 

membranes made from Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Polytetrafluoroethylene 

(PTFE), and Polyethersulfone (PES), with different pore size and surface roughness 

was performed as well. 

In most of the experiments there was little or no drop in flux when operated at 40°C 

with cross flow DCMD. However, under these conditions, SEM images show the 

presence of microorganisms on the membranes. The fibers placed at the entrance of 

the module were less fouled compared to membranes near the exit of the module and 

this most likely reflects the difference in temperature between entrance and exit. 

Modules tested in temperature cycles between 40°C and 70°C were less fouled than 



those run at a constant temperature of 40°C. The rapid flux decline associated with the 

appearance of a heavy biofilm was obtained during experiment with a high 

biologically active seawater sample (1×10
8 
cfu/ml and 18 ppm of TOC). 

The most abundant group of bacteria developed on the membranes in all seasonal 

experiments belonged to Proteobacteria. In the fully developed biofilms, 

Alphaproteobacteria dominated in winter, spring and summer experiments. In autumn 

experiment Gammaproteobacteria was the most abundant class. The bacterial 

communities in the membrane biofilms were compared to those identified in the 

seawater at summer and autumn periods. In all seawater samples the dominant 

bacterial group belonged to Alphaproteobacteria. Comparison of microbiological 

populations at different stages of biofilms' growth and at different temperature 

regimes was performed as well. Important differences were found in all experiments 

between initial and later stages of biofilm formation and between high and low 

temperature regimes. The attached community shows relatively low diversity, with 

most clones belonging to Gammaproteobacteria at early stages of biofilm formation 

whereas Alphaproteobacteria was more dominant in 14 days biofilm at winter, spring 

and summer seasons. Treatment of seawater heating to 70°C drastically decreases 

biofilm formation. A strong dominance of Alteromonas genus was detected in these 

experiments. An inspection of all membrane profiles indicated that most abundant 

bacteria in initial biofilm formation at all seasons were also affiliated to genus 

Alteromonas (Gammaproteobacteria). This suggests that Alteromonas might be one 

of the primary colonizers of MD membranes.  

In initial attachment experiments membrane roughness exhibits strong correlation 

with cell transport coefficient (K). The relatively slight decrease in the cell deposition 

coefficients for all membranes was observed in experiments without transmembrane 

flux. It suggests that membrane permeability and flux have only a minor effect on 

initial bacterial deposition. 

Keywords: Membrane Distillation, Direct Contact Membrane Distillation (DCMD), 

seawater, desalination, hydrophobic membranes, biofilm formation, biofouling, 

microbial diversity, initial attachment, cell transport coefficient, membrane surface 

properties. 

 

 

 



אפיון של קרומי אילוח מיקרוביאלי המתפתחים על גבי הממברנות בהתפלת מי ים באמצעות 

 זיקוק ממברני

  מרינה קריבורוט:מגישה

 אריאל קושמרו' דר, יורם אורן' פרופ, ק גילרון'ג' דר: מנחים

 תקציר

 ת מי יםהתפללהינו תהליך הפרדה בעל פוטנציאל (Membrane Distillation)  זיקוק ממברני

טיפול וכן ב מזוןו קהפרמצבטי,  ביוטכנולוגיהת שונות כגוןוכבר מיושם בהקף מסוים בתעשיש

 בין תמיסת צי אדיםהפרש לחל  הגורםהכוח המניע בתהליך זה הינו הפרש טמפרטורות. בשפכים

הממברנות המשמשות לזיקוק ממברני עשויות .  הממברנהבשני צידי המוזרמותההזנה והתסנין 

תמיסת ההזנה הנמצאת במגע  מסיבה זו. אתילן ופוליפרופילןכגון פולי, פובייםמחומרים הידרו

 .דרכה עוברים  מיםרק אדיו ההידרופוביות הנקבוביות דרךעם הממברנה אינה חודרת 

על פני  (biofouling)  ביולוגיאילוחבהפעלה של זיקוק ממברני היא היווצרות של בעייה חשובה 

כמעט ולא נידונה , בהרחבה לגבי תהליכים ממברניים רביםהנחקרת , תופעה זו. הממברנות

אילוח ביולוגי הוא תוצאה של הצטברות מיקרואורגניזמים על פני . בספרות עבור זיקוק ממברני

 גורמת  של ביופילםהתפתחות. )ביופילם(כרום ביולוגי הגורמים להווצרות של שטח הממברנה 

 .  רידת שטף המוצר ודחיית מלחים שבאה לידי ביטוי בייעילות התהליךבירידה ל

מעכבים , של תמיסת הזנהיחסית תנאי ההפעלה של זיקוק ממברני כגון טמפרטורות גבוהות 

ולכן התפתחות האילוח הביולוגי בתהליכי , במידה מסוימת את גידולם של מיקרואורגניזמים

 . תהליכים ממברניים אחריםאשר בזיקוק ממברני שונה  מ

ביולוגי על הקרום הוצרות והיא לחקור את תופעת היהנוכחית  עבודהההמטרה העיקרית של 

  .הממברנות בתהליך זיקוק ממברני בהתפלת מי ים

רחב של קיץ וסתיו על מנת לאפיין מגוון , אביב, במהלך חורףעם מי ים  בוצעוהניסויים 

בדקה   נ.ממברנות העשויות מפוליפרופילן בקרומים המתפתחים על גבי מיקרואורגניזמים

קרומים ה ההתפתחות של קצבהידרודינמיים על התנאים הטמפרטורה והשפעה של הה

 genus ( ממוצא ימימיקרואורגניזמיםנוסף לכך נבדק קצב ההצמדות של . ביולוגייםה

Alteromonas (לממברנות העשויות מפוליוינילידן פלוריד ,(PVDF) פוליטטראפלורואתילן  

,(PTFE)  ופוליאתרסולפון,(PES)   בגדלים שונים ומורפולוגיה שונה של פני נקבוביותבעלות 

 .השטח

למרות שבכל המקרים ,  ימי הפעלה21 עד 14במשך המים ב הניסויים לא נצפתה ירידה בשטף ובר



 מודוללכמות הביופילם שנמצאה על הממברנות בכניסה . נמצאו מיקרואורגניזמים על  הממברנות

, עההבדל נוב.   היתה יותר נמוכה מכמות הביופילם על הממברנות ביציאה מהמודולהממברני

שוני באפייני הזרימה המשפיעים על מ ואולי גם טמפרטורות בין כניסה ליציאההמהפרש , כנראה

  .קצב הגעת חומר אורגני ונוטריאנטים לממברנה

עברו פחות אילוח ביולוגי הזנה  של מי ה 70°C - ל40 מודולים שהופעלו בטמפרטורה מחזורית בין

ירידה משמעותית בשטף המלווה בהיווצרות . 40°Cממודולים שנבדקו בטמפרטורה קבועה של 

  מיקרוביולוגית גבוההפעילותשכבת ביופילם עבה  נצפתה במהלך ניסויים עם מי הזנה בעלי 

)1×10
8
cfu/ml18- וppm של TOC (בנית כאשר השכבה העבה יצרה אפשרות לשיקוע של א

)CaCO3 (כתוצאה מקיטוב ריכוזים מוגבר.  

נמצאה כנפוצה ביותר מכלל המיקרואורגניזמים שהתפתחו Proteobacteria   החיידקים קבוצת

  , בביופילמים בוגרים, אביב וקיץ, בעונות חורף. על הממברנות בכל העונות

Alphaproteobacteria  היו הכי נפוצים ובניסויי סתיו .Gammaproteobacteria - בדוגמאות מי

  .היו דומיננטיים  Alphaproteobacteria       ים בעונות קיץ וסתיו

נעשתה השוואה בין אוכלוסיות המיקרואורגניזמים על פני הממברנות בשלבים שונים ,  לכךנוסף

נמצאו הבדלים משמעותיים בהרכב . של היווצרות קרומים ביולוגיים ובמשטרי טמפרטורה שונים

יות בין שלב התחלתי לשלב מתקדם של התפתחות ביופילמים בכל העונות וגם בין האוכלוס

ביופילם המגוון מיקרוביולוגי היה הבשלבים מוקדמים של התפתחות . משטרי טמפרטורה שונים

 14אחרי , לעומת זאת .דומיננטית היא הGammaproteobacteria    קבוצתכאשרקטן יחסית  

. אביב וקיץ, בעונות חורף  Alphaproteobacteria  ותר הייתהימי הפעלה הקבוצה הנפוצה בי

המגוון המיקרוביאלי ירד בצורה   70°C- ל40בממברנות שנחשפו לטמפרטורה מחזורית בין 

נפוץ הזן כ נמצא Alteromonas ,כמו כן.  Alteromonasזןה  להשרדות של משמעותית עם העדפה

  הוא    Alteromonas הדבר מצביע על כך שזן.  בכל הביופילמים התחלתיים בכל העונותביותר 

  .אחד המתיישבים הראשוניים במערכות זיקוק ממברני בהתפלת מי ים

 גבוהה בין התאמהנמצאה  מיקרואורגניזמים לממברנות שונותשל צמדות ראשונית יבניסויי ה

 .הצמדות החספוס של פני שטח הממברנה  לקצבהמידת 

קרום , אילוח מיקרוביאלי, ממברנות הידרופוביות, התפלת מי ים,  זיקוק ממברני:מילות מפתח

  .הצמדות ראשונית, שונות מיקרוביאלית, ביולוגי



  גורמי פגיעות וחוס� –טראומטיזציה ראשונית ומשנית בקרב כבאי� בישראל : נושא העבודה

   מרק  לוגסי :מאת

  זאב קפל�' פרופ ,תלמה קושניר' פרופ :נחימ

  

 חילו� , הנובע ממראות קשי, רוימצבי חלח� רב בלעיתי תכופות לבעבודת כבאי מקצועיי נחשפי

 באירועי טנוכחות. מאמ� פיזי רב ועוד ,פינוי גופות, וטיפול בנפגעילא רק , חושפת אות, ראומטיי

 ויי רגשיי פוסט טראומטיילביטג , אלא ,נפגעיהכרו� בעזרה ל ,אירועי הטראומה עצמ ללחצי

בחי� הנעשו ניסיונות ל ועד כהנפוצה למדי  ,בעבודת הכבאי ,זוחשיפה  .טראומטיזציה משנית, שתוצאת

   .אלש לאלו) PTSD(טראומטית �הפרעה הפוסטאת ה תחוי� אלו שיפב

) PTSD(חבלתית � את שכיחותה של הפרעת הדחק הבתרלראשונה ק בד ,המחקר הנוכחי

 , )חיצוני, פנימי(מיקוד שליטה  �החוס� כ/ואת השפעת גורמי הפגיעות בישראלותסמיניה בקרב כבאי

על ) חברתי�גור פסיכוכ" (תמיכה חברתית"ו )  אישיותייגורמיכ( )CSE( חוללות עצמית להתמודדותו

, בישראל אוכלוסיית הכבאיכי ל, חשוב לציי� .בקרב מדג זה, )PTSD(חבלתית �ביטויי התסמונת הבתר

) מלחמה וטרור, כגו�(למרות היות חשופי לטראומות נוספות , PTSD �לגבי שכיחות הכל תיעוד  לא היה

  . ותורמות לטראומות שבמסגרת תפקיד

, נשוי, רווק(מצב משפחתי  ,מישראל מכל קבוצות הגילמבצעיי כבאי  342 השתתפו במחקר זה

מפקד , קצי�, קד צוותמפ, כבאי(תפקיד מבצעי  ,)מעל לשנתיי(תק מקצועי ו ,השכלהרמות  ,)'גרוש וכו

ת הפרעו, כאיבוד הכרה( חבלות ראש, כבאי בעלי עבר פסיכיאטרי במחקר וללכנלא  ).'שירות וכו

  . ת כרוניות אחרותבעלי מחלוו נוטלי תרופות על בסיס קבוע, אטריבטיפול פסיכולוגי או פסיכי, )נוירולוגיות

ממוצע רב בחרו על פי נברחבי האר� אשר  כבאי מבצעיי משירותי הכבאות 300 הלקבוצת הנחקרי כל

במהל� אליה נחשפו , יטראומטישל מספר אירועי ) יחסית לכבאי שאינ נכללי במחקר(שנתי גדול 

מנמל תעופה ותי כבאות תעופתי משיר מבצעיי נוספי כבאי 42 �ו) 1997החל משנת (האחרונות  השני

�היק, האירועי הטראומטיי , כיהייתה הנחה כשה, את קבוצת הביקורתו ויהאשר ) ג"נתב(גוריו� � ב

 1159על  בתחילת המחקר מדע המבצעיי הכולל בישראלמספר הכבאי . שולי, אליה ה חשופי

 מרכז בתוכו את מספר הכבאי התעופתיי ה ,ג"מנתב כבאי תעופתיי 72 �ומשרותי כבאות כבאי

  . הגדול ביותר בישראל

בקרב  )PTSD(חבלתית �בתרהדחק התוצאות המחקר חשפו לראשונה את שכיחות הפרעת 

מתו� . ג"הכבאי התעופתיי מנתב אוכלוסיית הכבאי המבצעיי משירותי הכבאות בישראל ובקרב

" ע� הפרעת דחק בתרנמצאו בישראל שירותי הכבאות ממהכבאי� המבצעיי�  23.7%כי  , התוצאות עולה

 PTSDנמצאו ללא  9.3%ורק ) חלקי PTSD( PTSDנמצאו תסמיני מה�  67% " ל ,)מלא PTSD(חבלתית 

 PTSD ,45.2%ג נמצאו ע� "מנתבמקרב הכבאי� התעופתיי�  4.8%רק , לעומת זאת .חלקי PTSDאו 

חשוב להדגיש כי  .חלקי PTSDאו  PTSDנמצאו ללא מה�  50% " ו חלקיPTSD או ע� מה� נמצ

מובהקי מבחינה סטטיסטית ) מלא( PTSD �שכיחות הב) מחקר וביקורת(ההבדלי בי� הקבוצות 

)χ²(2)=51.4, p<.001( ,כלומר , כלל אינה דומה בישראל  המבצעיי משירותי הכבאותאוכלוסיית הכבאי

שלה לכלל  PTSD �בערכי הדומה מאוד הג "ולאוכלוסיית הכבאי התעופתיי מנתבלאוכלוסייה הכללית 

   .האוכלוסייה
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יש  PTSD "מקרב הכבאי� המבצעיי� שאינ� סובלי� מ 62.5% " לנמצא כי , בנוס,

תוצאות  .PTSD " מקרב הכבאי� התעופתיי� שאינ� סובלי� מ 32.5%לעומת , ציה משניתטראומטיז

 אלו מחזקות את הטענה כי חשיפה מוגברת לאירועי טראומטיי חוזרי ונשני אכ� מהווה גור

כי , נמצא ג. על תסמיניה) PTSD(חבלתית �בתרהדחק ה משמעותי ותור להתפתחותה של הפרעת

  ). CSE(היה חוללות עצמית להתמודדות משתנית "ברגרסיה רב PTSDד של המנבא המובהק היחי

� עולה כימהו בע השערות כאשר ארבע מתוכ� אוששונבדקו במחקר זה ש, בנוס,: )1 (ע  נבדקי

הנבדקי העריכו את עוצמת האירוע ) 2( .על רמות גבוהות יותר של איו נתפס וווחיד PTSDיותר תסמיני 

אירוע הטראומטי ה עוצמתאת  תהערכיותר מאשר  כגבוהה שהו אחרבטו של מיהטראומטי מנקודת מ

על רמות נמוכות יותר של חוללות  וווחיד PTSDיותר תסמיני ע  נבדקי) 3( .האישית מנקודת מבט

כ� מידת  נמוכה יותרהייתה  )STS(הטראומטיזציה המשנית מידת ש ככל) CSE(. )4( עצמית להתמודדות

תמיכה על רמות נמוכות יותר של  וווחיד PTSDיותר תסמיני ע  נבדקי) 5( .והה יותרגבהייתה  CSE�ה

מיקוד  לבי� PTSDתסמיני לא נמצא קשר בי� ) 1( :אוששו חלקית ומה� עולה כיהשערות  שתי .חברתית

� לא נמצא) STS. )2 �מידת הלבי� מידת מיקוד השליטה הפנימית נמצא קשר שלילי בי�  שליטה פנימית א

ככל שתפקיד  א�) מלאה וחלקית(ביטויי תסמונת פוסט טראומטית לותק הנחקרי קשר בי� גיל או 

   .היה גבוה) מלאה וחלקית( ע ביטויי תסמונת פוסט טראומטיתאלה שיעור כ� , בכיר יותרהיה הנחקרי

איו הת רמ  לבי� ) STS( טראומטיזציה משנית סמינילא נמצא קשר בי� רמת ת � אחת לא אוששההשערה 

 .נתפסה

בישראל לשפר את יכולת של  ולארגו� הכבאות )החוקרי( סייע לנועשויי ל ממצאי המחקר

 באמצעות תוכניות התערבות מקצועיות אירועי טראומטייל המתמשכתחשיפה ה עמידה מולהכבאי ל

מי לסינו� כלי הולבישראל לפתח  תוצאות המחקר עשויות לסייע לשירותי הכבאות, בנוס,. מתאימות

 להל� מספר המלצות שלדעתי נדרש .הפסיכולוגית שלהנושא הבטיחות תו� טיוב , המועמדי למקצוע

 �   :מערכתילשלב במסגרת פיתרו

שיאפשר לסנ� , ומראיו� אישי) CSEשאלו� , דוגמא(המורכב משאלוני , לפתח כלי פסיכולוגי) 1(

  .PTSDמועמדי לגיוס שלה סיכוי גבוה לפתח 

)2 ( ת יחידי בביצוע הכנלפתח תוכניות הדרכה עדכניות הלוקחות בחשבו� את ההתפתחויות בתחו

חשיפה מבוקרת של כבאי לאירועי , לדוגמא, לח� וחשיפה לאירועי טראומטיי תחתמטלות 

 .חשוב שהכשרה זו תינת� לכבאי כבר בתחילת גיוס ותהיה רלוונטית לעיסוק. טראומטיי

. ירות כבאות יחידה מקצועית לטיפול בנפגעי נפשית ולמניעת לחצי בקרב כבאילהקי בכל ש) 3(

 .הפרטני בתחו וה� הארגוני בתחו ה�יחידה זו תמקד את פעילותה  כימוצע 

)4 (�כנסי להגברת , לדוגמא, להגביר ולחזק את מעגלי התמיכה החברתית של הכבאי בארגו

 .שיחות חת� ע המפקדיו פעילות חברתית, דיהבמוש מוצלחי ושימ אירועיניתוחי , מוטיבציה

)5 (יש מקו לשת, את משפחות הכבאי . הידוק הקשר בי� שירותי הכבאות למשפחות הכבאי

 .באירועי של הארגו� ולהעביר לה מידע עדכני על אופי עבודת הכבאי

חשיפה לאירועי להגביר את המודעות מצד מפקדי לנושא התמודדות הפרט ע מצבי לח� ו) 6(

טראומטיי ולעודד ברמה מערכתית קיו סדנאות מקצועיות בנושא בכדי לאפשר למפקדי יכולת 

  .לאיתור מוקד של כבאי ע בעיות הנובעות מחשיפה לאירועי טראומטיי



  

Primary and Secondary Traumatization Among Israeli Firefighters –  

Vulnerability and Resilience Factors  

 

By: Marc Lougassi 

advisors: Prof. Talma Kushnir, Prof. Zeev Kaplan 

 

Professional firefighters are frequently exposed to extreme stress during their work in 

emergency situations. In addition to the physical challenges of fire fighting, they must 

evacuate burned and injured victims or bodies. Their involvement in traumatic events exposes 

them, not only to the pressures stemming from the traumatic event itself, but also to post-

traumatic emotional expressions that result in secondary traumatization. This exposure, during 

the firefighters work, is quite common and so far there have been several attempts to 

distinguish between those who will develop Post Traumatic Disorder (PTSD), and those who 

will not. The current research is the first to examine the prevalence of the PTSD and its 

symptoms among Israeli firefighters, and the impact of vulnerability/resilience factors 

(internal/external locus of control), Coping Self Efficacy (CSE) (personality factors) and 

social-support (as a psychosocial factor) on the expressions of PTSD. It is important to note 

that as far as the Israeli firefighter's population is concerned there has been no documentation 

of PTSD prevalence, despite the fact that they are exposed to additional traumas such war and 

terror strikes that add to the traumas they experience in their daily jobs. 

 

Three hundred and forty two operational firefighters were recruited to this study, 

from all age groups, marital status (single, married, divorced), educational levels, seniority 

(over two years), operational status (firefighter, crew leader, officer, service commander, 

etc.). Firefighters with psychiatric background, head injuries (loss of consciousness and 

neurological disturbances), in psychiatric and or psychological treatment, firefighters with 

chronic diseases and those taking medications on a regular basis, were excluded from the 

sample. 

  

The research group included 300 operational firefighters from all firefighting 

services in the country who were selected according to large multi-year average (relative to 

firefighters who are not included in the study) of several traumatic events to which they were 

exposed through the last years (starting from 1997). An additional 42 firefighters from flight 

firefighting services at the Ben Gurion Airport constituted the control group, based on the 

assumption that the amount of traumatic events that these firefighters are exposed to is 

insignificant. At the start of this study, the total number of operational firefighters in Israel 

was 1159 from firefighting services, and 72 firefighters from the largest flight firefighting 

service in Israel at Ben-Gurion airport. 

 

The results of this study revealed for the first time the PTSD prevalence among the 

operational firefighters population (regular and flight) in Israel. The findings indicate that 

23.7% of the operational firefighters in Israel suffer from full PTSD, 67% showed partial 

PTSD, and only 9.3% showed no signs of PTSD or partial PTSD. On the other hand, only 

4.8% of the flight firefighters in the Ben Gurion Airport Firefighting Services had PTSD, and 

50% of them showed no PTSD or partial PTSD symptoms.  
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It is important to note that the differences in prevalence between the research and 

control groups are statistically significant (χ²(2)=51.4, p<.001), so that the operational 

firefighters population in Israel differs significantly from the general population and from the 

flight firefighting population at the Ben Gurion Airport that resembles the general population 

as far as the PTSD rates are concerned. Moreover, it was found that 62.5% of the operational 

firefighters that do not suffer from PTSD have secondary traumatization, as compared with 

32.5% of the flight firefighters that do not suffer from PTSD. 

These results support the hypothesis that increased exposure to recurring 

traumatizing events is a significant factor contributing to PTSD development. It was also 

found in a multivariate regression that the only significant predictor of PTSD is the CSE.  

In addition, this study examined seven hypotheses of which four were fully supported:  

(1) Participants with more PTSD symptoms reported higher levels of perceived threat.  

(2) Participants evaluated the severity of the traumatic event from the perspective of others as 

higher then their evaluation of the severity from their own perspective. (3) Participants with 

more PTSD symptoms reported lower levels of CSE. (4) There was a negative correlation 

between secondary trauma level and CSE level. (5) Participants with more PTSD symptoms 

reported lower levels of social-support. Two hypotheses were partially supported: (1) No 

correlation was found between PTSD symptoms and internal locus of control, however, a 

negative association was found between the internal locus of control and the STS level.  

(2) No correlation was found between age or seniority and PTSD (full or partial) expressions, 

however, as the participants' rank was higher, the rate of participants with partial or full PTSD 

increased. One hypothesis was not supported. No correlation was found between Secondary 

Traumatization Symptoms (STS) and the perceived level of threat. 

The findings of this study can help researchers and the Israeli Firefighting Service 

improve the firefighter's abilities to cope with extended exposure to traumatizing events 

through professional intervention programs. Moreover, these results can help the Israeli 

firefighting services develop appropriate screening tools to be used during the recruiting 

process of new firefighters, in order to assure their future psychological safety. Here are 

several recommendations that in my opinion should be included in a systematic solution: 

(1) Develop a psychological screening tool consisting of questionnaires (such as CSE) 

and personal interviews to enable identification of candidates with high susceptibility to 

develop PTSD. 

(2) Develop updated training programs that consider relevant developments in the area 

of individual preparation for functioning in stressful situations: for example, controlled 

exposure of firefighters to traumatizing events. It is important that this training be given 

during the early stages of recruiting the firefighters. 

(3) To establish in all cervices professional units for treating emotionally injured 

firefighters to prevent distress. It is recommended that the unit will focus on the 

organizational and individual levels. 

(4) To enlarge and reinforce social support networks for the firefighters, for example, 

seminar that support motivation, discussing case studies of successful events, and using the 

media, social activities and talks with officers. 

(5) Strengthening the connections between the firefighting services and the 

firefighters' families: To engage families in social events activities and disseminating 

information about changes in the nature of work and the expected stress. 

(6) Increase officers' awareness of personal coping in stressful situations and 

traumatizing events, and encourage the implementation of professional workshops that enable 

early detection of problems stemming from these kinds of events. 



  זיהוי ואפיון גנים המעורבים בביטוי מין הפרח ובהתפתחות אברי הרבייה במלפפון  

  מתת זהר: מאת

  צבי-דודי בר' ר טובה טרביטס ופרופ"ד: בהנחיית

  

חד  .הנושא פרחים חד מיניים נקביים וזכריים, )מונואיצי(ביתי -הנו צמח חד  Cucumis sativusמלפפוןה

כמו אורך יום , הורמונים צמחיים ופקטורים סביבתיים שונים, ים קובעי מיןמיניות בפרחים מבוקרת על ידי גנ

בשילוב עם מגוון קווים גנטיים הנבדלים בהתבטאות , על המיניות במלפפון הידע הנרחבבזכות  .וטמפרטורה

למרות התקדמות , אולם .קביעת מין הפרח ים ביותר בנושאחקרכאחד מהצמחים הנהמלפפון  נחשב, המין

 .התפתחות הפרח החד מיני עדיין לא ברור המנגנון הבסיסי של, בתחום התפתחות הפרח הדו מיניהמחקר 

בין המתבטאים דיפרנציאלית השוואתי במטרה לזהות גנים  cDNA-AFLP בעבודה זו נעשה שימוש בשיטת

ים בקביעת המין דד גנים המעורבועל ידי כך לבו) נקבי(לקו הגינואיצי ) זכרי(קודקודי צמיחה מהקו המונואיצי 

בחרנו להתמקד בשלושה מקטעים , שבודדו במחקר זה cDNA-AFLP -מתוך מקטעי ה. והתפתחות הפרח

במסלול העברת האותות של , להמשך בחינה מעמיקה יותר של מעורבותם במהלך קביעת מין הפרח במלפפון

  : הורמונים המשפיעים על מופע המין ובהתפתחות אברי הרבייה

ולא נמצא לו תפקיד משוער במאגרי המידע                   , המתבטא ביתר בקו הגינואיצי, AF-135קלון . 1

(Gene of unknown function)   .  

                                                                   - המתבטא ביתר בקו המונואיצי ונמצא על פי אנליזת הרצף כ, AF-157קלון . 2

RNA-dependent RNA polymerase (RDR)    . 

                                                                           -המתבטא ביתר בקו המונואיצי ונמצא על פי אנליזת הרצף כ, AF-49קלון . 3

GTP binding protein tyrosine phosphorylated protein A (TypA)    .  

  : הממצאים והמסקנות העיקריות מעבודה זו הן כדלקמן

מחזקים את האפשרות כי גן זה מעורב בהשראת  AF-135דפוס הביטוי הנקבי והבקרה ההורמונאלית של הגן 

  .  במלפפון מהקו הגינואיצי דביטוי המין הנקבי בייחו

ניתן לשער , RNA-dependent RNA polymerase (CsRDR1) -מהתוצאות שנתקבלו לגבי הגן המקודד ל

בשלב קביעת המין בו הגן משתתף  האחד. שני תפקידים התלויים בשלב ההתפתחותי של הפרח CsRDR1שלגן 

בשלבי התפתחות מאוחרים , לעומת זאת. האבקנים וקביעת מין זכרית בקו המונואיצי בתהליך התפתחות

  . קבי בשני קווי המלפפוןמעורב בהתפתחות פרח נ CsRDR1 -ייתכן ו, שלאחר קביעת המין, יותר

משמש כבקר תרגום , GTP binding protein Tyrosine phosphorylated (CsTypA1) -הגן המקודד ל

מתפקד בהתפתחות  CsTypA1תוצאות עבודה זו מרמזות שבמלפפון . חלבונים בחיידקים וכנראה גם בצמחים

 TypAsגם בארבידופסיס . הנקביבהתפתחות אברי הפרח , תחילה בהשראת הפרח הזכרי ובהמשך, הפרח

 AtTypA1נמצאו עדויות התומכות באפשרות שהגן , בדומה לגן ממלפפון. מעורבים כנראה בפוריות הצמח

הינו גן חיוני להתפתחות AtTypA2 והגן ; או התפתחות ותפקוד גרגרי האבקה/מעורב בהתפתחות הביציות ו

מהמנגנון הכלורופלסטי המבקר תרגום חלבונים גנים אלה מתפקדים כנראה כחלק ,  בנוסף. זרע/העובר

או התמודדות הצמח עם מצבי עקה אביוטיים /בתגובה לעקות בצמחים ונראה שהם בעלי תפקיד בהישרדות ו

 .  כמו עקת מלח ועקה חמצונית



Identification and Characterization of Genes Involved in Floral Sex Expression and 

Reproductive Organs Development in Cucumber (Cucumis sativus) 

By: Matat Zohar 

Supervised by: Dr. Tova Trebitsh and Prof. Dudy Bar-Zvi 

 

Cucumber (Cucumis sativus) is a monoecious plant that bears separate male and female flowers 

on the same plant. The cucumber is extensively studied with respect to floral sex determination. 

While the genetic background, hormonal and environmental factors are well characterized, the 

molecular mechanisms regulating unisexual flower development are not well understood.  

Using differential cDNA-AFLP analysis between plant growth apices of monoecious (male line) 

and gynoecious (female line) plants, we isolated a total of 161 cDNA differentially expressed 

fragments. Three of these fragments were chosen for in depth research concerning their possible 

involvement in unisexual flower development in cucumber.   

1. The AF-135 clone that is highly expressed in the gynoecious line, for which no mach was 

found in the GenBank database (Gene of unknown function).  

2. The AF-157 clone that is highly expressed in the monoecious line, and showed homology 

to RNA-dependent RNA polymerase (RDR).  

3.  The AF-49 clone that is highly expressed in the monoecious line, and was homologous 

to GTP binding protein tyrosine phosphorylated protein A (TypA). 

The main findings and conclusions of this study are as follows:   

 The female expression pattern and hormonal regulation of the AF-135 gene strengthens 

the possibility that this gene is involved in induction of the female sex expression, especially in 

gynoecious cucumber lines.  

 Depending on the developmental stage of the flower, RNA-dependent RNA polymerase 

(CsRDR1) is presumed to have two functions. Initially, at the sex determination stage, CsRDR1 

may promote stamens development, and male sexual determination in the monoecious line. In 

the post sex determination stage it is possible that the CsRDR1 is involved in female flower 

development, in both cucumber lines.  

 GTP binding protein tyrosine phosphorylated protein A serves as a regulator of protein 

translation in bacteria and very probably also in plants. This study suggests that in cucumber 

CsTypA1 participates in flower development, first by inducing male flower determination, and 

later in female flower organs development. Involvement in plant fertility is also suggested for the 



arabidopsis TypAs. As the cucumber CsTypA1 gene, results indicate that the AtTypA1 gene is 

involved in ovule development and/or pollen grain development and function; while the AtTypA2 

gene is essential for the embryo/seed development. In addition, both genes may be part of the 

plant chloroplastic mechanism that regulates protein translation in response to stress, and it is 

likely that they have a role in the plant survival and/or coping with abiotic stress conditions, such 

as salt and oxidative stresses. 

 



  Cpkפיתוח תוכניות דגימה מבוססות כושר תהלי� 

   נגרי� איתי:העבודהגיש מ

  טר ישראל פרמ"ד ו עדנה שכטמ�'פרופ :נחי�מ

מתייחסות לביצועי התהלי� בלבד ואינ� מתייחסות ,  המקובלות כיו� בתעשייה,תוכניות דגימת משתני� :תקציר

גבולות התפלגות המנה ,  טוב Cpkכאשר כושר התהלי�. לדרישות ההנדסיות בעת קביעת גודל מדג� נדרש

σµ γ 2/1−± Z)  1 ( האחוזו� ה-γ /2 ((הנורמאלית שטח זנב ההתפלגות , מרוחקי� פנימית מגבול המפרט ההנדסי

SZXשנובעת משמוש באומד� (החורג מגבול המפרט קרוב לאפס והשפעת טעות הדגימה 
2/1 γ−± לגבול 

כושר (כאשר גבול התפלגות המנה קרוב בערכו לגבולות המפרט , לעומת זאת. על שטח זה הינה זניחה) ההתפלגות

צפוי כי טעות הדגימה תגרור , ל המפרט משמעותי ולכ�שטח זנב ההתפלגות הנורמאלית החורג מגבו, )תהלי� גבולי

 שלוש תוכניות דגימה רב שלביות  במסגרת הדוקטורט פותחו.באופ� ישיר סטייה בהערכת שיעור הפסולי� במנה

 לביקורת קבלה למשתני� כמותיי� הנלקחי� תוכניות הדגימה הותאמו. Cpkהמבוססות על מדד כושר תהלי� 

 כי עולהמסקר ספרות נרחב שבוצע בנושא .  התפלגות נורמאליתבעלת נתו� Nבגודל כמדג� אקראי פשוט ממנה 

. עיקר תוכניות דגימת קבלה למשתני� הינ� חד שלביות ולא נמצאה תוכנית דגימת קבלה רב שלבית למשתני�

עות ניתני� לתיאור באמצ(תוכניות הדגימה המקובלות כיו� אינ� מתייחסות כמותית לביצועי התהלי� , בנוס"

 Cpkהשילוב של מדד כושר תהלי� .  בעת קביעת גודל המדג�)טיית התק�מדדי� סטטיסטי� כגו� הממוצע וס

-MIL-STDדוגמת ( באותה תוכנית דגימה משתמשי�ה ומכא� שכיו� מנהלי איכות טר� יוש� בתוכניות דגימ

כושר שקלול מדד במסגרת המחקר נמצא כי . עבור תהליכי� בעלי כושר תהלי� שונה)  שתתואר בהמש�414

הפחית י� טוב ו הוריד את גודל המדג� הנדרש עבור תהליכי� בעלי כושר תהל,בקביעת גודל המדג� Cpkתהלי� 

תוכנית הדגימה הראשונה . יות הדגימה באופ� משמעותי ביחס לתוכניות דגימה הקיימות בספרות טעו שיעוראת

תוכנית הדגימה . וכנית הדגימה השנייה הוסרה הנחת השונות הידועהפותחה תחת הנחת שונות ידועה ובת

מידע החלטה על גודל מדג� נדרש תו� התבססות על , כלומר. כתוכנית מבוססת מודל חיזויהשלישית פותחה 

 כי לא קיי� מחקר בנושא סקירת ספרות נרחבת העלתה. דגימהההמוסק ממודל חיזוי לטובת שיפור תוכניות 

כל תוכנית . על מידע קיי� המוסק ממודל כלשהויכולת לשפר את תוכניות הדגימה בהתבסס וטר� מומשה ה

מורכבת דוקטורט העבודת . נחתמה בפרסו� מאמר בכתב עת בתחו�  אשר פותחה במסגרת הדוקטורטדגימה

 .שלושה מאמרי� המתארי� את פיתוח שלושת תוכניות הדגימהמ

  

  

  



Developing Sampling Plans Based on Cpk 
 
By: Itay Negrin 

Advisor: Prof Edna Schechtman and Dr Yisrael Parmet 

Abstract: Sampling is defined as measuring part of the population in order to get applied 

information about the entire population. Sampling plans in quality control are classified into 

two categories: Acceptance Sampling Plans and Continuous Sampling Plans. Acceptance 

sampling plans are for lot inspections, while continuous sampling plans are for sampling 

from continuous processes. In this research we focus on acceptance sampling plans.  

Common acceptance sampling plans for variables rely solely on process performance and do 

not take into account the engineering specifications while determining the sample size 

needed. Assuming that the process has a normal distribution, when the process capability 

index Cpk is good (greater than 1.5 by 6-sigma criteria's), the limits of the distribution of the 

lot σµ γ 2/1−± Z  (the (γ/2) and the (1-γ/2) quantiles) lie within the engineering specifications. 

In this case, the total area of the tails of the normal distribution that lies outside the 

engineering specifications is very small and hence the effect of the sampling error (which is 

the result of using the estimators SZX
2/1 γ−± ) on this area is negligible. However, when the 

limits of the distribution lie close to the engineering specifications (Cpk is marginal, tends to 

1), the total area of the tails which lies outside the engineering specifications can be 

meaningful and therefore, the sampling error may result in inaccuracies in estimating the 

number of defective items in the lot. The objective of this research is to develop three multi-

level sampling plans, based on Cpk. The sampling plans are adjusted to acceptance sampling 

for variables, taken as a random sample from a lot of size N (given) having a normal 

distribution. A literature review revealed that all existing acceptance sampling plans for 

variables are single level and no multi-level acceptance sampling plan has been suggested. In 

addition, it was found that the existing acceptance sampling plans do not take into account 

the quantitative indices of the process performance when determining the sample size 

required. Hence, the QC uses the same sampling plans (such as the MIL-STD-414) for 

processes having different performances. In this research, the sample size models developed 

were based on the Cpk index. The result was a reduction of the sample size needed for 

processes having high Cpk and a drastic reduction of the misclassification rate in comparison 

to existing sampling plans. 
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The first sampling plan was developed under the assumption of a known variance and this 

assumption was released in the second plan. The third sampling plan was developed as a 

model-based sampling plan. That is, the decision on the sample size is based on information 

that is obtained from a prediction model for the process results. As far as we know, this 

approach is new in the sampling field. The three sampling plans developed in this research 

were published in journals that specialize in the quality field. This PhD work is compiled of 

three papers that describe the development of the three sampling plans.  

 



  ת משפחות מורכבובני זוג מאיכות הנישואין והתפקוד המשפחתי של תפיסת  :נושא העבודה
, יה נלמדתי תוש, חוסן אישי:משאבי התמודדותהתרומה של  -בנישואין שניים ובקוהביטציה 

  תמיכה חברתיתותמיכה זוגית 
  

  אלול-לויאן נועה  :מגישה
  

  נבו-ורד סלונים'  פרופ:מנחים
   יונתן אנסון'            פרופ

 תקציר
תפיסת איכות תרומתם של משאבים אישיים וחברתיים על מטרתו של המחקר הנוכחי היתה לבדוק את 

  .תופעה שכמעט ולא נחקרה בארץ,  מורכבות בישראלהנישואין והתפקוד המשפחתי של משפחות

-חברה הפוסט תופסות נתח נכבד במיפוי המשפחות הרבגוניות ב21-משפחות מורכבות במאה ה :רקע

 (,Adler-Baeder & Higginbotham, 2004; Amato, Johnson, Booth & Rogersמודרנית בארץ ובעולם

(2003; Shriner, 2009; Tamara, 2009.משפחות פשוטות :  משפחות מורכבות מסווגות לשני סוגים

 מנישואין  היא משפחה שבה לאחד מבני הזוג יש ילדיםמשפחה מורכבת פשוטה .ומשפחות מעורבות

 היא משפחה שבה לשני בני הזוג ילדים משפחה מורכבת מעורבתואילו , קודמים ולאחר אין ילדים

, שנייםגוף רחב של מחקרים מצביע על האתגרים העומדים בפני זוגות במערכת נישואין . מנישואין קודמים

ושלב המלווה בשינויים ולחצים בכל שלב , למשפחות מורכבות מעגל חיים שונהמאחר ו

 (;Hofferth & Anderson, 2003; Knox & Zusman, 2001; Papernow, 1980, 1984, 1998בהתפתחות

(Thomson, Mosley,  Hanson & McLanahan, 2001 . למחקרים אלה מתווספים מיתוסים רבים הקושרים

צית ממקרי כמחבמשפחות מורכבות . בין משפחות מורכבות לבין איכות נישואין ותפקוד משפחתי ירודים

הכוללים בנישואין שניים המבנה והאפיונים המשפחתיים .  השנים הראשונות7הגירושין מתרחשים במהלך 

גורמים ללחצים ,  ומעגל חיים השונה ממשפחה גרעינית בין תתי מערכותדפוסי קשרים ואינטראקציות

אי הסכמות , הורה החורגד של התפקיחוסר בהירות ה: נושאים כמו ,בנוסף לכך. רבים ולפירוק הנישואין

 הטלת משמעת בעיקר בנושא של, )'שלה'או /ו' שלו' (חורגיםהמתמקדות בנושאים הקשורים לילדים ה

  חוסר בתמיכה חברתית, גבולות עמומים, הקשרים עם בן הזוג לשעבר, וחוקים וחלוקת המשאבים לילדים

 (& Adler משפחות- שתי תתי כל אלה ועוד נדרשים בהרכבה ובאיחוי של הפאזל המשפחתי המכיל–

(Higginbotham, 2002; Jones, 2003; Megan, 2002.  מתוך כך עלתה השאלה מהם המשתנים שעשויים

לתרום לאיכות הנישואין והתפקוד המשפחתי של משפחות מורכבות העומדים בפני לחצים מחוץ ובתוך 

מצעות מודל רגרסיה את  המרכזית שנועד לבדוק באמטרת המחקרשאלה זו הולידה את . המשפחה

תמיכה זוגית (ומשאבים חברתיים ) חוסן אישי ותושייה נלמדת(התרומה של המשתנים משאבים אישיים 

שנבדקו במצבי לחץ , משתנים אלו. על תפיסת איכות הנישואין והתפקוד המשפחתי) ותמיכה חברתית

ים שאותם חווה המשפחה עשויים למתן את הלחצים והמטרדים היום יומי, שונים ומגוונים בספרות

 ,Pittman & Lloyd, Bankoff, 1983; Pengilly & Dowd, 2000; Sharpley ;1988  (המורכבת בנישואין שניים 

(Sharpley, Dua, Reynolds & Acosta, 1995; Weiss, 2002 . בהסתמך על הרקע התיאורטי ועל מטרת

  :ההשערות הבאותהמחקר נוסחו 

על תפיסת וסוג המשפחה מתנו את השפעתם של המטרדים היום יומיים משאבים אישיים וחברתיים י .1

 .מורכבותאיכות הנישואין והתפקוד המשפחתי בקרב משפחות 

 בתפיסת איכות הנישואין ובין משפחות פשוטות ומעורבות) גברים ונשים(ימצאו הבדלים בין בני הזוג  .2

 .והתפקוד המשפחתי

  I



 משפחות פשוטות ומעורבות במשאבים האישייםובין ) גברים ונשים(בני הזוג ימצאו הבדלים בין  .3

  ).תמיכה זוגית ותמיכה חברתית (החברתיםבמשאבים  ו)חוסן אישי ותושייה נלמדת(

לבין תפיסת איכות הנישואין והתפקוד  והחברתיים ימצא קשר חיובי בין המשאבים האישיים .4

 .המשפחתי

 .במטרדים היום יומייםות פשוטות ומעורבות משפחובין ) גברים ונשים(בין בני הזוג ימצאו הבדלים  .5

 . לבין תפיסת איכות הנישואין והתפקוד המשפחתייום יומייםימצא קשר שלילי בין מטרדים  .6

שלהן  ,פשוטות ומעורבות,  משפחות מורכבות85 נבדקים המייצגים 170 המחקר נערך בקרב :שיטה  

. ית לרווקה או לגרושה עם או ללא ילדיםמשפחות בהן האב היה גרוש ונישא בשנ. 1: מספר מאפיינים

הזוגות . 2; משפחות בהן האישה היתה גרושה ונישאה בשנית לרווק או לגרוש עם או ללא ילדים, לחלופין

לפחות לאחד מבני הזוג יש . 3; )זוגרות(של קוהביטציה או מקיימים משק בית משותף במסגרת של נישואין 

אותרו בדרכים שנדגמו במדגם נוחות ובכדור שלג הנבדקים . יריםילדים מנישואין קודמים קטינים או בג

, פורומים באינטרנט, תליית מודעות, כדור שלג, קולגות, פנייה לאנשים במעגל אישי קרוב ורחוק: הבאות

במהלך האיסוף נעשה ניסיון לכלול אוכלוסיות . ופניות מזדמנותבדואר אלקטרוני פנייה לקבוצות שונות 

נשים וגברים , בנישואין ובקוהביטציה, פשוטות ומעורבות, לות סוגי משפחות שונותוניות הכולג-רב

 נשלחושנתוני המחקר נאספו באמצעות כלים לדיווח עצמי . במיקום גיאוגרפי נרחב והשכלה מגוונת

משתנים (שאלון רקע : דואר בסדר הבאבאמצעות ה, שהביעו נכונות להשתתף במחקר ,לנבדקים

, ית זוגהתמיכ, תושייה נלמדת, חוסן אישי, תפקוד משפחתי, )קשר זוגי(נישואין היכות א, סוציודמוגרפיים

לבדיקת התרומה של המשתנים המנבאים להסבר השונות בתפיסת  .יום יומייםתמיכה חברתית ומטרדים 

הקשרים בין כל אחד מן המשתנים  .נערכו ניתוחי רגרסיה היררכית איכות הנישואין והתפקוד המשפחתי

יפים הכלולים במודל לבין תפיסת איכות הנישואין והתפקוד המשפחתי נבדקו באמצעות מקדמי הרצ

  tההבדלים בתפיסת איכות הנישואין והתפקוד המשפחתי בין בני הזוג נבדקו בניתוח .מתאם של פירסון

 . נבדקו באמצעות ניתוחי שונות )פשוטות ומעורבות(בין משפחות מורכבות למשתנים מזווגים ו
התמיכה הזוגית , מבין המשתנים האישיים והחברתייםכי , בניתוח המודל נמצא: מצאים עיקרייםמ  

משחקת תפקיד מכריע בשביעות הרצון של בני הזוג במשפחות מהווה את המנבא המשמעותי ביותר והיא 

בית הן בקרב זוגות שבאו בברית נישואין והן בקרב זוגות המנהלים משק ) פשוטות ומעורבות(מורכבות 

 מתפיסת איכות 43% שבקרב הגברים ניתן להסביר ,עולהבניתוחי הרגרסיה . משותף וחיים בקוהביטציה

שככל שהחוסן האישי והתמיכה הזוגית רבה יותר כך , נמצא.  מהתפקוד המשפחתי42%- הנישואין ו

 נתקבל הסבר שונות ,בקרב הנשים.  יותר תופסים את איכות הנישואין והתפקוד המשפחתי כטוביםהגברים

 ומעט גבוה יותר לגבי תפקוד 30% -בהתייחס לתפיסת איכות הנישואין ) בהשוואה לגברים(נמוך יותר 

התמיכה הזוגית מספקת את התרומה הגדולה ביותר להסבר השונות בשני ש, ראהנ. 50% -משפחתי 

.  בתפקוד המשפחתירק) באופן מועט יחסית( החוסן משחק תפקיד חיובי ואילו, המשתנים התלויים

. המשתנים הסוציודמוגרפיים לניבוי של תפיסת איכות הנישואין והתפקוד המשפחתי לא נמצאו כתורמים

לגברים נשואים עם , כלומר. המשתנה של סטטוס לפני נישואין נמצא כתורם בקרב גברים בלבד, ואולם

המטרדים היום , בנוסף. ללא ילדיםילדים תפיסת איכות נישואין טובה יותר בהשוואה לרווקים או גרושים 

ואולם בבדיקה של . יומיים לא נמצאו כתורמים להסבר של תפיסת איכות הנישואין והתפקוד המשפחתי

ולפיכך , שככל שהתמיכה הזוגית רבה יותר המטרדים משפיעים פחות על הגברים, האינטראקציות נמצא

טיפוח הקשר הזוגי כי , נראה. ים יותרהם מדווחים על תפיסת איכות נישואין ותפקוד משפחתי טוב

עשויה למתן את השפעתם של המטרדים ולהוביל לתפיסת איכות נישואין ותפקוד ותמיכה זוגית איתנה 

תופעת המיתון לא נמצאה בקרב נשים אלא רק בקרב , במילים אחרות. משפחתי טובים יותר בקרב גברים

ת איכות הנישואין והתפקוד המשפחתי לבין לא נמצא קשר בין תפיס, בנוסף לממצאים אלה. גברים
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ניתוח מגדרי חושף כי לנשים מטרדים רבים . תמיכה חברתית ומאפיינים סוציודמוגרפיים, תושייה נלמדת

לא נמצאו הבדלים , כמו כן. חוסן רב יותר והן מקבלות תמיכה חברתית רבה יותר בהשוואה לגברים, יותר

  . תנה של תמיכה זוגיתבין משפחות פשוטות ומעורבות למעט המש

 ספק מספר ממצאים עלמהווה צעד חשוב בהבנה של משפחות מורכבות ומ המחקר הנוכחי :דיון  

 תפיסת איכות הנישואיןש ,במחקר הנוכחי עולהמהממצאים המרכזיים . תופעה שלא נחקרה דיה בישראל

הן בקרב גברים והן ) זוגיתתמיכה (פסיכולוגי –ממאפיין מערכתיבמידה רבה  יםוהתפקוד המשפחתי מושפע

 יםמושפעאינם ו) בקרב גברים () אישיחוסן (אישיממאפיין פסיכולוגי ובמידה מועטה , בקרב נשים

משתנים הקשורים , )השכלה, גיל: כמו( רקע אישיים משתניכי , נראה. ממשתנים מערכתיים אובייקטיביים

 אינם משפיעים על תפיסת איכות חברתיתלנישואין קודמים ונוכחיים והמשאבים תושייה נלמדת ותמיכה 

כי הנשים , מצאנבנוגע להבדלים בין המינים  . אלא הקשר והדינמיקה הזוגיתהנישואין והתפקוד המשפחתי

כאמהות חורגות בשל מעמדן המיוחד כנראה חשופות יותר למטרדים יום יומיים מפגינות חוסן רב יותר אך 

מתוך  . קשר טוב יותר עם ילדים חורגיםשלהםורגים ח לאבות בהשוואה ,זאת. במשפחה המורכבת

 ולכן מסתגלים בקלות רבה יותר לתפקיד ההורות החורגת מאשר אימהות חורגותגברים כי , הספרות עולה

 תפיסת איכות הנישואין חוסר הקשר בין התמיכה החברתית לבין, בנוסף לכך. חווים פחות מטרדים

גבוה של התמיכה הזוגית יכול להיות מוסבר בכך - בינוניוהתפקוד המשפחתי לעומת הקשר החיובי ה

על יתכן , לחלופין .אינם פונים או אינם נזקקים לתמיכה חיצונית, מן הסתם, זוגות שתומכים אחד בשניש

שבני הזוג מעוניינים לשמור על גבולות שאינם חדירים ובכך לשמר את המשפחה , פי הגישה המערכתית

גיל המבוגר ואולי ההסבר נעוץ ב ). (Nabarro & Ivanir, 2006 ;Pasley  & Ihinger-Tallman,  1989החדשה

 מגלים הסתייגות מהקשר או/ו לגיל המבוגר של הסבים והסבתות שאולי עייפו ,'יותר של בני הזוג בפרק ב

בנוגע להבדלים בין סוגי  Downs, 2003; Kimberly, 2003).( המורכבת במשפחה לתמוך ואינם פנויים החדש

כי משפחות מעורבות מפגינות תמיכה זוגית רבה יותר ככל הנראה בשל הסימטריה , המשפחות נראה

. והאיזון הקיימים בין שני בני הזוג כשכל אחד מהם מביא למשפחה החדשה ילדים מנישואיו הקודמים

יצירת תת מערכת זוגית חזקה יוצרת את עמוד התווך של המשפחה כולה ומהווה משענת לשאר תתי 

  . Coleman, Fine, Ganong, Downs & Pawk, 2001; Golish, 2003)(מערכות במשפחה מורכבת ה

אישיים תוך מערכתיים ולא -שאיכות הנישואין מושפעת מתהליכים בין, התמונה המצטיירת היא  

הדינמיקה הזוגית היא הקובעת והיא עומדת מעבר , במילים אחרות. בהכרח ממשתנים חוץ מערכתיים

המחקר הנוכחי מבליט את . אישיות או המורכבות המבנית המשפחתית על פי הגישה המערכתיתלדפוסי ה

היא בעלת השפעה מכרעת ומועילה ליחסי . כי התמיכה הזוגית משמשת כמקור כוח להתמודדות, העובדה

 שוברים את ההנחה האינטואיטיביתממצאי המחקר .  של איכות הנישואיןתוצאההנישואין ואולי היא גם 

אמנם . התחזית הפסימית בדבר משפחות מורכבות ואיכות נישואין ירודה המושפעת מלחצים רביםו

, נראה. שמרבית המחקרים בוצעו בארצות הברית ולא בישראל, יש לזכורחשיבה זו מעוגנת מחקרית אך 

שריבוי האינטראקציות ותתי המערכות המתקיימים במשפחות מורכבות על פי הגישה המערכתית 

אמנם ' בפרק ב, למרות הדיווחים בספרות. אינם קשורים למשתנים התלויים במחקר הנוכחי, תוהמבני

קיים סיר לחץ משפחתי אך בני זוג מנוסים ומתקשרים יוכלו לשלוט בעוצמת הלהבה כשהם מצויידים 

תמיכה זוגית עשויה להצביע על העורק המרכזי המזין ש, ניתן להניח. בעיקר בתמיכה זוגית מעצימה

כי איכות נישואין טובה מזינה , בשל אופיו הקורלטיבי של המחקר, לחלופין יתכן. פחות בנישואין שנייםמש

יש לפרש ממצאים אלו בזהירות שכן זהו מדגם לא מייצג דבר שמגביל את , ברם .את התמיכה הזוגית

 חזק יותר רק  שאנשים מעדיפים לראות את עצמם באור חיובי ומוכנים לשים זרקוריתכן. יכולת ההכללה

הוא עשוי לתת פתח של תקווה , ולמרות זאת. כשהמשבר עומד בפתח הדלת כדי לא להודות בכישלון חוזר

ממצאים אלו עשויים לתמוך בעבודה . ולהסיר את האיום המרחף על חוסר היציבות של משפחות מורכבות

  III
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חתיים וזוגיים לחזק את להסיר סטיגמות קיימות ולאפשר למטפלים משפ, הקלינית עם משפחות מורכבות

מחקר העוסק במשפחות מורכבות ראוי להעמקה ולהרחבה .  התמיכה הזוגית–השלד המרכזי של המשפחה 

יתפסו נתח גדול ) כמו גם גירושין וקוהביטציה(מאחר ומשפחות מורכבות בנישואין שניים , במחקרי אורך

  .חברה הישראליתבמיפוי המשפחתי של היותר בעתיד 

  

  

תושייה , חוסן אישי, תפקוד משפחתי, איכות נישואין, נישואין שניים, משפחות חורגות, משפחות מורכבות: חמילות מפת

  .תמיכה חברתית, תמיכה זוגית, נלמדת
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ABSTRACT 

 This objective of the current research was to examine the contribution of personal and 

social resources to the perception of marital quality and family functioning in blended 

families in Israel, a phenomenon that has hardly been researched in this part of the globe. 

Background: In post-modern societies such as Israel of the 21st century, blended families 

make up a significant segment of family types (Adler-Baeder & Higginbotham, 2004; Amato, 

Johnson, Booth & Rogers, 2003; Shriner, 2009; Tamara, 2009). There are two types of 

blended families, the simple - in which one of the couple has children from a previous 

marriage and the other has none, and the mixed blended family in which both partners have 

children from previous marriages. A broad body of research points out the challenges faced 

by couples in repeat marriages, and blended families have a different circle of life, 

accompanied by changes and pressures at every developmental stage (Hofferth & Anderson, 

2003; Knox & Zusman, 2001; Papernow, 1980, 1984, 1998; Thomson, Mosley, Hanson & 

McLanahan, 2001). Added to these studies are many myths that attribute low marital quality 

and low family functioning to blended families. Nearly half of the divorces in blended 

families occur during the first 7 years of marriage. The structure and family characteristics in 

repeat marriages, which include relationships and interactions between sub-systems and a 

different circle of life with regard to that of a nuclear family, cause pressures and marital 

dissolution. Additionally, issues such as: unclear role of the stepparent, disagreements 

focusing on issues regarding stepchildren (‘His’ and/or ‘Hers’)’ mainly regarding discipline 

and resource allotment, contacts with ex-partners, vague limits, lack of social support - all 

these and more are required in the assembly and fusion of the familial puzzle consisting of 

two sub-families (Adler & Higginbotham, 2002; Jones, 2003; Megan, 2002). Out of this, there 

arose the question: “What are the variables which might contribute to the marital quality and 

family functioning of blended families facing external and internal family pressures. This 



question gave rise to the main objective of this research, which intended to use a regression 

model to examine the contribution of personal resources (“hardiness” and “learned 

resourcefulness”) and of social resources (“spouse support” and “social support”) to the 

perception of marital quality and family functioning. These variables, tested during various 

stressful conditions in literature, may moderate the daily pressures and hassles experienced by 

the blended family in a repeat marriage (Bankoff, 1983; Pengilly & Dowd, 2000; Sharpley, 

(Sharpley, Dua, Reynolds & Acosta, 1995; Weiss, 2002). Based on the theoretical background 

and research objective, the following hypothesis were formulated: 

1. Personal and social resources will moderate the effect of daily hassles and family kind 

on the perception of marital quality and family functioning in blended families. 

2. There will be differences between the couples themselves (men and women) and 

between simple and blended families in the perception of marital quality and family 

functioning. 

3. There will be differences between the couples themselves (men and women) and 

between simple and blended families in personal resources (“hardiness” and “learned 

resourcefulness”) and in social resources (“spouse support” and “social support”). 

4. There will be a positive correlation between personal and social resources and the 

perception of marital quality and family functioning. 

5. There will be differences between the couples themselves (men and women) and 

between simple and blended families in daily hassles. 

6. There will be a negative correlation between daily hassles and the perception of 

marital quality and family functioning. 

 Method: The research was conducted among 170 participants, representing 85 

blended families, simple and mixed, sharing a number of characteristics: 1. Families where 

the father was divorced and remarried a single woman or a divorcee with or without children. 

Alternatively, families where the woman was divorced and remarried a single man or a 

divorced man with or without children; 2. The couples maintain a shared household, whether 

within the framework of marriage or of cohabitation; 3. At least one of the couple has children 

- minors or adults - from previous marriages. The participants whom were sampled via 

convenience and snowball samplings were traced as follows: approaching people in the 

personal near and far circles, colleagues, snowball, posting ads, internet forums, targeted e-

mail messages and random applications. During the collection, an attempt was made to 

include multicultural populations which include various family kinds, simple and blended, in 

marriage and in cohabitation, men and women in a widespread geographical location and of 

varied education. Research data was collected using self-report tools, mailed via post to the 



subjects, willing to take part in the research, in the following order: Background questionnaire 

(socio-demographic factors, marital quality (couple relationship), family functioning, 

“hardiness”, “learned resourcefulness”, “spouse support, “social support” and daily hassles. 

Hierarchical regression analyses were conducted to examine the contribution of the predictor 

variables to the differential explanation of the perception of marital quality and family 

functioning. The relations between each continuous variable included in the model, and the 

perception of marital quality and family functioning, were tested using Pearson's product-

moment coefficients. The differences in perception of marital quality and family functioning 

among the couples themselves were analyzed using t-tests on paired samples, and between 

blended families (simple and mixed) using variance analyses.  

Main research findings: analysis of the model indicates that, among the personal and 

social variables, it seems that spouse support is the most significant predictor of marital 

quality, and it plays a major role in the couples’ satisfaction in blended families (simple and 

mixed) both among married couples and those who maintain a shared household and live in 

cohabitation. Regression analysis shows that, among men, 43% of the perception of marital 

quality and 42% of family functioning can be explained. Results indicate that the higher the 

hardiness and spouse support, the higher men perceive the marital quality and family 

functioning. Among women there was a lower variance explanation (compared to men) with 

regards to marital quality perception - 30%, and slightly higher with regards to family 

functioning - 50%. It seems that spouse support provides the greatest contribution to the 

variance explanation in both dependent variables, whereas hardiness plays a positive role 

(relatively slight) in family functioning only. The socio-demographic variables were not 

found to be predictive to the perception of marital quality and family functioning. However, 

the premarital status was found to contribute only among men. In other words, married men 

with children have a better marital quality perception than single men or divorced men 

without children. In addition, daily hassles were not found to contribute to the explanation of 

perception of marital quality and family functioning. However, in checking the interactions, it 

was discovered that the greater the spouse support, the less the hassles affect men, thus they 

perceive higher marital quality and family functioning. It seems that fostering spouse 

relationship and stable couple relations may moderate the influence of hassles and lead to a 

better perception of marital quality and family functioning among men. In other words, the 

moderation effect was not found among women but, rather, only among men. In addition to 

these findings, no correlation was found between the perception of marital quality and family 

functioning and learned resourcefulness and socio-demographic variables. Gender analysis 

reveals that women have more hassles, more resourcefulness and they receive more social 



support compared to men. Also, no differences were found between simple and mixed 

families other than the spouse support variable. 

Discussion: the current research constitutes an important step in understanding 

blended families and provides a number of findings about a phenomenon which has not been 

studied enough in Israel. The key findings in the current research  indicate that the perception 

of marital quality and family functioning is greatly affected by a systemic-psychological 

characteristic (spouse support) both among men and women, and less by a personal 

psychological variable (personal hardiness) (among men) and is not affected by objective 

systemic variables. It seems that personal background variables (e.g. age, education), 

variables related to previous and current marriages and learned resourcefulness and social 

support do not affect the perception of marital quality and family functioning, but rather the 

couple relationship dynamics. With regard to gender differences, it was found that women 

demonstrate more hardiness but are subject to more daily hassles, probably due to their 

special status as stepmothers in a blended family, compared to stepfathers who have a better 

relationship with stepchildren. Literature shows that men adapt more easily into the role of a 

stepparent than stepmothers, therefore they experience less hassles. In addition, the lack of 

correlation between social support and the perception of marital quality and family 

functioning vs. the medium-high positive correlation of spouse support can be explained  

whereby when couples support one another, obviously they do not turn to, or require, external 

assistance. Alternatively, according to the systemic approach, it could be that couples are 

interested in maintaining impenetrable limits thus preserving the new family (Nabarro & 

Ivanir, 2006 ;Pasley  & Ihinger-Tallman,  1989). Perhaps the explanation has to do with the 

older age of second marriage couples and the older age of grandparents who may have 

become tired and/or have reservations regarding the new relationship and are not available to 

support the blended family (Downs, 2003; Kimberly, 2003). Regarding the differences 

between the various kinds of families, it seems that mixed families demonstrate greater 

spouse support, most likely due to the symmetry and balance existing between both members 

of the couple, each bringing children from previous marriages into the new family. The 

formation of a strong couple sub-system produces the supporting pillar of the entire family 

and sustains the rest of the sub-systems in the blended family (Coleman, Fine, Ganong, 

Downs & Pawk, 2001; Golish, 2003). 

There arises a picture in which, according to the systemic approach, marital quality is 

affected by internal systemic interpersonal processes and not necessarily by external systemic 

variables. In other words, the couple dynamics is the determinant and predominates over 

personality patterns or familial structural complexity. The current research highlights the fact 



that spouse support is utilized as a power source for coping. It has decisive influence and is 

effective to the marital relationship and perhaps it is also the result of marital quality. The 

findings of this research break the intuitive assumption and pessimistic forecast, regarding 

blended families and low marital quality, affected by multiple pressures .This thinking is, 

indeed, based on research, but it has to be remembered that most of the research was 

conducted in USA and not in Israel. It seems that the multiple interactions and sub-systems 

existing in blended families, according to the systemic and structural approach, are not related 

to the dependent variables in this research. Despite written reports, a familial pressure cooker 

does occur in second marriages, but experienced and communicative couples can control the 

heat equipped mainly by empowering spouse support. It can be assumed that spouse support 

is the main artery that nourishes families in second marriages. Alternatively, due to the 

correlative nature of this research, perhaps great marital quality nourishes spouse support. 

However, these findings must be carefully interpreted as this is a non-representative sample, 

which limits the possibility for generalization. People might prefer to see themselves in a 

positive light and are willing to set a stronger spotlight only when a crisis is at their doorstep 

in order not to admit repeating failure. Despite this, it might provide an opportunity for hope 

and remove the overhead threat for imbalance of blended families. These findings may 

support clinical work with blended families, remove existing stigmas and allow family and 

couples’ therapists to strengthen the inner skeleton of the family - spouse support. Research 

dealing with blended families is worthy of widening and expanding in longitudinal studies, 

since blended families in second marriages (as well as divorce and cohabitation) will take a 

greater part in the future Israeli families’ mapping. 

 

 

Keywords: blended families, step families, second marriage, marital quality, family 

functioning, personal hardiness, learned resourcefulness, spouse support, social support  

 



 בקהילות מקוונות וביניהן מודלים לאמון ומוניטין :נושא העבודה

 נורית גלעוז: שם המגיש

 אהוד גודס ' פרופ: שם המנחה

 : תקציר העבודה

 

קהילות אלה התפתחו לכדי . קהילות מקוונות מהוות חלק בלתי נפרד משגרת יומם של משתמשי האינטרנט בעשור האחרון

 .בתחומים שונים ןעם מומחים או בעלי ניסיו תדע ודעות ולהתייעצומי ףפלטפורמה חדשה ומרכזית לשיתו

מערכות אמון ומוניטין . יותר ואיכותי לכר פעילות טובהסביבה המקוונת אנו שואפים להפוך את , כל תחום אחר בחייםבכמו 

, "רכים"אבטחה המכונות גם מנגנוני , מערכות אלה. קוונותמהמשתמש בקהילות  תנושאות תפקיד חשוב בשיפור חוויי

 .במיוחד בעת התקשרות עם זרים, מספקות מידה מסוימת של ביטחון לפעול בקהילות שמטרתן חילופי מידע ושתוף פעולה

כל מערכת לכן ו ,מקוונות קהילות נפוצה מאוד ב, אנונימית שזהותם מוסתרת אואו עם אנשים  ,אינטראקציה עם זרים

 .בנמצאאינם בהכרח  ,הכרות אישית כגון  ומידע המשתמע ממנה זהות המשתמשיםלהניח כי  אמורהמוניטין 

שתאפשר למשתמשי הקהילות  לפעול תוך , במחקר זה אנו מציבים את הפרט במרכז במטרה לספק סביבה בטוחה ואמינה

ך ומאידך תספק להם כלים להעריך באיזו מידה הם יכולים לסמו,  שמירה על פרטיות ושליטה על המידע הפרטי שלהם מחד

.  ניתן לחשוב על המוניטין של  אדם כחלק מן הזהות שלו, בנוסף. שלהם תלפי נקודת ההשקפה הייחודי, על אנשים אחרים

אדם יכול להשתמש במוניטין לו זכה במקום אחד על מנת לקדם את עצמו , מערכות היכולות להעריך מוניטין ןבהינת

 .במקומות אחרים

 

היא לתחום מערכות מוניטין מבוססות אמון לקהילות השומרות על פרטיות התרומה המרכזית של עבודת מחקר זו 

 .שאינן מבוססות על הכרות מוקדמת, המשתמשים

קהילות שאינן מבוססות על , שפיתחנו מיועד לחישוב מוניטין מבוסס אמון בקהילות של זרים (knot) יםהקשרקבוצות מודל 

הם יכמות ועוצמת קשרי האמון בינ, ל חברים בקהילה  שבאופן מצטברהמודל מזהה קבוצות ש.  הכרות קודמת בין חבריהן

משתמשים השיכים לאותו קשר הם המועמדים הטובים ביותר .  (knots)אנו מכנים קבוצות אלה קשרים . נאמדות כגבוהות

 .הם מידע אמין ובעל ערך על מוניטין של אנשים בקהילהילשתף בינ

רכיב הסקת . רכיב יצירת הקשרים ורכיב חישוב המוניטין, רכיב הסקת האמון: יםבנוי משלשה רכיב קבוצות הקשריםמודל 

ורכיב , קשריםקבוצות רכיב יצירת הקשרים עושה שימוש ביחסים אלה לבניית , האמון מזהה יחסי אמון בין חברים בקהילה

 ותעשוי ותקשרים שונקבוצות . ומוניטין גלובלי ברמת הקהילה קבוצת הקשרחישוב המוניטין מחשב מוניטין מקומי ברמת 

קשרים קבוצות ולכן יתכן שהמוניטין של אותו אדם יהיה שונה ב, לייצג נקודות השקפה ואמות מידה שונות של משתמשים

י אנשים שונים עשויה "גישה זאת מאפשרת לנו לטפל בקהילות רבגוניות בהן התפלגות מידת האמון שניתנת לאדם ע. שונים

קבוצות היתרון של מודל , אכן. שימוש בערך מוניטין יחיד לקהילה כולה הנו חסר משמעות מעשיתשיאית  כך ש-להיות רב

הקשרים היא קבוצות תכונה מובנית נוספת של מודל .  בולט כאשר יש משתמשים שאינם חולקים את דעת הרוב יםהקשר

חסינות זו . עות שתילת דרוגים שקרייםזדוניים להטות את תוצאות האמון והמוניטין באמצ תחסינות יחסית בפני ניסיונו

, קשרקבוצת ללא  ומשלהם או יישאר קבוצותקשר אלא יצרו קבוצת נובעת מכך ששותלי הדרוגים השקריים לא ישתייכו ל

ממידע שנצבר על ידי  אנשי  ואנשים ששיכים לקשר ייהנ. וממילא לא יהיה מי מחברי הקהילה שיסמוך על המלצותיהם

אנשים שאינם שייכים לקשר .  מידע כזה ישתמשו במידע הכללי המסופק על ידי  כלל חברי הקהילה ובהעדר, הקשרקבוצת 

 .יוכלו לקבל רק מידע כללי אך לא יוכלו להשפיע על חישוב המוניטין הכללי 

אומת על ידי בחינתו באמצעות ניסוי המדגים את היתרון שבשימוש בקבוצות קטנות של חברי  יםהקשרקבוצות מודל 

 . של הקהילה תהילה שדעתם כקבוצה שונה מהדעה הפופולאריהק

 

. מייצגת יחס של אמון ביניהם םצגים חברים בקהילה וקשת בין שני קדקודיימי וכגרף שקדקודי מייצגיםאת הקהילה אנו 

 (.דרגו את אותם מומחים)שחוו חוויות דומות בקהילה  םקודקודיקשת של אמון קיימת בין שני 



המאפשרת חלוקת גרף הקהילה לפי מטרות  (Clustering)שכוליקשרים אנו מציעים גישה חדשה לאוצות קבעל מנת לזהות 

מותאם לגרף הקהילה  באופן שמשקף את האופי הדינאמי של   (Knot Clustering)שכול הקשריאאלגוריתם . מודל הקשר

ו רמת האמון גדלה א)בין חברי קהילה יכולים להשתנות  היחסיםגרף הקהילה מייצג רשת אמון דינאמית שבה . קהילות

אנו מציעים אלגוריתם היוריסטי המבוסס על אישכול הירארכי  המשתמש . חדשים וכן יכולים להיווצר יחסי אמון( קטנה

 אנו מראים שעל פי. בפונקציות משקל שונות לאישכול גרפים המייצגים רמות אמון שונות הקיימות בקהילה בזמן נתון

אנו מגדירים יציבות של קשר כדי . האישכול הטוב ביותר תלוי בהבנת מצב הקהילה ורמת האמון שהיא מייצגת, הגישה שלנו

כמו כן אנו מגדירים את חוזק הקשר . הגרף קשתותלאמוד את מידת  עמידותו בפני שינויים ביחסי אמון המיוצגים על ידי 

תכונות אלו מודגמות באמצעות סימולציה  ואנו מראים את . בקשר םקודקודיכדי לאפיין את רמת יחסי האמון הקיימים בין 

אישכול -אנו דנים בתוצאות האישכול במצבים של גרף דליל וכן בהעדר מבנה בר. היחס בין תכונות אלו למאפיינים של הגרף

 . ברור בגרף

 

-Cross) המוניטין חוצה הקהילות  את מודל. מוניטין הוא מידע רב ערך עבור המשתמשים ועבור הקהילות המקוונות

Community Reputation)  ,מחקר . פיתחנו על מנת לאפשר לשתף מידע על מוניטין של חברים  בקהילה בין קהילות שונות

המודל אותו אנו מציעים מגדיר את השלבים . נעשה באופן חלקי מאוד לפני עבודה זאת, בנושא מוניטין חוצה קהילות

השלב . מנת לחשב מוניטין חוצה קהילות של חבר בקהילה על בסיס המוניטין שרכש בקהילות אחרות העקריים הדרושים על

השלב השני כרוך בהמרת ערכי מוניטין . הראשון קובע את מידת הביטחון שיש לקהילה בנתונים המגיעים מקהילה אחרת

שלישי מתבצע תהליך התאמה של בשלב ה. שהתקבלו מקהילה אחת לטווח הערכים הנהוג בקהילה המבקשת את המידע

על מנת לוודא שערכי המוניטין , מאפייני המוניטין בקהילה המספקות מוניטין למאפייני המוניטין בקהילה המבקשת

שלבים אלו נחוצים עבור כל זוג של  . המועברים לקהילה המבקשת רלוונטיים לנושא שלשמו מחושב מוניטין בקהילה זאת

אנו מדגימים את יעילותו של  מודל המוניטין חוצה . מספקת ההאחת מבקשת והשניי. וניטיןקהילות שמשתתפות בחישוב מ

 .הקהילות באמצעות ניסוי

אנו מטפלים בנושא הפרטיות במודל זה , מעבר להתמודדות עם המורכבות המובנית במודל המוניטין חוצה הקהילות

 .תמשלושה הבטים שמקבלים משנה חשיבות לעומת המצב בקהילה בודד

המטרה היא לחשב אמון .  (linkability)הראשון והראשי המתעורר במודל האמון חוצה הקהילות הוא קישוריות  טההיב

מבוסס על מידע ממספר קהילות מבלי לבטל את היכולת של נשוא המוניטין לשמור על אנונימיות בתוך כל קהילה ומבלי 

השני עוסק ביכולת של הפרט לשלוט  טההיב.  שתמש בכל קהילהשהקהילות יוכלו לקשר בין הזהויות השונות בהן הוא מ

אנו מציעים גישה מבוססת מדיניות על מנת לאפשר לחברי הקהילה וגם לקהילות עצמן להגדיר את . בהפצת המידע עליו

ו דנים השלישי בו אנ טההיב. הכללים על פיהם הם מתירים או אוסרים העברת מידע על מוניטין השייך להם לקהילות אחרות

קיים ניגוד מובנה בין אמון ופרטיות הנובע מכך שאמון מושג על ידי פתיחות . הוא שקלול התמורות בין פרטיות ואמון

הבנת שקלול התמורות הוא צעד חשוב לצורך קבלת . ומסירת מידע  בעוד שעצם מסירת המידע כרוך בויתור על פרטיות

מדד זה מעודד את נשוא  המוניטין לשתף .  הערכת מוניטין חוצה קהילותאנו מציגים מדד שקיפות כמימד נוסף ל.  החלטות

 .תוך שהוא מודע לרמת הפגיעה בפרטיות אליה הוא נחשף, יותר מידע

 

ופורשים ,   (TRIC)לחישוב ושיתוף מוניטין בין ובתוך קהילות מקוונות תוכנה תשתית ארכיטקטורה ואנו מציגים , לבסוף

: בטי עיצוב עיקרייםית לאפשר את מודל המוניטין חוצה הקהילות תוך התמקדות בשני העל מנ המנחים את העקרונות

 טהתשתית מטפלת בהיב.  שמירה על פרטיות המשתמש וקוים מנחים לארכיטקטורה שניתנת למימוש בסביבות שונות

הבניין העיקריות של  אבני.  הראשון כך שמוניטין של משתתף בקהילה נחשף מחוץ לקהילה רק במידה שהמשתתף מתיר זאת

המסגרת מאגדת  את מודל . מדגימות את הגישה הפתוחה בה נקטנו לפיתוח התשתית, מסגרת זאת שמומשה כאב טיפוס

 .וכן את מודל המוניטין חוצה הקהילות שפיתחנו בתזה יםהקשרקבוצות 

 

 .אישכול גרף, פרטיות, קהילות מקוונות, מוניטין, אמון: מילות מפתח
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Abstract: 
 

The evolution of virtual communities in the past decade has transformed them into the new real-

life platform for sharing information and opinions and for consulting with experts. Like all other 

areas of our life, we aim to make them a better place to be. Trust and reputation systems have 

major roles in improving our experience in virtual communities. These systems have become 

essential precautionary components for community users to help regulate their communication 

with total strangers. 

 

This thesis places the individual at the center. We are motivated by the desire to provide a safe and 

reliable environment that on the one hand allows users to preserve their privacy and have control 

over their private information. On the other hand our goal is also to enable users to rely on other 

people, or at least to understand the extent to which they are reliable, and to receive reputation 

information as close to their own point of view as possible. A person’s reputation can be viewed 

as part of one’s identity. If reliable environments are enabled, individuals may use the reputation 

they gained in one place to promote themselves in other places, be they virtual or real. 

The main contributions of this thesis are to the areas of trust and reputation systems in privacy 

preserving settings.  

We developed the knot model for obtaining trust-based reputation in communities of strangers. 

The knot model identifies groups of trustees we call knots. By definition, knot members are the 

most capable of providing reputation information to other members within the same knot. Each 

knot may potentially represent different viewpoints and therefore, it may assign different levels of 

reputation to the same person (local reputation within knots). Using this approach, we can deal 

with heterogeneous communities where trust scores assigned to one may be distributed in a multi 

modal manner that makes any single reputation value meaningless. Thus, the advantage of knots is 

amplified when users do not share the popular opinion. The knot model consists of three modules: 

The member trust inference module identifies trust relations among members; the knots 

construction module utilizes these relations to generate trust knots and the reputation computation 

module computes local reputations within knots and global reputations for the whole community. 

We evaluate the knot-aware approach to demonstrate the advantage of smaller sets of community 

members whose viewpoints differ from the overall community average and who can maintain 

their distinctive preferences without having their opinions “diluted” by those of the majority of 

users outside their knot. Another beneficial feature of the knot model is that it is inherently 

capable of blocking a malicious attempt to subvert reputation scores. 

 

To identify knots we propose a new clustering approach for partitioning a community graph that 

meets the knot’s objectives. The knot clustering process is adjusted to reflect the dynamic changes 

of a community. The community graph represents a dynamic trust network in which community 

members take part in new transactions and evaluate them, and new trust relations are created 

among members who had no comparable prior experience. We suggest a heuristic algorithm 

related to the agglomerative hierarchical clustering that uses weight functions to cluster graphs 

representing levels of underlying trust that exist in the community at a given time. We show that 

achieving the best solution with our approach depends strongly on correctly perceiving the state of 

the community. We define the features of stability and strength of knots to characterize the 



sustainability of the knot to changes in trust relations and the high trust connections making the 

knot a group of trustees, respectively. These features are demonstrated in experiments that also 

examine how the knot clustering approach performs in sparse communities, and when there is no 

clear evidence for a clustered structure in the graph. 

 

Reputation information is a valuable resource both for the users and for the communities. We 

developed the Cross-Community Reputation (CCR) model for the sharing of reputation 

knowledge across virtual communities. Despite its importance, cross community reputation has 

scarcely been addressed by other research. 

The CCR model defines the major stages required to compute the CCR of a community member 

based on the reputation of that member in other communities. The first stage determines the 

confidence one community has in another as a precondition for receiving reputation information 

from the latter. The second stage involves the conversion of reputation values from the domain 

values of one community to those of the other. In the third stage, a matching procedure is carried 

out between the sets of attributes used by the participating communities to describe reputation. 

These stages are performed for each pair of communities that participate in CCR computation. 

The CCR model is thoroughly explained, and its effectiveness is demonstrated in experiments. 

 

Besides our major goal to deal with the conceptual complexity of CCR, another goal is to address 

three major privacy concerns that are not present or that are less significant in single community 

domains. Unlinkability is a primary concern raised by the CCR model. Although we aim to 

compute a user’s CCR from several communities, we provide the means to do so without 

compromising the user’s anonymity in each community and while upholding the requirement of 

unlinkability between the communities. Controlling the dissemination of reputation information is 

another privacy requirement. We present a policy-based approach that enables both the users and 

the communities to have control over the dissemination of reputation data. The third privacy issue 

we address is the tradeoff between privacy and trust. There is an inherent conflict between trust 

and privacy. The more information disclosed about users, the more we can trust their opinions and 

intentions. However, this scenario leads to a simultaneous decrease in their privacy. 

Understanding this tradeoff is a valuable resource that helps the user make rational decisions. We 

suggest the transparency measure for evaluating CCR objects. To attain a high transparency rank, 

members are encouraged to disclose their reputation-related information whenever it is clear that 

disclosing their information is preferable and more valuable to them than the potential impairment 

in their privacy. 

 

Finally, we introduce TRIC, a reference infrastructure for computing and exchanging Trust and 

Reputation In virtual Communities. TRIC is concerned primarily with protecting user rights to 

privacy and control over data and to devising some multifunctional architectural guidelines that 

can be implemented in more than one way. We describe the general framework for computing 

trust and reputation in and across virtual communities and outline the major components of the 

TRIC infrastructure for enabling the CCR model. We focus on two major design aspects of TRIC: 

user control over their own data and privacy and architectural guidelines that can be easily adapted 

to many environments and standards. We show how TRIC addresses the first aspect so that a 

user’s reputation in a community is shared and exposed only to the extent permitted by that user. 

The major building blocks of the TRIC framework, which were implemented as a prototype, 

demonstrate our open approach for developing such an infrastructure. Our TRIC infrastructure 

packages the knot model and the CCR model into a single framework. 

 

Keywords: Trust, Reputation, Virtual Communities, Privacy, Graph Clustering 
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המעצב את מחשבת הדור לא , יונותהספרות העברית החדשה הינה כלי חשוב ביותר לביטוי השקפות ורע

תוך ניהול , כדרכם של ההוגים במרוצת הדורות, פחות מן ההגות השיטתית והמתמודד עם שאלות השעה

חרף , ואולם. למן המקרא ועד ההגות בת זמנה, שיח לשוני ורעיוני עם ענפי המחשבה היהודית לדורותיה

 לא בה התרכז מחקר ההגות ,ודית בפרט והיהקר רב חשיבות לחוקרי המחשבה כולהשדה מחהיותה 

חלוץ בתחום ראיית הספרות כמשקפת מגמות רעיוניות .  השיטתיתבהגותכי אם , היהודית בעת החדשה

, עבודתי מבוססת על הכיוון המחקרי שהתוו קורצווייל וממשיכיו. היה חוקר הספרות המנוח ברוך קורצוויל

מחשבה היהודית לגווניה מכלול תרבותי אחד ולפיכך פונה כיוון מחקרי הרואה ב, אליעזר שביד ואהוד לוז

כלומר משלב כלים האופייניים למחקר הספרות עם אלו , למחקר הספרות בדרך אינטרדיסציפלינרית

  .האופייניים למחקר ההגות

אכסניה ככיצד משמשת הספרות העברית ", ימחקרעוסק שבה המרכזית  השאלה ירורכמקרה מבחן לב

ה בעלי ביוגרפיבני דור אחד ובקבוצת סופרים בחרתי להתמקד , "?מעצב זהותודית וככלי לביטויי הגות יה

עשרה או בשחר המאה -שנולדו כולם במזרח אירופה בשלהי המאה התשעסופרים : דומה מבחינות רבות

חוו על בשרם את , קיבלו חינוך תורני שניכר היטב ברובד האסוציאטיבי והלשוני של יצירתם, העשרים

בראשית ימיהם . ה השלישית העלינשטפו בגל הציוני ועלו ארצה בשנות, ות מלחמת העולם הראשונהמורא

וחוויות ימי , מי למחנות העבודה בכבישים ומי למעשה החקלאי, בארץ פנו כולם אל ההתיישבות העובדת

 בעיר ב ימיהם העבירו בסופו של דבר רובםגם אם את רֹ, הראשית הללו טבועות עמוק ברקמת יצירתם

אלפא ואיש -ממייסדי קיבוץ בית,  יהודה יערי יצירתם שלבמרכז המחקר ולכל אורכו עומדת .הגדולה

. סופרים שהקיבוץ היה מקור השראה וקרקע פורה ליצירתם, חרוד-איש עין, ודוד מלץ, ירושלים רֹב ימיו

הבניית זהות יהודית סיפוריהם משמשים לי ראי לבחינת הדרכים לעיצובם של חיים יהודיים מתחדשים ול

הלשוניים והרעיוניים ששימשו השראה , תוך עמידה על המקורות התרבותיים, בדור העליה השלישית

תמונה שאני משרטטת להרחיב את העל מנת , ואולם. ועל הרעיונות החדשים העולים ממנה, לכתיבתם

חקות אחר היבט זה או נוצר מעת לעת להתהכמו גם מתוך הצורך , קרקע מוצקה יותר לטענותיליצור ו

 בכל פרק ליצירה אחת משל סופר נוסף שנכלל פניתי, אחר הרלבנטי למחקר ונעדר מכתביהם של השניים

  ).אגמון(שלמה ריכנשטיין ונתן ביסטריצקי , אליעזר שמאלי, מנחם זלמן ולפובסקי: בקבוצת הסופרים הזו

ת ראשי למןזו שנוצרה , )קצרים ורומניםסיפורים (בעיקר בפרוזה  עוסק המחקרהסוגות הספרותיות מבין 

 נקודת מפנה במציאות הישראלית וממילא גם בנושאי השיח שנה שהיוותה, 1948 ועדהעליה השלישית 

 יותר יםם המאוחרתביהלכ, אנרים אחרים' לזמחוץ למסגרת הזואל מעת לעת חרגתי עם זאת . הספרותי

   .חרים יותרומאוסופרים מוקדמים לכתביהם של  ול הסופרים הללוש

מבין שלל גילויי היהדות או ההתחבטות בה ביריעה הספרותית הזו בחרתי להתמקד בטקסי המעבר 

בעיקר , ישראל-כראי להתעצבותם של חיים יהודיים בהתיישבות המתחדשת בארץובהתמודדות על דמותם 

המסורתי ה מתוכנם נתרוקנו טקסים אלו במידה רב, עם תהליך החילון והפניית העורף לדת. זו השיתופית

הכנסתה של סוגיה זו לטקסט הספרותי . מחודשואנו רואים לנגד עינינו את מאמץ החלוצים למלאם בתוכן 

והבאתה בפני קהל הקוראים שלא דרך השיח ההגותי או הפובליציסטי של הימים ההם כי אם באצטלה 
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, אפוא, ארבעת פרקי המחקר הם .היתה דרך נוספת להעלותה לדיון ציבורי ולחשבון נפש אישי, אומנותית

התבגרות ; לידה וברית מילה: כארבעת ציוני הדרך המרכזיים בחיי האדם היהודי והטקסים הנלווים להם

 פרקים אלה העיון ביצירות הספרות במסגרת .מוות ולוויה; נישואין והקמת משפחה, זוגיות; מצוה-ובר

, לל עמידה על רובדי השפה החבויים בהן ועל הדיאלוג המתקיים בהן עם המחשבה היהודית לדורותיהכו

זיהוי ובידוד של רעיונות מרכזיים שהופיעו בספרות היפה ככלי לעיצוב זהותם היהודית של הקוראים 

תוך כלל בסופו של דבר מ. והשקפת עולמם והשוואתם עם הרעיונות הנידונים בהגות השיטתית בת הזמן

על מקורות השראתו ועל השאלות שרבצו לפתחו באשר , הממצאים מתקבלת תמונה על הדור הספרותי

   .דרכי עיצובן הפואטיות והמענה הניתן להן בתוככי היצירה הספרותית, לזהותו היהודית

כשם " טקסי מעבר"אבי המונח , חנפ-כבסיס תיאורטי משמשים לי מחקריהם של האתנוגרף ארנולד ואן

, כולל לטקסים המלווים את שלבי המעבר בחיי האדם והמשקפים את עיצוב הזמן בחיים הממשיים

ככל שנוגע הדבר . שלב העמידה על הסף, ליאחוקר השלב הלימינ, וממשיכו האנתרופולוג ויקטור טרנר

  . אלו הם מחקריהם של אליעזר שביד וניסן רובין המשמשים לי עוגן ומשענת, לטקסי המעבר היהודיים

: העיסוק הנרחב בציוני הדרך בחיי האדם ובטקסים הנלווים להם ביריעה הספרותית שבה עוסק מחקר זה

מעבר . אינו מקרי, שהיה נוכח במלוא עוזו בחיי החלוצים, בנישואין ומעל לכל במוות, בהולדת הבנים

יש לזכור כי , הלעובדה שמעצם טיבה עוסקת הספרות על פי רֹב באירועים שוברי שגרה ולא בשגרה עצמ

, לפיכך. ברגעים אלו ובדפוסים שבוחר אדם לציונם הוא מביא לידי ביטוי מזוקק את זהותו ותפיסת עולמו

. אלו הרגעים שבהם עשויים להיווצר הקונפליקטים בתוך המשפחה או הקהילה ואפילו בין אדם לבין עצמו

קרקע , יותר מאשר ימי החול, דםמשמשים לסופרים צמתים משמעותיים אלו בחיי הא, אפוא, לא בכדי

לבטים אלו . כמו גם שאלות פרקטיות הנוגעות לדמותם של טקסי המעבר, הולמת להצפת דילמות רעיוניות

מידת החידוש שבהם ודרכי , על אופי הטקסים ובחינת עומקו של הדיאלוג שהם מקיימים עם המסורת

שאלת כינונה של ,  לשאלה הרחבה יותרהם העומדים במרכז המחקר כראי, התקבלותם בציבור החלוצים

  .כפי שבאים לידי ביטוי בספרות, דמותה המתגבשת וזיקתה למסורת, ישראל-תרבות יהודית חדשה בארץ

תקופה שהתאפיינה , בסיכומו של דבר ניתן לומר כי המחקר פותח צוהר לתקופה מכוננת בדברי ימי עמנו

את , ישראל-את גלי העליה לארץ,  המהפכה הציוניתבתמורות כלל עולמיות ופנים יהודיות והולידה את

הוא מאפשר הצצה להתמודדות על הזהות היהודית ועל דפוסי . ההתיישבות המתחדשת ואת תרבותה

מבעד . מושא כתיבתם, ושל בני דורם, הסופרים, כמו גם של יוצריהן, החיים של דמויות פנים ספרותיות

, המסורתי, היהודי ושל הטקסים הנלווים להם הן בעולם הישןלבחינתם של ארבעת ציוני הדרך בחיי האדם 

שגם אם לא נאמרים , מתגלים לנו הלבטים וחיפושי הדרך, אם וכאשר נערכו בו, החילוני, בעולם החדשוהן 

מסתבר שכשם . ניכרים הם במעשי הגיבורים או אי מעשיהם, באמצעות נאומים או כתיבת מניפסטים

 אליה ואף גם כמיהה, בד בבד, כך ניתן לזהות בהם, ת מכבלי המסורתשניתן לזהות בדברים התנערו

אין זו בבחינת בריאת , מסתבר גם כי ככל שמדובר בבריאה מחדש. השענות עליה בהעדר דפוסים חלופיים

ככל שעוברות , אט אט. בריאת עולם על יסודות העולם שנותר מאחור, אלא בריאת יש מיש, יש מַאין

כלשונו של , "חיים בין חורבות"הופכים לנגד עינינו ה, ת מתארות חברה מבוססת יותרהשנים וככל שהיצירו

  . ואף לתרבות קיימת" ניצנים של תרבות חדשה"ל, יערי

, התרבותיים וגם הפיזיים, החברתיים, הרעיוניים, שאת כל התהליכים הללו, ומעל לכל מראה המחקר הזה

כל זאת עושה את הספרות היפה . אינה הגות שיטתיתש, ניתן ללמוד מתוך יצירה ספרותית עלילתית

לנושאת תפקיד משמעותי בעיצוב זהותנו היהודית והופך אותה לשדה מחקר רב חשיבות במכלול המחקרי 

 ".      מחשבת ישראל"המכונה 
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Abstract 
 

Modern Hebrew literature became a very important tool in expressing outlooks and ideas that 

often shaped the thinking of a generation more than did systematic philosophical literature. In 

constituting another layer in the construction of Jewish thought, it contended with 

contemporary issues while conducting a linguistic and conceptual discourse with the branches 

of Jewish thought through the ages. Research in Jewish thought, however, has not 

concentrated on literature but in systematic philosophical writing. The present work, based on 

the foundations of the research direction set by Baruch Kurzweil, Eliezer Schweid, and Ehud 

Luz, who viewed literature as reflecting conceptual trends, sees in the variety of Jewish 

thought a cultural gestalt. Therefore, it integrates the research tools of both literature and 

philosophy to examine the issue: "How Hebrew literature expresses Jewish thought, and how 

does it function as a tool for shaping and constructing Jewish identity?" To this end, the work 

focuses on a group of writers with similar biographies, aspects of which are quite noticeable 

in the associative and linguistic layers of their works.  

Two of these writers, Yehuda Yaari and David Maletz, serve as a mirror for 

examining ways of shaping renewed Jewish life and constructing a Jewish identity in the 

generation of the Third Aliya, of which they were a part. Theses study was carried through an 

analysis of the cultural, linguistic, and conceptual sources that inspired theses writers and 

designed the new ideas arising from their works. However, in order to create a broader 

perspective I investigated aspects relevant to this study but absent from their writings. Thus 

each chapter turns to one work by another writer in this group of authors: Menachem Zalman 

Wolfowski, Eliezer Smoli, Shlomo Reichenstein, and Natan Bistritsky (Agmon).  

The four chapters of this study concentrate on only one topic: the four milestones in a 

person’s life and their accompanying rites of passage as mirroring the shaping of Jewish life 

in the renewed settlement, particularly cooperative settlements, in the Land of Israel. These 

stages are birth and circumcision; adolescence and bar-mitzvah; becoming a couple, marriage, 

and raising a family; and death and funeral. The layers of language inherent in the works 

discussed and the dialogue that takes place in them with Jewish Thought through the ages are 

analyzed, identifying and isolating the central ideas that appear in Hebrew literature as a tool 
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for fashioning new Jewish ceremonies attempting to build a fine new Jewish tradition 

replacing the old one. The findings are compared with those discussed in contemporary 

systematic philosophical literature. My major effort was targeting the literary means as well 

as the literary sources of inspiration that were the spiritual basis for the life portrayed in 

fiction. Fateful issues, then, were brought before readers, not by way of the philosophical or 

journalistic discourse of those times, but in artistic guise, which was another way of 

generating public discussion and self-examination.  

 Serving as a theoretical base to this end were the studies by the ethnographer Arnold 

van Gennep, who coined the term "rites of passage", and the anthropologist Victor Turner, 

who focused on the liminal stage. Joining their conceptions were Eliezer Schweid and Nissan 

Rubin, whose research focus pertains to the cycle of life of the Jewish human being. 

 The choice of writers for placing story plots in life rituals or in holidays is not, of 

course, accidental. The quandaries as to the image of the rites marking transition stages in a 

person’s life and in the life of the society, the depth of the dialogue conducted with the Jewish 

tradition and the degree of innovation in them, as well as ways of their acceptance by the 

pioneer public all stand at the center of each chapter as a mirror of the larger question, that of 

the establishment of the culture being renewed in the Land of Israel and its affinity to Jewish 

tradition as manifested in literature. 

The present study opens a window to a formative period in the modern history of the 

Jewish people. Just as it is possible to identify in events the shaking off of the chains of 

tradition, it is also possible to mark in them, at the same time, a longing for tradition and even 

a reliance on it in the absence of alternative patterns; just as there is re-creating, it is not 

creating ex-nihilo but from existing matter: creating a world on the foundations of a world 

that was left behind.  

Above all, this study shows that conceptual, social, cultural, and also physical 

processes can be learned from literary works of fiction, and not necessarily only from 

systematic philosophy. Belles-lettres, then, play a significant role in shaping Jewish identity 

and transforming it into a research field of great importance in the scholarly complex known 

as Jewish Thought.    



 השפעה משולבת של הטרוגניות והשקעת מלחים על קצבי אידוי בתווך נקבובי
 

Combined Effect of Heterogeneity and Salt Precipitation on Evaporation 

Rates from Porous Media 
 

 מאת
 נחשון  אורי

 
 בהנחיית פרופסור נעם ויסברוד

 
 תקציר

 
חלקו העליון של קרום כדור הארץ )התווך הבלתי רווי( למחקר והבנה של תהליכי מעבר גזים בין 

והאטמוספירה יש משמעות רבה מכיוון שתהליכים אלו נוגעים לנושאים רבים וחשובים כגון מחזור המים 
בטבע; חקלאות; פליטה של גזי חממה ועוד. מבחינה הידרולוגית  מעבר אדי מים בין הקרקע לאטמוספירה 

בהקשר של תנועת גזים בקרקע, לאור ההשפעה של תהליך זה על הלחות הוא התהליך המשמעותי ביותר 
היחסית באטמוספירה מעל הקרקע; תכולת הרטיבות בקרקע והשפעת הגורמים הללו על תהליכי אידוי 
והמלחה בקרקע. עבודה זו חוקרת את מנגנוני מעבר הגזים בין התווך הבלתי רווי לאטמוספירה, בעיקר 

של תמיסות  ם והטרוגנים. דגש מיוחד ניתן להבנת תהליכי האידוי בסביבות אלובקרקעות וסלעים מסודקי
מלוחות. חשיבות ההבנה של אידוי תמיסות מלוחות נובע מההרכב הכימי של תמיסות הנקבובים בקרקע 
שלרוב מכילות בתוכן מלחים ומינרלים מומסים. תוך כדי תהליך האידוי המלחים והמינרלים מתגבשים 

וי בנקבובי התווך או מעליהם, כקרום מלח. הצטברות המלחים גורמת לשינויים כימים ופיסיים באזורי האיד
בתכונות התווך הנקבובי, מגדילים את התנגדות התווך למעבר אדים וכתוצאה מכך מקטינים את קצבי 
ן מעבר האידוי. מחקר זה בודק את המנגנונים של מעבר הגזים בין הקרקע לאטמוספירה וההשפעה ההדדית בי

הגזים לתהליכי האידוי ושקיעת המלחים בתווך הנקבובי. כל אחד מן התהליכים הללו נחקר בפני עצמו לשם 
העמקת הידע באותו נושא ולבסוף כל המערכת נחקרה כמכלול אחד על מנת להבין את הקשרים ופעולות 

 הגומלין בין התהליכים השונים.
הלא רווי לאטמוספירה נחשב כמנגנון העיקרי למעבר הגזים,  עד לשנים האחרונות דיפוזיה של גזים מהתווך

בהתאם להפרשי הריכוזים של הגזים השונים בין האטמוספירה לאוויר בנקבובי הקרקע. בעשרות השנים 
האחרונות מספר מנגנונים נוספים נחקרו והיתגלו כבעלי השפעה מרובה על מעברי הגזים מהקרקע 

ם למעבר אוויר וגזים מואץ יחסית לתהליך הדיפוסיבי מכיוון שמדובר לאטמוספירה. מנגנונים אלו גורמי
בתהליכי הסעה של האוויר בין הקרקע ואטמוספירה בהתאם להפרשי לחצים בין האוויר בתווך הבלתי רווי 

( רוחות מעל לפני 2( שינויים מהירים בלחץ האוויר האטמוספרי; )1והאטמוספירה. מנגנונים אלו כוללים: )

( הפרשי טמפרטורות בין האוויר בקרקע לאוויר האטמוספרי. מחקר זה מתמקד בשני המנגנונים 3)-הקרקע; ו
האחרונים אשר נחקרו מעט יחסית למנגנון הקשור לשינויים בלחצים האטמוספרים. שלושת המנגנונים 
משמעותיים במיוחד בתוך סדקים וחללים בקרקע החשופים לאטמוספירה בגלל המוליכות הגבוהה של 

החללים הללו למעבר גזים. שיטות המחקר כללו מדידות טרמליות של האוויר בתוך סדק חשוף לאטמוספירה 

 2מטר, ובעל מיפתח בסדר גודל של  1.1במסלע קרטוני בנחל סכר שליד רמת חובב. עומק הסדק הוא בערך 
ק והאטמוספירה, ס"מ. המדידות הטרמליות איפשרו הדמייה של תהליכי זרימת האוויר בין האוויר שבסד

בזכות הפרשי הטמפרטורות המשמעותיים בין שני המרכיבים הללו. מדידות השדה הראו את ההשפעה 
 ניתוחהמשמעותית של אפקט הרוח והפרשי הטמפרטורות על קצבי החלפת האוויר בין הסדק לאטמוספירה. 

ת וקצבי החלפת אוויר בין סדק במעבדה, על ידי ניסויים שמדדו מהירויו בוצע אלו מנגנונים של יותר כמותי
מדומה לאטמוספירה. מנגנון הפרשי הטמפרטורות על קצבי החלפת האוויר מהסדק נבחן תחת תנאים 

טרמלים שונים ועבור מפתחים שונים של הסדק. השפעת הרוח נבדקה עבור מהירויות רוח שונות ומפתחים 



מעבר הגזים בין הסדק לאטמוספירה בשני סדרי שונים גם כן. נמצא כי שני המנגנונים הללו הגדילו את קצב 
גודל יחסית לתנאי דיפוזיה טהורים, עבור רוחות ותנאים טרמלים שנמדדו בשדה. עומק השפעת המנגנונים 

 ס"מ בקירוב. 15-הללו הגיע עד ל
כמוזכר לעיל, הגברת קצבי החלפת הגזים בין התווך הבלתי רווי והאטמוספירה עלול לגרום לעלייה בקצבי 

האידוי מן הקרקע. מכיוון שלרוב, מי הנקבובים בקרקע מכילים מידה מסויימת של מלחים מומסים, העלייה 
בקצבי האידוי גורמת להשקעה מוגברת של מלחים בתוך ועל פני השטח של התווך, הגורם לשינויים בתכונות 

די מים בפרט ולכן לירידה התווך. שינויים אלו גורמים לרוב להגדלת התנגדות התווך למעבר גזים בכלל וא
בקצבי האידוי. מנגנונים אלו נחקרו במידה מסויימת בעבר אך חקירה כוללנית של המערכת ולמידת ההשפעות 

ההדדיות של כל הגורמים אחד על השני לא בוצעה מעולם. במחקר זה סידרה של מדידות, ניסויים ומודלים 

( ניסויי אידוי ארוכי 1. הניסויים העיקריים כללו: )מתמטיים שימשו לשם העמקת ההבנה של המנגנונים הלל
טווך של תמיסות מלוחות מקרקעות בעלות רמות שונות של הטרוגניות לשם כימות השפעת שקיעת המלח על 

בוצעו על קרקעות וסלעים לפני ואחרי אידוי של תמיסות מלח  CT( סריקות 2קצבי האידוי ותכונות התווך; )

( מדידות של טמפרטורות פני השטח של קרקעות בעלות 3)-קיעת המלחים בתווך; ובכדי לאפיין ולכמת את ש
רמות שונות של הטרוגניות, בעזרת מצלמה טרמית, לשם אפיון וכימות קצבי האידוי מפני השטח כתלות 

 בשקיעת המלחים והטרוגניות התווך.
של התווך, באזור חזית תוצאות הניסויים הראו כי עיקר שקיעת המלחים מתרחשת בחלקים העליונים 

האידוי. עבור תווכים הטרוגנים, בעלי גדלי גרגר שונים וגדלי נקבובים שונים נמצא כי עיקר שקיעת המלח 
מתרחשת בנקבובים הקטנים בגלל אידוי מועדף שמתרחש באזורים אלו. נמצא כי קרום המלח הנוצר 

ם לירידה בעשרות אחוזים בקצבי האידוי ( מעל לפני השטח של התווך גורNaClמהתגבשות של המלח הליט  )
וכי קצב הדיפוזיה של אדי המים דרך קרום המלח קטן בסדר גודל או שניים יחסית לתווך המקורי, כתלות 

באופי שקיעת המלח, אשר מושפע מקצבי האידוי ותנאי הסביבה. שלושה שלבים חדשים הוגדרו בעבור אידוי 

מאופיין בירידה איטית ומתונה בקצב האידוי  SS3 .SS1-ו SS1 ,SS2של תמיסות מלוחות מתווך נקבובי: 

קצבי  SS2כתוצאה מעלייה בלחץ האוסמוטי של התמיסה עם עלייה בריכוזי המלח תוך כדי האידוי. במהלך 
האידוי קטנים בצורה חדה ומשמעותית בגלל שקיעה של מלחים בנקבובים ומעל התווך. שקיעת המלחים 

, מאופיין בקצבי SS2עוקב אחרי  SS3מקטינה משמעותית את יכולת המעבר של אדי המים לאטמוספירה. 
ת השלבים הללו אידוי נמוכים וקבועים המוגבלים על ידי יכולת מעבר האדים דרך המלח שהצטבר. שלוש

יכולים להתרחש כאשר התווך רווי כולו ואינם קשורים לשלבי האידוי המסורתיים אשר יוצרים דעיכות 
דומות בקצבי האידוי בגלל שינויים בעומק חזית האידוי ויכולת התווך להעביר את אדי המים לאטמוספירה 

% לעומת תווך 15-קצבי האידוי קטנה בעם נסיגת חזית האידוי. בתווך הטרוגני נמצא כי השפעת המלחים על 
הומוגני. תופעה זו מוסברת בכך שהנקבובים הגדולים החופשיים מהצטברות מלחים, מאפשרים מעבר חופשי 

 יחסית של האדים לאטמוספירה.
מחקר זה שפך אור חדש על המערכת המורכבת של מעברי הגזים בין התווך הבלתי רווי והאטמוספירה, אידוי, 

 ם וההשפעה ההדדית של הגורמים הללו אחד על השני. כל אחד מן הגורמים הללו נחקר בפני שקיעת מלחי

עצמו וגילויים חדשים התגלו בעבור כל גורם. יחד עם זאת, עיקר חשיבותו של מחקר זה היא השילוב וההבנה 
 של השפעת המנגנונים הללו אחד על השני וכימות היחסים ההדדיים שביניהם.

 

 

  



ABSTRACT 

Understanding the exchange of gas between the Earth’s upper crust and the atmosphere is vital 

since it affects many important processes which concern the water cycle, agricultural activities, 

greenhouse gas emissions, and more. From a hydrological aspect, water vapor transport is the 

most important process related to the Earth-atmosphere gas exchange since it affects the above-

land water vapor concentration; soil water content; and soil salinity. These three important 

hydrological parameters respectively affect the global water cycle; water management and 

agricultural practices; and the formation of salt crusts at and near the land surface – which can 

lead to soil and ground water salinization.  In this dissertation, new light is shed on the gas 

circulation processes between the Earth’s unsaturated regions, also known as the vadose zone, 

and the atmosphere, mainly for fractured environments. Moreover, since the gas circulation 

process has great effects on water evaporation and vapor transport, these processes are being 

examined as well. While evaporation processes from porous media are well documented in the 

literature, there is a gap in the understanding of these processes for heterogeneous and fractured 

environments, especially for saline solution evaporation. A consideration of saline conditions is 

important since pore water usually contains an appreciable amount of dissolved salts and 

minerals in it. Here, for the first time, a holistic approach is being implemented to better 

understand the combined effect of vadose zone ventilation–water evaporation–salt precipitation 

and the feedbacks and interactions between these three components, for heterogeneous and 

fractured environments.  

 Traditionally, diffusion was considered as the main mechanism of gas exchange between the 

atmosphere and the vadose zone, driven by gas concentration gradients. In the last few decades, 

several advective gas transport mechanisms, corresponding to pressure gradients, were 

introduced, resulting in faster gas exchange rates between terrestrial environments and the 

atmosphere. Advective mechanisms that could result in an enhancement in gas flux across the 

Earth-atmosphere interface include: (1) atmospheric barometric changes; (2) wind pumping; and 

(3) thermal convection flows in fractures and other cavities in the ground. This research focuses 

on the thermal convection flows and the wind pumping ventilation processes as these 

mechanisms are less studied, compared with the barometric changes mechanism. To explore 

these processes in-situ, field measurements were conducted in a surface exposed fracture, 

crossing a chalk layer to a depth of ~1.5 m, with a fracture aperture in the order of 2 cm. The 

field measurements pointed to the significant role that both thermal convection and wind 

pumping mechanisms had on the fracture’s ventilation. Detailed quantification of these processes 

was performed in the laboratory for a simulated fracture, under controlled meteorological 

conditions. The thermal convection flow mechanism was directly measured and quantitatively 

characterized in this study, for the first time. The wind pumping mechanism was examined in 

respect to its effect on fracture ventilation in response to wind velocity and fracture aperture. It 

was evident that gas mass transfer rates were increased by two orders of magnitude by the wind 

pumping and the thermal convection flow mechanisms. 

As mentioned above, the enhancement in vadose zone ventilation consequently increases the 

evaporation rates from the vadose zone. Since, usually, the vadose zone pore water contains 



dissolved salts and minerals, the increased evaporation results in high rates of salt accumulation 

that changes the physical and chemical properties of the porous media and the solutions in it. 

These processes of evaporation–salt precipitation were studied here to better understand the salt 

effect on matrix permeability and evaporation. Salt precipitation as subflorescence (in side 

matrix pores) or efflorescence crust (above the matrix surface) is a known phenomenon, 

occurring during saline solution evaporation from porous media. Nevertheless, the synergetic 

processes of evaporation-salt precipitation are far from being fully understood, especially in 

relation to quantitative comprehension of the precipitated salt effect on evaporation.  In this 

work, a series of experiments, together with a mathematical model, are presented to shed new 

light on these processes. Experiments included: (1) long term column evaporation experiments to 

quantify the changes in evaporation rates due to salt precipitation; (2) CT scans of evaporated 

porous media samples, saturated with NaI solutions, to observe salt precipitation from micro to 

macro scales; and (3) infrared thermography to quantify evaporation rates from porous media 

surfaces for homogeneous and heterogeneous conditions, in the presence of salt precipitation. 

Experiments were conducted for different scales of matrix heterogeneity and for several salt 

types.  

It was found that salt crystallization occurs at the upper parts of the matrix, near the evaporation 

front. For heterogeneous matrices, salt precipitation will occur mainly at the fine pore regions 

since preferential evaporation is taking place in these locations. In addition, it was found that the 

precipitated NaCl salt crust diffusion coefficient for water vapor is one to two orders of 

magnitude lower than the vapor diffusion coefficient in free air, depending on environmental 

conditions and salt crystallization rates. Three new stages of evaporation were defined for saline 

solutions: SS1, SS2 and SS3. SS1 exhibits a low and gradual decrease in the evaporation rate due 

to osmotic pressure. During SS2, the evaporation rate falls progressively due to salt precipitation; 

SS3 is characterized by a constantly low evaporation rate. Even though phenomenologically 

similar to the classical evaporation stages of pure water, these stages correspond to different 

mechanisms. As well, it was shown that matrix heterogeneity suppresses the salt effect on 

evaporation since coarse pore regions are relatively free of salt crystals, enabling vapor to flow 

towards the atmosphere. This is contrary to homogeneous conditions, where the salt is 

distributed homogeneously at the matrix’s upper parts, resulting in an increase in matrix 

resistivity for vapor flow.  

This research sheds new light on the vadose zone ventilation–water evaporation–salt 

precipitation dynamics in homogeneous, heterogeneous and fractured porous media. Each 

mechanism - vadose zone ventilation, water evaporation, and salt precipitation-was studied in 

isolation and new insights were gained for each subject independently. However, the most 

important part of this research is the holistic approach that enabled to understand the interactions 

and feedbacks between these processes. This approach tremendously improves the understanding 

of natural and agricultural environments, where heterogeneous and fractured conditions are 

abundant, with pore water, usually containing dissolved salts and minerals in it. 



 בין פרקטיקה למשמעות: המקרה של ארגון חינוך –זהות ארגונית 

 ניצה רסקין

 מנחה: פרופ' חנוך פלום

 תקציר

עבודה זו עוסקת בתהליכי הבניות הזהות של ארגון מתערב ותיק בשדה החינוך בישראל הפועל בפריסה 

 ארצית. 

ם חשובה להבנת זהות ארגוניתגורסת התיאוריה הארגונית כי  02-של המאה המאמצע שנות השמונים 

חותר להתחקות אחר מורכבות  זהות ארגונית ושגהמ. של אנשים בארגונים םהתנהגותשל ו ,ארגונים של

 & Albert), 5891אלברט ו ווטן ) זה נטבע לראשונה על ידי שגשל ארגונים. מו אוזהות בארגונים  ושגמה

Whetten . בארגון, הוא הם מניחים כי התפישה של אנשי הארגון את מה שהוא מרכזי, מובחן ומתמשך

 . זהות ארגונית

לאורך השנים נעשו כמה ניסיונות למפות את ההגדרות השונות של המושג שטבעו אלברט ו ווטן ואת 

מציגים ( Corley et al., 2006היישומים המגוונים שנעשו בו במחקר לאורך השנים. קורלי ושותפיו )

 הבנייתיתההפרספקטיבה : הפרספקטיבה הפונקציונלית, לזהות ארגונית פרספקטיבות שונות לושש

 הפוסט מודרנית. הפרספקטיבה ו

מניחה כי זהות היא תופעה של הבניה ה הבנייתית,פרספקטיבה הנקודת המוצא של עבודה זו היא ה

 מכאן שזהות .ושקבוצות חברתיות חותרות לרמה מסוימת של מפגש סביב משמעויות של זהות ,חברתית

באמצעות  ,בההכלולים הבניה של המציאות הארגונית על ידי הפרטים  ה ממשי אלאאינה דבר מ

באופן יותר ספציפי, העבודה משלבת בין שתי  השפה. -המדיום העיקרי שדרכו אנו מתקשרים 

תיאוריות: הפסיכולוגיה הנרטיבית והתיאוריה המוסדית. שילוב זה אפשר לחקור לא רק את קיומה של 

ההבנה המשותפת של "מי אנחנו" כארגון, אלא אף את "עבודת הזהות": ההבניה המתמשכת של הזהות 

, בפרקטיקות הארגוניות, וביחסי הגומלין של הארגון  כפי שהיא באה לידי ביטוי בנרטיבים הארגוניים

 עם השדה בו הוא פועל. 

לצורך בירור זה הוצבו שלוש שאלות מחקר עיקריות. אחת, על אודות הדינמיקה של הבניית הזהות 

 –ותהליך התפתחותה, השנייה על אודות יחסי הגומלין בין הנרטיבים, המבנה והפרקטיקות הארגוניות 

קשר בין התיאוריה המוסדית לבין זהות ארגונית על פי הארגונית והשלישית על אודות ה לבין הסביבה

 .הנרטיביתהפספקטיבה 

התחקתה אחר הבניות הזהות בארגון הנחקר מאז הקמתו ומרבית איסוף הנתונים נעשה  זו עבודה

ינת השיח , בין שני אירועים מרכזיים בחיי הארגון. העבודה מבוססת על בח0222עד  0222בשנים 

, ארגוןמסופרים על ידי הפרטים החברים בהם , כפי שהארגוןסיפור)י( החיים של  -הארגוני לאורך שנים 

, ניתוח מסמכים שנכתבו בארגון ועליו, תיעוד סיטואציות קבוצתיות וסיטואציות ארגוניות מרכזיות

 ומעקב אחר אתר האינטרנט. 

זהות היא נרטיבית. הבניית הזהות בארגון הנחקר הממצאים העיקריים של העבודה מצביעים על כך ש

שני נרטיבים מרכזיים הקשורים ומזינים את הפרקטיקות והמבנה הארגוני והיחסים עם השדה. נעה בין 

סיפור",  על אודות הקמתו של הארגון על ידי פילנתרופ וסיפור  –שני הסיפורים הם: סיפור האגדה, "ָה 

ההרחבה, שהוא למעשה סיפור הקמה שני, סיפור מרובה גרסאות שאינו מופיע בכתובים הפורמליים. 

( או מה שכינה דלנבך O'Connor, 2000)  embedded narrativeשני נרטיבים אלה מהווים 



(Dallenbach, 1989 ,)"mirror texts"  "טקסט המתייחס ל "כל הקודים של הנרטיב"  -"טקסט המראה

(. כלומר, שני הסיפורים, דרים בכפיפה אחת בתודעת אנשי הארגון, O'Connor, 2000אצל  32-33)עמ' 

והמוטיבים המבניים והתוכניים שלהם מהדהדים לפרקטיקות העבודה ומהווים "חומרי בניין" 

ב יותר. המרכיב הבולט ביותר בהבניית הזהות המתמשכת של לסיפורים רבים אחרים ולשיח ארגוני רח

הארגון הוא ההיגיון החינוכי והחברתי שבבסיסו. היגיון זה מופיע בצורת הארכת יום הלימודים 

ביוזמתם של התורמים, והוא מתורגם לשוויון הזדמנויות ולצמצום פערים באמצעות תכניות העשרה 

המעבר ממבנה של מיזם פילנתרופי למבנה ארגוני שיתופי, בעקבות בפריפריה על ידי מייסדיו.  עם זאת, 

הרחבה משמעותית של הארגון, טמן בחובו מעברים נוספים. הארגון הפך להיות זרוע של המדינה ומתוך 

כך שותף פעיל בתהליכי ההפרטה בחינוך באותם שנים. על כן, שותף בהעסקתם של אלפי מורים זמניים 

אלה בפעולתו סמויים וכמעט ונרמזים בנרטיבים ובשיח הכללי. מכאן, שלצד  במערכת החינוך. היבטים

העסקת עובדים בעלויות  –ההיגיון החינוכי והחברתי לפעולתו של הארגון מתקיים גם הגיון כלכלי 

נמוכות יחסית במערכת החינוך. הדומיננטיות והאחידות של נרטיב האגדה, ריבוי הגרסאות לנרטיב 

מרואיינים שהתייחס לכל המשמעויות של ההרחבה, כל אלה תורמים לעמעום ההרחבה, ומיעוט ה

ההגיונות הסותרים של הארגון ומעצים את נרטיב האגדה ואת הפועל היוצא שלו: הארגון הוא 

פילנתרופי, מביא לילדי ישראל משאבים, מאריך את יום הלימודים ומקנה פעילויות חינוכיות ייחודיות 

 ואיכותיות. 

ליך התפתחות הנרטיבים מעלה כי שני הנרטיבים נוצרו בהתאמה לשלבים הראשונים בחינת תה

הקמה והרחבה. ואולם התפתחותו לא נעצרה בנרטיב השני. לאורך השנים  –בהתפתחותו של הארגון 

 חלו התפתחויות שונות ומגוונות אלא שלא נוצר נרטיב נוסף של התבגרות או נרטיב באוריינטציית עתיד. 

מראים כי הפרקטיקות הדיסקורסיביות, ובכללן שני הנרטיבים הגדולים, מטעינים הממצאים 

במשמעות את המבנים ואת הפרקטיקות הארגוניות הטכניות עליהן אמון הארגון, ואלה מטעינים אותם 

 בתהליך מעגלי המזין את עצמו. 

מלמדת על  המחקר מדגים ממצא זה באמצעות שתיים מהפרקטיקות העיקריות של הארגון. האחת

מימד השותפות כמימד קבוע, המשוך כחוט השני בכל הרמות הארגוניות. השנייה מלמדת על פיצולים 

בין ההיבטים החינוכיים בפעילותו של הארגון לבין הפועל היוצא התקציבי שלהם. שתי הפרקטיקות 

 הללו מהדהדות הן לקיומם של ההגיונות הסותרים והן לאפשרות עמעומם.  

 ,Czarniawaska)מאחר וזהות היא איננה דבר נתון אלא במהותה מתהווה, מושפעת וקשובה להקשר 

, העבודה  מתחקה אחר ההקשרים השונים להבניות הזהות שנעוצים בשדה בו הארגון פועל. (1997

ההקשרים להבניית זהותו של הארגון הם מגוונים וכוללים מערכות יחסים עם השדה הפוליטי, השדה 

נוכי והשדה האקדמי במציאות משתנה. מאחר ולכל שדה לוגיקת פעולה שונה, ריבוי שדות משמעו החי

ריבוי לוגיקות וריבוי תביעות של השדה מהארגון הבודד. ממצאי המחקר מראים כיצד ההגיונות 

, יוצרים Block, 2008)   &(Kraatzהסותרים שעל בסיסם פועל הארגון, ושמקורם בשדה הפלורליסטי 

 ודת זהות" סימבולית, עשירה ומורכבת שמהדהדת למורכבות השדה. "עב

  יבשדה פלורליסטנוגעות ליישום התפישה של זהות כנרטיבית, להבניית זהות כמעוגנת תרומות המחקר 

 ולקשר בין הישרדותם של ארגונים לנרטיבים המוטבעים בארגון. 

 

 נרטיבית, תיאוריה מוסדית., פסיכולוגיה זהות נרטיביתמילות מפתח: זהות ארגונית, 
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Abstract 

This research deals with the process of constructing identity in a well-established non-profit 

educational organization active throughout Israel. 

Since the mid-1980's, mainstream organizational theory has asserted that organizational 

identity is essential for the understanding of organizations and of the people active within 

them. Organizational identity attempts to capture the complexity of the concept of identity in 

or of organizations. Albert and Whetten (1985) initially coined this concept. According to 

them, what people within an organization perceive as central, distinctiveness and enduring in 

an organization is organizational identity. There have been several attempts to map the 

varying definitions of this term and its consequent and varying applications. Corley et al., 

(2006) presented three different perspectives: the functional perspective, the interpretative 

perspective and the post-modern perspective. 

The starting point of this study is the constructive perspective, which assumes that identity is 

a phenomenon of social construction, and that social groups strive towards a certain level of 

gathering around the significant markers of identity. Hence, identity is not something exact 

and substantial but rather an outcome of a process of construction of the organizational reality 

through the accumulations of detailed facets of that reality via the main medium through 

which we communicate: language.  

More specifically, this study combines two major theories: narrative psychology and the 

institutional theory. This combination allows for an examination not only of the existence of a 

shared understanding of "who we are" as an organization, but also of  the "identity work", the 

ongoing construction of identity as reflected by the organization's narratives, organizational 

practices, and the relationship between the organization and field wherein it exists.  

Two key research questions are explicated in this study. The first questions the dynamics of 

the construction of identity and its developmental trajectory. The second question deals with 

the connections between the organizational narratives on the one hand, and the structure and 

practices within the organizational environment on the other.   



 

This study traces the construction of the organizational identity of the targeted organization 

by means of intensive data collection undertaken from 2003 to 2006, a period between two 

major events that shaped the organization.  The study examines the organizational discourse 

over the course of the organization's evolution. These data include the organization's life 

story, as told by different organization members, documentation of group and central 

organizational situations and analysis of documents as well as texts that appeared on the 

organization's website.  

The main findings of the study indicate that corporate identity construction shifts between two 

major narratives. At the one pole, there exists a "legend" about the establishment of the 

organization by a philanthropist couple. This legend, complimented by an add-on story, is 

actually a second establishment story with various versions. This add-on story is not recorded 

in the organization's documentation. Both these narratives are embedded narratives 

(O'Connor, 2000) or "mirror texts" (Dallenbach, 1977, 1989), which is an inclusive term that 

embraces "all the codes of narrative" (O'Connor, 2000). In this way, two stories are both 

embedded together in the consciousness of the organization, and their structural and content 

motifs constitute "building materials" for other stories and for the wider organizational 

discourse. The most prominent constituent of the enduring identity construction of the 

organization is the underlying social and educational logic. A program for extending the 

school day, initiated by the donors, exemplifies this idea. This logic, applied by the 

organization founders, through enrichment programs for populations in the socio-economic 

periphery, was intended to boost the implementation of "equality of opportunity" and 

"reduction of gaps". However, the transition from the structure of a philanthropic venture to a 

shared organizational structure occurred in the wake of a significant expansion of the 

organization, governs further transitions. The organization became a Federal branch and thus 

an active partner in the privatization of education in that period by hiring thousands of 

temporary teachers in the education system. Though hinted in the organization's narrative and 

commentary, the implications and consequences of this aid to privatization are almost erased 

from the record. From this, one can conclude that alongside the educational and social logic 

of the operation of the organization stands economic logic, which supports employing 

relatively low-cost employees in the education system. The predominant and consensual 

initial founding narrative and multiple-version expansion second narrative, along with a 

limited amount of interviewees referring to the implications of the organizational expansion, 

weakens the conflict between the two organizational logics, and this in turn intensifies the 

founding legend and its sequellae. The official version claims that as a philanthropic body, the 



 

organization supplies Israeli children with resources and extends the school day along with 

unique and high-quality educational activities. 

The varied contexts for constructing the identity of the organization include relationships with 

political, educational and academic systems. These relationships are complex and often 

change over the course of time. This study tracks the development of identity construction 

with regard to these relationships. Two main narratives that were consonant with the primary 

establishing and expanding steps of the organization growth were identified. However, 

development of the organization did not cease with the second narrative. Over the years, 

varied developments occurred in the organization but no new narratives emerged concerning 

organizational maturation or orientation towards the future. 

The result of this study shows that discourse perspectives, including the two main narratives, 

endow the structures and the organizational and technical practices of the organization with 

significance, while these structures and practices reciprocally recharge them in a cyclic 

process. 

The study demonstrates this finding by analyzing two of the organizations main practices. The 

first practice focuses on the cooperative dimension as a constant that runs through the 

hierarchy of the organization. The second practice reveals branching-out between the 

educational ethos of the organization towards a budget-controlled ethos and outcome. These 

two practices echo both conflicting logics and the possibilities of attenuating the conflict. 

Since identity is not given but in its essence, formulates, influences and attenuates to context 

(Czarniawaska, 1997), this study follows the different contexts of identity and constructions 

embedded in the field that where the organization operates. The contexts for constructing the 

organizational identity are varied, and include relationships with the political, educational, 

and the academic field in changing reality. Since every field has its own operational logics, 

multiple fields mean multiple logics and multiple demands of the field from the individual 

organization. The research finds show how conflicting logics that on their base, the 

organization operates and their origin in the pluralistic field (Kraatz and Block, 2008) creates 

symbolic, rich and complex "identity work" which echo to the field complexity. 

The contribution of this study applies the concept of identity as narrative, identity 

construction as embedded in a pluralistic filed and a connection between organizational 

survival to embedded narratives in the organization.   

Key words: Organizational identity, identity as narrative, narrative psychology, institutional 

theory.  



סופי ואימותן -אנליזות אלמנט: התגובה המכאנית של עצם ירך באדם

 באמצעות ניסויים

ניר טרבלסי: מגיש  

זהר יוסיבאש' פרופ: מנחה  

 

תחום רבה הן ב חשיבות בעל נושא והינ בפרט הירך עצםו  עצמות האדם ככללשל המכאנית התגובהחקר 

 היא העצם הגדולה והחזקה בגוף האדם )קּוִלית(עצם הירך . והן בפרקטיקה הקליניתחישובית הביומכאניקה ה

הנפוצים ביותר ואחת משברים בירך הם . תפקיד מכריע בתמיכה ותפקוד תקין של מערכת השלדבעלת ו

ליון קשישים סובלים משברים בירך מדי י מ1.6-כ,  ברחבי העולם.ההשלכות החמורות של אוסטיאופורוזיס

 ת הבריאותו בתוחלת החיים ומהווה משא כבד ביותר על מערכההתארכות מספר זה הולך וגדל לאור. שנה

בחינה  יםאפשרמ) CT(ממוחשבת טומוגרפיה הוחישובית המכאניקה ה  בתחומיחותיהפהתקדמות וה. בעולם

רב נומרי א כלי יה) FE( אלמנט סופי שיטת.  תחת עומסים שוניםעצםשל  המכאנית מעמיקה של התגובה

אנליזות אלמנט סופי , נכון להיום. ותזוזות של מבנים, עיבורים, ציםי שדות מאמזוי חהמאפשרעוצמה 

עבור מקרים . ת הסקת מסקנות כלליות בלבדובביומכאניקה מיושמות בעיקר על אנטומיה ממוצעת ומאפשר

" אישי"ותכנון תהליך ניתוחי יש צורך בבניית מודל   התאמת שתלים,הערכת סיכון לשבר, קליניים מסובכים

 טומוגרפיה ממוחשבת יכולה לשמש ככלי לא פולשני לבניית המודל .)patient-specific( מטופללכל 

 שני אלו מהווים בסיס לביצוע אנליזה אמינה עבור מטופל . תכונות החומר של עצםכתהגיאומטרי ולהער

 ועטאך רק מספר מ, CTט סופי של עצם הירך מתוך נתוני נבניית מודל אלמב עוסקיםמחקרים רבים . ספציפי

  .מול ניסויים מתן תוקףללצורך אימות המודלים הנומריים ו  מוקדשמהם

 הרשת מעודנת על בשיטה זו .(h-FE)שיטת אלמנט סופי סטנדרטית ב נעשה שימוש בכל המחקרים הקודמים

שר לכל אלמנט במודל כא  לרוב תכונות העצם הוגדרו כאיזוטרופיות והטרוגניות.מנת להשיג התכנסות

 בוצעו על ידי הן האנליזותניסויים והבכל המחקרים הקודמים הן . ת חומר ספציפית ודיסקרטימוגדרת תכונת

 בין שוואהה שימש לצורך )עיבורים או תזוזות(י ניסויובדרך כלל רק סוג אחד של פרמטר , אותה קבוצה

  .תוצאות האנליזות לניסויים

 ביצוע אנליזות ,זוי התגובה המכאנית של עצם הירךי פיתוח של מודל אלמנט סופי אמין לחמטרות מחקר זה הן

 ירך  עצםהמחקר הנוכחי מציע גישה חדשה לבניית מודל. וייםניסוצאות  השוואה לתואימותן באמצעות

הייצוג הגיאומטרי המדויק . (p-FE)שיטת אלמנט סופי מסדר גבוה בושימוש קליניים  CT המבוססת על נתוני

 ומשתנות בין נקודה CT-התכונות החומר מוגדרות ישירות מנתוני  ,חלקיםשל עצם הירך מבוסס על משטחים 

מבוסס על המודל חומר אורתוטרופי מוצע , ף למודל חומר איזוטרופיבנוס. לנקודה גם בתוך כל אלמנט במודל



 ,תוך שימוש בפרוצדורת אוטומטיות,  למשתמשתידידותיהמוצעת היא השיטה . מכאניקה של חומרים- קרוימ

 על ידי תקבלמו  המודל הנומרי מהירקצב התכנסות.  קצרמן בזתהליך סימולציה כולויתן להשלים את נולכן 

תוצאות  . בקלות הנומריותשגיאותהלשלוט על של פונקציות צורה ובכך ניתן ) p( פולינום דרגתהגדלת 

ה הן של עיבורים תוך השווא,  עצמות ירך17 שבוצעו על  אומתו על ידי מספר רב של ניסויי מעבדההמודלים

חלק מתהליך האימות  כל הטיה של תוצאות ההשוואה בין האנליזות לניסויים על מנת למנוע .והן של תזוזות

ל להשלמת האנליזות המחבר לא היה מודע לתוצאות הניסויים ע כך שבוצע על ידי שני מכוני מחקר שונים

עבור ,  מאוד של העיבורים וההזזותטובהי ות הראו יכולת חיזואנליזה, ללככ .)ייחודי למחקר זהתהליך (

יכול ו, תקף אשר נמצא בשלב מתקדםמאומת ו עבודה זו מספקת כלי .העצמות השונות ותחת עומסים שונים

   . בעזרת מחשבות קליני לקבלת החלטותשמלש

 עבודת .ושני מאמרים נוספים כמחבר משני, כמחבר ראשי דוקטורט פרסם המחבר חמישה מאמריםבמהלך ה

  .מחקריו תוצאות את המציגיםוי המחבר "מורכבת מחמשת המאמרים שפורסמו עדוקטורט ה
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The mechanical response of human bones is of great importance in both research and 

clinical practice. The femur serves an important biomechanical function, supporting the 

majority of the human body. Hip fractures are one of the common types of fractures and 

one of serious consequences of osteoporosis. Worldwide, approximately 1.6 million 

elderly subjects suffer from hip fractures each year, making them one of the most 

important public health burdens in the world. Developments in computational mechanics 

and computer tomography enable insight into bone biomechanics. The finite element 

(FE) method is a powerful numerical tool that may predict the deformation, stress and 

strain distributions of an analyzed structure. As of today, FE analyses in orthopedic 

biomechanics are mainly applied on generic or average anatomy, which is used to draw 

general conclusions. For non trivial clinical cases, diagnosis of pathology, fracture risk 

assessment and pre-operative planning, a patient-specific model is necessary. 

Quantitative computer tomography (QCT) can be used to (noninvasively) extract bone 

geometry and determine its material properties; these being the two key issues for FE 

models of bones. Numerous studies have described FE model generation of the femur 

based on CT data, but only a limited number have been dedicated to the verification and 

validation of subject-specific FE models. In all previous studies standard FE methods (h-

FEMs) are applied in which the mesh is refined to achieve convergence. Linear elastic 

isotropic and heterogeneous material assumptions are commonly used with a discrete 

material parameter assigned to each element. In all previous studies both the experiments 

and analyses were performed by the same group and usually only one kind of 

experimental parameter was used for comparison.  



The objective of this research is the development of a realistic FE model that can predict 

the femur's mechanical response, and to validate its prediction accuracy by experimental 

observations. The current research suggests a new approach for femur modeling based on 

QCT data and utilizes high-order FE methods. Geometric representation of the femur was 

based on smooth surfaces that accurately described the actual geometry in the framework 

of high-order elements. The material properties changed continuously in the FE model, so 

that inhomogeneous material properties were determined directly from the QCT data, 

taking into account the variation within each element. In addition to an isotropic material 

model, inhomogeneous micro-mechanics based orthotropic material properties were also 

considered. The overall method is automatic (user-friendly procedures were developed) 

so the entire simulation process can be completed in a short timescale. Fast convergence 

rate is achieved by increasing the polynomial degree p of the shape functions thus 

enabling to control the numerical errors easily. FE results were validated by experiments 

on a large cohort of 17 fresh frozen femurs, comparing both strain and displacement. Part 

of the validation process was performed in a double-blinded manner (which is unique for 

this research) by two different research institutes to avoid any bias. Overall, the FE 

analyses show excellent capabilities in strain and displacement predictions for the 

different femurs under several loading configurations. This work provides a verified and 

validated tool which is in an advanced stage, and can be used in clinical computer-aided 

decision-making. 

In the course of the Ph.D. research the author published five papers as main contributor 

and two papers as co-contributor. The thesis is arranged as a collection of five papers 

published by the author as a result of the research work. 



  הקשר בין תפיסות אפיסטמיות ואוריינטציות מטרות הישג אצל תלמידים: נושא העבודה
  

  ר'ניר מדג: שם המגיש

  ר מייקל ויינשטוק"ד, אבי קפלן' פרופ: שמות המנחים

  

  העבודה תקציר

 & Kaplan(של תלמידים  )Achievement Goals( המחקר הנוכחי עוסק בקשר שבין מטרות הישג

Maehr, 2007 (והתפיסות האפיסטמיות )Epistemological Beliefs(  שלהם)Kuhn & Weinstock, 2000 (

 ,Self-Regulation Strategies( )Cleary( וכיצד אלו קשורים לאסטרטגיות ויסות למידה של תלמידים בבית הספר

ן מטרות הישג כיום להבנת הקשר בי הנפוצה לזומטרת המחקר המרכזית היא להציג גישה אלטרנטיבית ). 2006

הגישה הנפוצה כיום היא שתפיסות אפיסטמיות של תלמידים מהוות גורם . של התלמידים האפיסטמיותתפיסות הו

 Person-centered(ניתוח ממוקד אדם , אך על פי הגישה האלטרנטיבית, מטרים לאוריינטציות מטרות הישג

approach (מטרה נוספת היא. הישג ויניב מגוון שילובים בניהם יצביע על חוסר תלות בין תפיסות אפיסטמיות ומטרות 

ובאופן , לתהליכי הסתגלות בלימודים, והקשר בניהן, התפיסות האפיסטמולוגיות, ן של מטרות ההישגאת חשיבות בחוןל

  .אסטרטגיות ויסות למידה שונותספציפי ל

תלמידים בעת ביצוע ה ניםאליה מכוו) Purpose(כתכלית אוריינטציות מטרות הישג של תלמידים מוגדרות 

לאורך השנים החוקרים התמקדו בשלושה ). Ames, 1992, Dweck, 1986, Nicholls, 1984(הישגית משימה 

מטרות המתייחסות למכוונות לרכישת , )Mastery goals( מומחיותפיתוח מטרת ) א(: סוגים עיקריים של אוריינטציות

 Gain knowledge and intra-personal(דע קיימים במיומנויות וי ולשיפורידע או מיומנות חדשה 

improvement(; )(גישה -ת הפגנת יכולתומטר) בPerformance-approach goals(,  מטרות המתייחסות למכוונות

) ג( - ו ;)Favorable inter-personal comparison(בעיקר בהשוואה לאחרים , יכולתהערכה חיצונית חיובית של ל

 מהערכה שליליתהמתייחסות למכוונות להימנעות  )Performance-avoidance goals(הימנעות -ת הפגנת יכולתומטר

 ,Avoid unfavorable inter-personal comparison ()Elliot & Church( בעיקר בהשוואה לאחרים, של יכולת

1997, Midgley et al., 2000 .(מומחיות היא המטרה האדפטיבית  מחקרים שונים מצביעים על כך שמטרת פיתוח

  ). Kaplan & Maehr, 2007(ביותר במרבית מדדי ההסתגלות של תלמידים 

 & Hofer(ידע ולמידה  את המשמעות של מגדיריםמוגדרות כאופן שבו אנשים  תפיסות אפיסטמיות

Pintrich, 1997 .(ישנן כיום שתי גישות מרכזיות להגדרה של תפיסות ידע :)מחלקת את גישה ה –ים גישת המימד) א

: למשל(ובכל מימד נבחנת הרמה האפיסטמית של הנבדק באופן כמותי , שונים מימדיםהאפיסטמית למספר  התפיסה

גישה ) ב(; )?האם ידע נרכש בתהליך מהיר או איטי? האם ניתן להגיע לוודאות של ידע ?האם ידע מורכב או פשוט

המחקר הנוכחי מאמץ את ). Hofer, 2008(מהם השלבים ההתפתחותיים בהבנה של ידע  גישה הבוחנת –התפתחותית 

שלושה שלבים  בספרות מוגדרים). Kuhn & Weinstock, 2000(הגישה ההתפתחותית להבנה של תפיסות ידע 

היא ע ידשל  שלב בו התפיסה –) Absolutist(שלב אבסולוטיסטי ) 1(: בהתפתחות תפיסות אפיסטמולוגיות מרכזיים

 שלב מלטיפליסטי )2(; יש תשובה אחת נכונהלשאלות ובעיות  ,לפי תפיסה זו. נכון או לא נכון, חד משמעיכ

)Multiplist (– דעות ולא ניתן להכריע בניהןידע הוא עניין של שלב בו התפיסה היא ש ;)שלב אבליואטיביסטי  )3

)Evalutivist (– אך ישנם דרכים להעריך אמיתות ולהכריע מה  ,מעיאינו חד משאמנם ידע ש שלב בו התפיסה היא

   ).Kuhn & Weinstock, 2000(נכון יותר לומר 

 אפיסטמיותחוקרים רבים עסקו בשנים האחרונות בחקר הקשר בין אוריינטציות מטרות ההישג ובין תפיסות 

על האוריינטציה  משפיע, ידע מגדירים מהוהגישה הדומיננטית שהתפתחה היא שהאופן שבו תלמידים . של התלמידים

 ,Buehl, 2003; Bråten & StrØmsØ, 2004; Kizilgunes, Tekkaya & Sungur(המוטיבציונית שלהם ללמידה 

2009; Paulsen & Feldman, 1999; Phan, 2009 .(ככל שהרמה האפיסטמית מפותחת יותר , לטענת חוקרים אלו

ופחות מטרות הפגנת , קרי יותר מטרת פיתוח מומחיות( יותר כך עולה הסבירות כי תלמיד יאמץ מטרת הישג אדפטיבית

ואין אמיתות חד משמעיות יטה יותר לאימוץ מטרת מומחיות , תלמיד שמאמין כי ידע הוא דבר מורכב: למשל. )יכולת

  ). Buehl & Alexander, 2005(בתהליך הלמידה 

של ) רפליקציה(אחד מהווה אחזור כך שכל , בכדי לבחון את שאלות המחקר בוצעו שלושה מחקרים שונים

המשתנים נמדדו באמצעות שאלונים של , בכל המחקרים. תומתודולוגי תתיאורטי מבחינההמחקר הקודם לו ומוסיף לו 

כל משתנה כלל היגדים זהים בתוכן ובהרכב ( במדידת המשתניםמלאה בין כל המחקרים נשמרה אחידות דיווח עצמי ו



ים נותחו בצורה עקבית ונעשה שימוש באותן פרוצדורות סטטיסטיות בעת ביצוע הנתונ, כמו כן. )למחקר הקודם

  . המחקרים שר להסיק מסקנות אינטגרטיביות באמצעות שלושתרצף מחקרי המאפ הגישה זו יצר. האחזור

. שלומדים בתיכון מקיף עיוני במרכז הארץ א"וי' ט', תלמידים בכיתות ז 256המחקר הראשון נערך בקרב 

ובחן את הקשר בין מטרות ההישג ותפיסות הידע של התלמידים לפי שתי  ההתמקד בשאלת המחקר הראשונ מחקר זה

היסטוריה : נבחנו שני מקצועות לימוד שונים, כמו כן. גישה ממוקדת במשתנה וגישה ממוקדת באדם: הגישות

ניתוח ממוקד , ואכן. אופי הקשרלגבי ההשערה הייתה כי ניתוח שונה של הנתונים יוביל למסקנות שונות . ומתמטיקה

 ברור ממוקד באדם הציע שאין קשרהניתוח ה, לעומת זאת, קודמים מחקריםאלה מל יםדומ ממצאיםמשתנה הצביע על 

לפי דפוס מטרות ההישג שלהם הצביע על כך ) Cluster Analysis(חלוקת הנבדקים לאשכולות . המשתניםבין 

השערת המחקר . תפיסות אפיסטמיות שונותב טיבציוני מסוים יכולים להחזיקשתלמידים המאופיינים על ידי פרופיל מו

המחקר השני התמקד . בין תפיסות אפיסטמיות ומטרות הישג של תלמידים ולא נמצא קשר מובהק, אוששההראשונה 

: במחקר זה אוחזרו הממצאים של המחקר הראשון בשני אופנים. תלמידים 149והשתתפו בו ' בתלמידי כיתות י

גם במחקר זה לא , מטרות הישג שניתפרופילים של התלמידים נמצאו דפוסים דומים של  בניתוח אשכולות עם, ראשית

את  בחן גםמחקר זה . מטרות ההישג של התלמידים ותפיסות הידע שלהםהפרופילים שלנמצא קשר משמעותי בין 

. אסטרטגיות ויסות למידהל ,מכישלוןתפיסות אפיסטמיות וחשש , מבנה מטרות, מטרות הישג אישיותהקשר בין 

חשיבות לשימוש באסטרטגיות ולמבנה המטרות בכיתה למטרות האישיות של התלמיד שהממצאים הצביעו על כך 

אישיותי של חשש הואילו אסטרטגיות למידה שאינן אדפטיביות נמצאו קשורים בעיקר למאפיין , למידה אדפטיביות

עם תחילת שנת  פעם, פעמיים אשר השיבו על השאלונים', תלמידים מכיתות י 250במחקר השלישי השתתפו . מכישלון

אי התלות בין מטרות  לגביהמחקר הראשון ממצאי במחקר זה בוצע אחזור של . בסוף שנת הלימודיםפעם הלימודים ו

 מבנה המטרות ושימוש, קשר שבין מטרות ההישגלגבי ההמחקר השני ממצאי ואחזור של , הישג ותפיסות ידע

המנבא כי  הממצאים הציעו. לאורך זמןהמחקר השלישי בחן את הקשר בין המשתנים , בנוסף. באסטרטגיות למידה

האופן שבו התלמידים תופסים את התנהגות הוא לאורך זמן אדפטיביות אסטרטגיות למידה  שלהמשמעותי ביותר 

ניבא את מידת השימוש , מורה אשר נתפס כמקדם מטרת פיתוח מומחיות. פיתוח מומחיות המורה כמדגיש מטרת

. בסוף שנת הלימודים) אסטרטגיות של איסוף מידע ואסטרטגיות של ניהול סביבה(באסטרטגיות למידה אדפטיביות 

תלמידים בעלי חשש גבוה  –עבור אסטרטגיות לא אדפטיביות המשתנה המשמעותי לאורך זמן היה החשש מכישלון 

  . ר מכישלון דיווחו על שימוש רב יותר בהתנהגויות הפוגעות בתהליך הלמידהיות

לסיכום ניתן לומר כי רצף המחקרים תמך בגישה האלטרנטיבית להבנת הקשר בין מטרות הישג ותפיסות 

. המבנים הקוגניטיביים של המוטיבציה והתפיסות האפיסטמיות נמצאו בלתי תלויים זה בזה. אפיסטמיות של תלמידים

מצביע על כך , אשר מחלק את התלמידים לקטגוריות על פי הפרופילים השונים של מטרות ההישג, ניתוח ממוקד אדם

מבחינה אמפירית קיימים : לדוגמא. שבכל פרופיל מוטיבציוני ניתן למצוא תלמידים בעלי הבנה אפיסטמית שונה

אך במקביל ישנם תלמידים בעלי אותן  –של דעות אשר מאמינים שידע הוא עניין , תלמידים עם מטרת מומחיות גבוהה

מבנה מטרות ההישג נמצא , כמו כן. מטרות הישג אשר מאמינים כי ידע הוא מורכב וניתן להשוות בין דעות שונות

האופן שבו תלמידים תפסו את המורים שלהם כמדגישים מטרת  –משמעותי לניבוי אסטרטגיות ויסות למידה לאורך זמן 

תלמידים שתפסו את המורים כמדגישי מטרת . אסטרטגיות ויסות הלמידה שלהם לאורך שנת הלימודיםהישג ניבא את 

מומחיות דיווחו על שימוש באסטרטגיות אדפטיביות יותר מאשר תלמידים שתפסו את המורים כמדגישי מטרות הפגנת 

  . תפיסות אפיסטמיות של תלמידים לא ניבאו הסתגלות של תלמידים לאורך זמן. יכולת

ישנה ביקורת כלפי שימוש בשאלוני דיווח . מגבלת המחקר המרכזית היא השימוש בשאלונים לדיווח עצמי

היכולת המוגבלת של האדם ) א: (עצמי לצורך ההערכה של תפיסות קוגניטיביות של תלמידים הנובעת משתי סיבות

הניתוחים הסטטיסטיים המבוססים ) ב( - ו ,לדווח באופן מודע על התנהגויות או מטרות אישיות אותן הוא שואף להשיג

ניתן לחלץ , יחד עם זאת). Fulmer & Frijters, 2009(על סולם רווח למרות שהשאלונים מספקים מדד מסוג סדר 

מורים אשר מעבירים מסר כי .  משמעויות חינוכיות פרקטיות עבור אלו העוסקים בחינוך או בהכשרת מחנכים לעתיד

ידגישו , יקשרו את חומר הלימוד להיבטים נוספים בחייהם של התלמידים, נו מתהליך הלמידההם רוצים שתלמידים ייה

צפויים לקדם שימוש באסטרטגיות ויסות למידה אדפטיביות  –ויאפשרו לעשות טעויות , השקעה בלימודים ולא הישגים

, ואה בין התלמידים בכיתההמורים צריכים להפחית התנהגויות אשר מעודדות תחרות או השו, כמו כן. לאורך זמן

  ).כולל אלו שמצליחים פחות(ולאפשר ביטוי של כלל התלמידים בכיתה , להימנע מהדגשה של  הצלחה בלימודים
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Summary 

 

The current research focuses on the association between personal achievement goal 

orientations (i.e., Achievement goals; Kaplan & Maehr, 2007) and epistemological beliefs
1
 

(Kuhn & Weinstock, 2000), and their associations with self-regulated learning strategies (Cleary, 

2006) among students in high-school. The aim was to propose an alternative to the common 

approach of understanding the association between achievement goals and epistemological 

beliefs. The common approach is that epistemological beliefs are seen as the antecedents of 

achievement goals. The alternative approach assumes that a person-centered analysis of data will 

indicate that these might be orthogonal cognitive structures. An additional aim is to investigate 

the importance of epistemological beliefs and achievement goals, together with their interactions, 

to adaptive learning process (i.e., self-regulated learning strategies). 

Achievement goal orientations are defined as the purpose students pursue while 

performing an achievement task (Ames, 1992; Dweck, 1986; Nicholls, 1984). Along the years 

researchers have focused on three types of achievement goals: (1) mastery goals, which focus on 

acquiring new knowledge or skills and which characterize individuals who enjoy mere 

participation in the activity; (2) performance-approach goals, which focus on gaining positive 

external evaluation and which characterize individuals who wish to gain public approval of their 

performance; and (3) performance-avoidance goals, which focus on avoiding negative external 

evaluation and which characterize individuals seeking to avoid being assessed as incompetent 

(e.g., Elliot & Church, 1997; Midgley et al, 2000). A large amount of research has indicated that 

mastery goal is mostly adaptive (Kaplan & Maehr, 2007). 

Epistemological beliefs are defined as the perceptions of people about the meaning of 

knowledge and learning (Hofer & Pintrich, 1997). The current study adapts the developmental 

paradigm of epistemological beliefs (Hofer, 2008; Kuhn & Weinstock, 2000). One of the 

theories in the developmental paradigm established three common levels: (1) Absolutists believe 

knowledge is objective and things can be known with absolute certainty; (2) Multiplists believe 

that knowledge is subjective opinion and that there is no way to adjudicate between claims; and 

(3) Evaluativists believe that despite the subjective element in knowledge claims can be 

compared and evaluated (Kuhn & Weinstock, 2000). 

Many researchers have studied the association between achievement goals and 

epistemological beliefs in recent years (Buehl, 2003; Bråten & Strømsø, 2004; Kizilgunes, 

Tekkaya & Sungur, 2009; Paulsen & Feldman, 1999; Phan, 2009). These scholars suggest that 

more advanced (i.e., less absolutist) epistemological beliefs predict the adoption of an adaptive 

achievement goal. For example, when students perceive knowledge as a complex structure and 

believe there is no certainty in knowledge, than they would more likely adopt a mastery goal 

(Buehl & Alexander, 2005).  

                                                           
1
 It should be noted that the term “beliefs” has been associated with a particular research perspective in personal 

epistemology that is not the perspective used in this study. Nevertheless, the term is used here as a generic, 

commonly understood term– rather than using different terms with reference to different perspectives and then 

discussing each–for the sake of clarity of this summary of the current research. 



In order to examine all the research questions, three studies were conducted. Each study 

replicates the results of the previous while adding another theoretical and methodological aspect. 

In all the studies the variables were assessed using self-report measures with a strict unity of the 

measure along all studies (each variable is composed of identical items to those in the previous 

study). In addition, the data analysis was consistent and the same statistical procedures were 

performed when replicating results. 

In the first study 256 junior-high and high-school students (7
th

, 9
th

 and 11
th

 grades) from a 

large district school in the center of Israel participated. This study focused on the first research 

question and examined the associations between achievement goals and epistemological beliefs 

using two approaches: Variable-centered and person-centered. The context had two distinct 

domains: History and Mathematics. In concordance with the hypothesis, the variable-centered 

approach revealed weak associations between achievement goals and epistemological beliefs, 

while the person-centered approach indicated that these were orthogonal cognitive structures. 

The second study included 149 high-school students (10
th

 grade). This study replicated 

the results of the first study in two manners: (a) The cluster analysis yielded a similar pattern of 

achievement goal profiles (e.g., both studies found a profile of high mastery, high performance-

approach and low performance-avoidance); and (b) There was no significant association between 

achievement goal profiles and epistemological beliefs. This study also included the relationships 

between self-regulated learning strategies and achievement goals, goal structure, fear of failure, 

and epistemological beliefs. The results indicated that personal goals and goal structure are the 

most significant factors in explaining the use of adaptive self-regulated learning strategies. The 

personal attribute of fear of failure was the most significant factor in explaining the use of 

maladaptive self-regulated learning strategies. No significant effect was found for 

epistemological beliefs or interactions between epistemological beliefs and achievement goals. 

The third study was longitudinal and included 250 high-school students (10
th

 grade). Participants 

completed the questionnaires twice: at the beginning and end of the same school year. The study 

replicated the results of the previous studies, and added the element of time. The results indicated 

that goal structure (i.e., teacher perceived behaviors) is the most significant factor in predicting 

the use of adaptive self-regulated learning strategies. Again, the personal attribute of fear of 

failure was the most significant factor in predicting the use of maladaptive self-regulated 

learning strategies. No significant effect was found for epistemological beliefs or interactions 

between epistemological beliefs and achievement goals 

In conclusion, the sequence of studies supported the alternative approach which presumes 

that achievement goals and epistemological beliefs should be perceived as orthogonal cognitive 

structures.  

The main limitation of the studies is the use of self-report measures. This method had 

been criticized for two major reasons: (a) the limited ability to consciously report behaviors or 

personal aspirations; and (b) the statistical analyses are based on continuous measures while self-

reports are usually ordinal (Fulmer & Frijters, 2009). Future studies might use multiple sources 

of information (e.g., teacher/parents reports, observations) in order to strengthen the validity. 

With respect to this limitation, there are still some practical conclusions that can be inferred from 

the findings. Teachers who support mastery goals – that is, they convey the message that they 

care about students’ taking pleasure in learning, explain the relevance of learning to other aspects 

of life, emphasize effort and not performance, and create a safe environment for making mistakes 

– are more likely to promote long-term use of adaptive learning strategies. 
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        סרטר ובובר, ניצשה: בעיית הסובייקט: : : : העבודההעבודההעבודההעבודה    נושאנושאנושאנושא

  נוע� ויסמ� ::::ש� המגישש� המגישש� המגישש� המגיש

  ר אברה� מנסב�"ד ::::ש� המנחהש� המנחהש� המנחהש� המנחה

     

  

        ::::תקציר העבודהתקציר העבודהתקציר העבודהתקציר העבודה

  

  

  מכוונתעבודה זו . בעלת השלכות מרחיקות לכת, סובייקט הינה בעיה פילוסופית מרכזיתהבעיית         

  האחת נעוצה באובייקטיפיקציה של : להראות כי לב הבעיה הוא החמצת הסובייקט בשתי דרכי� עיקריות

  , ואילו השניה; י מי שהשכילו לחל� את הסובייקט מתו� מושג העצ�"אפילו ע, הסובייקט באופני� שוני�

  העבודה עומדת על כ� ששתי העמדות . של הסובייקט לחלוטי� הביאה לאיונו, מתו� עמדה ביקורתית כלפי כ�

  א� , הסובייקט שנושע מ� האי�. ובעיקרה מנסה לסלול את הדר� אל הסובייקט, המנוגדות הללו שזורות זו בזו

  .כי א� סובייקט, לא כאובייקט

  בעיית האובייקטיפיקציה של הסובייקט . הקרטזיאני של הקוגיטו', אני קיי�, 'אני טוע� כי זהו הסובייקט       

  ". עצ� חושב"בקפיצה שהוא מבצע מהקוגיטו ל, בפילוסופיה החדשה מתחילה ע� זאת כבר אצל דקרט עצמו

   מפנה המכריע של קאנטדמותה ב, בפרק הראשו� נסקרות התפתחות הבעיה לאחריו אצל שפינוזה ולייבני�

  א� כדי לעמוד על בעיית . הוסרל והיידגר, תרומה החשובה של קירקגורוה, פנהאוארובעקבותיו היגל ושו

  הסובייקט במלוא חריפותה עוסקת העבודה בבעיית הסובייקט כפי שהיא עולה במשנותיה� הפילוסופיות

  ).פרק שלישי(וסרטר ) פרק שני(של ניצשה 

  לרבות הדטרמיניז�  $ציה שלו בעיקר את האובייקטיפיק, שניה� מבקרי� את מושג הסובייקט המסורתי       

  מביאי� כל, אני מראה, א� שניה�. קרטזיאנית$קרטזיאנית ואנטי, ביקורת חשובה א% משלימה $הכרו� בכ� 

  ע� תוצאות , אחד בדרכו לאיונו של הסובייקט באופ� שאינו מספק א% את דרישות שיטותיה� שלה� עצמ�

  על א% , אצל שניה�, יתר על כ�. � יותר מבחינת�השומטות את הקרקע מתחת לטיעוני� חשובי� ומרכזיי

  היא עדיי� קיימת כצל המכרס� בראיית� את , חשיפת� את האובייקטיפיקציה של הסובייקט ודחיית� אותה

  .באופ� המביא לאובדנו, הסובייקט כהווייתו

  ,ללא גור� מאחדתמונת עול� של זרימה מתמדת : צדדיות$רציונליות חד$העוק� מצוי ברציונליות ואי       

  א%, מבקשת לפרק לבסו% כליל ג� את הסובייקט ובכ� מאבדת את ישותו, רציונליז� של ניצשה$שמציג האי

  הסול� הערכי החדש  $א� ויתור עליו שומט את הקרקע מתחת לב הפילוסופיה שלו . את ישותו כסובייקט



  ה� , יפיקציה המסורתית של הסובייקטל האובייקטזהו צילה ש. אד� ועוד$אידיאל העל, הרצו� לעוצמה, שלו

  באופ� שדחייתה המוצדקת מביאה לשלילת הסובייקט במקו� , ידה$מבחינת קבלת הסובייקט כמוגדר על

  במיוחד בהכרת, דווקא המודעות למגבלות התבונה. וה� בניגוד הדיכוטומי בי� הוויה והתהוות, אחרת ראייתו

  .אד�$בדמות סובייקט הנושא ג� את על, שניצשה שוא% אליותאפשר את שינוי הערכי� המלא , הסובייקט

  התבונה מטבעה עוסקת א�  .לעומת זאת ניצבת רציונליות היתר של סרטר בעיסוקו במעמד הסובייקט      

  התוצאה. הסובייקטיביות $באובייקטי� ולכ� מנועה עקרונית מלהגיע אל גרעי� הווייתו של הסובייקט  ורק

  בכישלונו של סרטר לחרוג באופ� משמעותי מעבר לדיאלקטיקה ההיגליאנית אל סובייקט: היא טרגדיה כפולה

  יכולתו להבחי� כי מימושה של החירות $ובאי, רפלקטיבית שהוא עצמו מתאר היטב$בדמות התודעה הפרה

  .  רציונלית$מתרחש ברמה הא

  בי� הרציונלי, )לא ביצע כי נסגר בתחומי התבונה זו שהיגל(הפתרו� הוא הסינתזה האחרונה האמיתית        

  גבולות לתבונה. כי א� מה שנמצא מחו� לתחומה של התבונה, רציונלי המנוגד לתבונה$לא האי. רציונלי$והא

  ובניגוד לניצשה מקו� .רציונלי בפילוסופיה$א� בניגוד לו יש מקו� ג� לא, ברוח קאנטכמסקנה רציונלית 

  נושא התבונה $כ� ניצל הסובייקט הפרטי והחופשי . ות בעול� אימננטי ומתהווהלא פחות חשוב לרציונלי

  .ה� מאובייקטיפיקציה, )פעמיותו$הכרחי הוא בחד(ה� מרדוקציה או שלילה  $תבוני כאחד $וקד�) לא מושאה(

  , ימוהווייתו והמפגש הדיאלוגי ע, רציונלי של גילוי הסובייקט$באספקט הא, חלק מרכזי מ� הפתרו�       

  חושפות את הסובייקט, לז$אתה ואני$אני, שתי אפשרויות הדיאלוג. מהווה פילוסופיית הזיקה של מרטי� בובר

  אחת הנקודות המשמעותיות ביותר היא . ואת אי הרדוקטיביליות שלו, האמיתי מצד אחד והמסול% מצד שני

  $אובייקט ועול� הזיקה של סובייקט$הסובייקטחיצונית של מושג הגבול בי� עול� $הטרנספורמציה הפנימית

  בתמונת עול� , מדויקות ואותנטיות יותר, שלמות $אני עומד על תקפות טענותיו ביתר שאת . סובייקט

  רציונליות$א(רציונלית ע� הזולת $לב הטיעו� הוא במהל� המשלב את הפגישה ברמה הא. רוחנית$חילונית

  הסובייקט. ע� ההגעה אל הסובייקט, הזיקה, )חיי אד�, קיו�משמעה שלא מדובר במיסטיקה אלא פשוט 

  בה� אזרח האד�  כ� נשבר הגבול הבעייתי בי� שני העולמות. שהינו הזולת והסובייקט שהנני באותו הינ%

  דיאלוג, שכ� רק באופ� דיאלוגי. סובייקט שכבר מרגע כינונו אינו עומד מול העול� אלא בתוכו, הקנטיאני

  תו� השעיית, באחרותו, רק במפגש ע� האחר כסובייקט, וע� העול� בעת ובעונה אחתקיומי ע� האחר 

  וכדברי בובר לחיות במלוא , אני זוכה לממש ולהכיר אותי כסובייקט, השימוש בו והאובייקטיפיקציה שלו

  בההאה, במובנה הרחב, מכא� עולה האהבה. לעול� חירות הסובייקטי� בלבד, והיא ג� מלוא חירותי. ישותי

  .  באופ� אשר נבצר מניצשה ומסרטר לבטא בשל המבואר והמואר כא�, מימוש� של העוצמה והחירות, כזיקה
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Abstract                          

 
     The Problem of the self is central to philosophy, a 
quest with far-reaching consequences. This work aims to 
show that in its core lies missing the self, following 
two major routes: Objectifying the self in various ways, 
even by those who had seemingly pulled the self out of 
the scope of the notion of the object, and the second, 
out of criticizing the former, brought about the total 
nullification of the self. The work dwells upon these 
two opposed views being actually interwoven in some 
important aspects; and especially tries to pave the way 
to the self - saved from nothingness but no longer as an 
object, the true subjective self. He is in fact the self 
of the Cartesian ‘cogito’. 
I contend that the false objectification of the self in 
modern philosophy starts already with the unjustified 
leap taken by Descartes himself from “cogito ergo sum” 
to a “thinking object”. The first chapter reviews the 
development of the problem thereafter throughout the 
relevant aspects in Spinoza’s and Leibnitz’s thoughts, 
the decisive turn of Kant, Hegel and Schopenhauer, and 
the important contributions of Kierkegaard, Husserl and 
Heidegger. But in order to present the problem of the 
self acutely, the work analyzes its manifestation in 
Nietzsche’s (2nd chapter) and Sartre’s (3rd chapter) 
philosophies. Both criticize the traditional notion of 
the self, in particular its objectification - including 
the determinism implied therein - an important and 
complementary critic, Cartesian and Anti-Cartesian. But 
both of them, each in his own way, cause the self to 
disappear to the extent that does not satisfy the 
demands of their own theories, with results that 
undermine their most basic contentions. Moreover, 
although they expose and justifiably reject the 
objectification of the self, it still hovers beneath and 
erodes their grasp of the self. This oblivion of the 
self is founded in one dimensional rationality or 
irrationality: Perceiving existence as mere constant 
flux with no unifying element in the manner of 
Nietzsche’s irrationalism takes apart the self and 
misses its being, even its true subjective being. But 
giving it up completely undermines the very core of his 
own philosophy - his radical change of values, the will 
to power, Ubermann and so on. This is the shadow of the 
traditional objectification of the self, both in the 



acceptance of the self being defined by it henceforth 
justifiably rejecting it means simply negating it 
instead of seeing it otherwise, and in the dichotomy 
between being and coming into being. Whereas 
consciousness of reason’s boundaries should enable the 
total upheaval of values Nietzsche aspires to, in the 
self of Ubermann. On the other hand, since rationality 
deals only with objects, therefore avoided by definition 
the path to the very kernel of the self’s being, namely 
subjectivity,   Sartre’s one sided rationality as long 
as the self is concerns creates a double tragedy: His 
failure to transcend Hegel’s dialectic to a self in the 
shape of the pre-reflective consciousness and his 
inability to see the realization of freedom in the a-
rational sphere. The solution passes through the true 
‘last synthesis’ (which Hegel couldn’t take out limiting 
everything to rationality) between the rational and the 
a-rational. Not the irrational which contradicts reason 
and logic, but what lies outside their sphere, beyond 
the limits of rationality. In Kant’s spirit but with a 
place for the a-rational in philosophy, and unlike 
Nietzsche with a significant place for reason as part of 
this one immanent world. In this world the individual 
self, in its unique subjectivity is no longer reduced, 
dissolved nor objectified. 
The decisive role of integrating the a-rational is 
revealed by Buber’s Dialogiacal I-Though philosophy. It 
unfolds the true nature of the self in its subjectivity 
and its mutual appearance and openness to the other, and 
also the root of its possible and common distortion. I 
contend it to be more authentic and complete within a 
secular spiritual immanent point of view of the world.  
The core of the argument lies in the combination of the 
a-rational encounter of the other not as an object but 
in his otherness, in his subjectivity with the 
establishment of the self, my self and his self at the 
same move, the true self of both of us. This solves the 
problematical boundary between the two worlds in which a 
person lives according to Kant since here the self in 
its very essence and being is in the world and not just 
transcendental to it. Only through the dialogue with the 
other and with the world (love in the widest sense and 
yet always I-Though), suspending their use and 
objectification, do I fulfill and know me as a self’ 
live my whole being and realize the power and freedom 
which Nietzsche and Sartre maintain but are avoided, as 
explained and illuminated here.   



  בוטינסקי'מיתוס והיסטוריה ביצירתו הספרותית של ולדימיר ז

  'סבטלנה נטקוביץ

  ולדימיר חזן' פרופ, איריס פרוש' פרופ: המנחים

  

 והשנויות במחלוקת החידתיותבוטינסקי היא אחת הדמויות ' ז ולדימיר זאבדמותו של

 ,ורר ופוליטיקאימש, סופר, מתרגם, מבקר תרבות, הוא היה עיתונאי. בהיסטוריה של הציונות

נוכחותו . הישגיו בכל אחד מהתחומים הללו היו יכולים להיחשב לקריירה מכובדת בפני עצמהו

 עשתה ועד ימינו  העשרים של התנועה הציונית מתחילת המאהאינטלקטואליבשיח הפוליטי וה

אך . מציאות הישראליתבלגורם מעצב ,  מעריציוו אותהכפי שתפס, את מורשתו האידאולוגית

ומורשתו , דמותו ופועלו ההיסטוריים, בוטינסקי המנהיג'מעמדו הפולחני של זבשל דווקא 

זה מהווה ניסיון אקדמי מחקר . ו בני ערובה של המאבקים האידאולוגייםנעש ,הספרותית ביניהם

בהקשר הרחב של פועלו האידאולוגי בוטינסקי 'ראשון לבחון את כלל יצירתו הספרותית של ז

קורת הספרות יב, עיתונאית ה הכתיבה– ובמסגרות כתיבה אחרות סוגות בוביחס לכתיבתו

במחקר זה אני בוחנת . הביוגרפי שעוצב בכתיבתו ובעדויות בני התקופה" עצמי"שיח ה ו,והאמנות

ביחס למסגרות הכתיבה האחרות של  –את היצירות השייכות לכל קורפוס הן באופן סינכרוני 

 ביחס לתמורות האסתטיות והאידאולוגיות –אופן דיאכרוני הן ב, בוטינסקי באותה תקופה'ז

בוטינסקי מתנהל בהקשר הרחב של המילייה 'כמו כן הדיון בכתיבתו של ז. בקורפוס עצמו

  .הפוליטי והאמנותי

מצו שני נרטיבים מנוגדים להבנת חייו ויצירתו של ז ִ , הנרטיב הראשון. בוטינסקי'החוקרים א

הציג את הביוגרפיה שלו כמסלול מובנה , פיה הרוויזיוניסטיתהמזוהה יותר עם ההיסטוריוגר

פרשנים המזוהים עם ,  מנגד.ואת אישיותו כדמות מונוליתית והרמונית, המכוון למטרה אחת

והציגו את ,  הבליטו את הסתירות ואת הפרדוקסים בדרכו הפוליטית ובכתיבתויריביו הפוליטיים

לשניהן , רות ההבדלים הדרמטיים בין הנרטיבים הללולמ. וכבלתי מחויבת" פולימורפית"דמותו כ

את שני הנרטיבים גיבש וניסח בתחילה , כפי שעולה ממחקר זה, יתירה מזאת. גוף עדויות מוצק

מחקר זה בוחן הן היבטים רציפים , כדי להתמודד עם הנרטיבים המנוגדים. בוטינסקי עצמו'ז

  . נתקים בכתיבתו לאורך השניםוהן את התמורות ואת ה, בוטינסקי' של זביצירותיו

בוטינסקי הם תוצר של 'המחקר מבוסס על ההנחה כי היבטים שנותרו יציבים בכתיבתו של ז

, רציונליסטיות והאורגניות שהחזיק בהן באשר לאדם-האנטי, מטריאליסטיות-התפיסות האנטי

 לצד זיהוי .יצר ולא מודע, דחף, תפיסות שנסמכו על מושגים כמו רצוןה. לחברה ולהיסטוריה

ניתן להתחקות אחר התמורות במערכת ערכיו , בוטינסקי'בכתיבתו של זהגורמים הקבועים 

דרכו לניסוח עמדותיו בכל תקופה נתונה של . ובמושגי היסוד שדרכם תפס ותיאר מציאות

מטריאליסטיות שהחזיק בהן בקביעות -הקריירה שלו הייתה בשילוב בין הנחות היסוד האנטי

הוא חתר לשמר את האיזון . תית המשתנות סביבולקוניונקטורה של המציאות הפוליטית והתרבו

 –או לפחות , מטריאליסטי והמיתי ולהשיג סינתזה ביניהן-בין הרציונלי והפרגמטי לבין האנטי

  .אשליה של סינתזה

המילייה  את שינוי ניכר פעמים כמהבוטינסקי 'שינה ז, שנות פעילותו הציבוריתב, לשם כך

מערכת -שלהן היה שותף ואת רביח האידאולוגית את מסגרת הש, הפוליטי והספרותי שלו

 לימין המתון מאל הסינדיקליסטי הרדיקלי מן השנעה הפוליטית וזהות. הספרות שבתוכה פעל

אנריות 'הז, בתחום הספרות הוא החליף לא רק את מסגרות התמאטיות. לוחמנילימין האחר כך ו



מהספרות : ספרותיים שבהן פעלאלא גם את מסגרות הקורפוסים ה, והסגנוניות של יצירותיו

, )1904-1922(דרך הספרות העברית והיהודית , )1897-1903(רומנטית הרוסית והאירופית -הנאו

-1929. (ועד ספרותם של אמיגרנטים הרוסים באירופה) 1923-1928(ספרות ההרפתקה האנגלית 

1940(  

ים בפוליטיקה מטריאליסטיים לאלה הליברלי-הקיטוב ההולך וגדל בין הזרמים האנטי

שינוי היחסים ההדדיים בין השפיע על האירופית במחצית הראשונה של המאה העשרים 

בתחילת פעילותו הציונית הקורפוסים של כתיבתו . בוטינסקי'הקורפוסים השונים בכתיבתו של ז

שיקפו  –ביקורת הספרות וכתיבתו הספרותית המקורית , הפובליציסטית, האוטוביוגרפית –

אולם משלהי שנות העשרים של המאה העשרים החלו להיווצר סתירות בין .  את זהוקידמו זה

;  שביטא בספירה הציבוריתאלהבוטינסקי בספירה הפרטית לבין 'הרעיונות והמחשבות שביטא ז

בשנות . בין שאמר לקהל הרוויזיוניסטי לבין שכתב עבור האינטליגנציה הרוסית הליברלית

כל אחד , כשקורפוסים של כתיבתו לא סתרו זה את זה בגלויהשלושים של המאה העשרים גם 

עד כדי , בוטינסקי'מהם התקיים במנותק מהנעשה בתחומי הכתיבה והפעילות האחרים של ז

  . יצירת דימוי עצמי של סובייקט מפוצל

, בוטינסקי'כדי לבחון את התמורות ואת הרציפויות ביצירתו ובתפיסותיו האידאולוגיות של ז

 תפיסות  שבהם הםמרכזייםה. קה אחר כמה צירים תמאטיים ופואטיים בכתיבתוהמחקר מתח

תפיסות החברה ואופן ניסוח החזון החברתי , תפיסות המגדר והלאום, המיתוס וההיסטוריה

   .תפיסת האדם ודרכי עיצוב הסובייקט אצלו, בשלבים שונים של כתיבתו

סקי את תהליך הכינון של בוטינ'מבחינה תמאטית תיארו יצירותיו המוקדמות של ז

בוטינסקי לחקור את תהליך הכינון של 'עם תחילת פעילותו הציונית פנה ז, הסובייקט הגברי

בעת גיבוש התנועה הרוויזיוניסטית הוא התמקד בשאלת כינון , הסובייקט הגברי הלאומי

מים ובעשור האחרון של חייו הוא פירק את הדגמים המוקד, הסובייקט הגברי כמנהיג לאומי

והעלה על נס את הסובייקט המפוצל והנוסטלגי המסרב להתבונן במציאות הפוליטית המסואבת 

  .של זמנו
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Myth and History in the Liteature of Vladimir Jabotinsky 
Svetlana Natkovich 
Advisors: prof. Iris Parush, prof. Vladimir Khazan 
 
Vladimir (Zeev) Jabotinsky is one of the most enigmatic and controversial figures in the history of 
Zionism. Journalist, cultural critic, translator and writer, poet and politician, his accomplishments in 
each one of these fields are highly esteemed in their own right. His presence in the political and 
intellectual discourse of the Zionist movement from the beginning of the 20th century till today have 
rendered his ideological legacy, as observed by adherents, a defining factor in Israel’s present day 
reality. However, precisely because of Jabotinsky’s venerated status as a leader, his historical 
persona, together with his political and literary writings, has been taken hostage by those involved in 
ideological struggles. This study presents the first academic attempt to examine the comprehensive 
relation of Jabotinksy’s literary writing to his ideological activities and to other genres and settings – 
journalistic writing, literary and art criticism and the biographic discourse of the “self” embedded in 
his writing and as evidenced by his contemporaries. The study presents an analysis of the entire 
corpus synchronically – the interrelations of Jabotinsky’s modes of writing at that time, and 
diachronically – in relation to aesthetic and ideological changes within the corpus itself. In addition, 
my discussion of Jabotinsky’s work relates to the wider contexts of his political and artistic milieux.   

  
Researchers have adopted two contradictory narratives in interpreting Jabotinky’s life and work. 

The first, identified with Revisionist historiography, presents a structured course of life aimed at a 
single objective, and a monolithic and harmonious personality. By contrast, authors identifying with 
his political opponents emphasize the contradictions and paradoxes in his political course and 
writing. He is presented as “polymorphic” and non-committed. Despite the dramatic differences 
between these narratives, both are supported by a substantial body of evidence. Moreover, as this 
study shows, both narratives were configured and formulated by Jabotinsky himself. The research 
inquires into both recurring aspects and the changes in Jabotinsky’s writing and political 
development over the years, in an attempt to contain these contradictory narratives. Methodically, 
this attempt is expressed in an integrated discussion involving an historical study of Jabotinsky’s 
personal and creative biography, together with textual interpretations of his writings as a closed 
system of discourse. 

My basic assumption is that the consistent aspects in Jabotinsky’s writing issue from his anti-
materialistic, anti-rational and essential perceptions regarding man, history and society. These 
perceptions were based on concepts such as desire, drives and the subconscious. These he held as 
axiomatic for social existence throughout his political and creative career. Aside from identifying the 
consistent elements in Jabotinsky’s writing, it is possible to trace shifts in values and concepts as 
expressed in his perceptions and descriptions of reality. Jabotinsky changed his political and 
aesthetic affiliations over time, formed unexpected alliances and violated others which had been 
apparently self-evident and at one with his credo. His manner of formulating views at any given 
phase of his career integrated fundamental, anti-materialistic assumptions which he formulated in 
keeping with changing political and cultural realities. Jabotinsky aimed to maintain a balance 
between the pragmatic and rational, the anti-materialist and mythic, in order to achieve a synthesis – 
or at least, an illusion of synthesis.  

During his years of public activity Jabotinsky substantially changed his political, literary and 
ideological allegiances a number of times. His political identity shifted from radical syndicalist left 
to moderate right and then to the belligerent right wing. In the field of literature, he changed his 
thematic frameworks, genre and style as well as the literary corpus he functioned within. He moved 
from Russian and European neo-romantic literature (1897-1903) to Jewish and Hebrew literatures 
(1904-1922), from an English adventure style (1923-1928) to that of literature written by Russian 
immigrants in Europe (1929-1940).  

The growing polarization in European politics between anti-materialist and liberal currents during 
the first half of the 20th century effected a change in the mutual relationships between the various 
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corpora of Jabotinsky’s writing. At the beginning of his Zionist activities different corpora of his 
writing – autobiographical, journalistic, literary criticism, and fiction – reflected and promoted each 
other. The ideas he expressed in one corpus, materialized in others and the personal, creative and 
political were integrated in his writing without distinction. From the 1920s, however, more 
contradictions appeared between ideas and thoughts which Jabotinsky expressed within private 
circles and those expressed in the public sphere; between those addressed to Revisionist audiences 
and those written for the Russian liberal intelligentsia. During the 1930s, the various fields of his 
writing stood, if not in explicit contradiction with each other, at least in isolation from each other and 
from Jabotinsky’s other activities, to the point of creating a self-image of a split subject. 

The study follows several thematic and poetic foci in Jabotinsky’s writing in order to examine 
both the shifts and the continuities in his writings and ideological perceptions. Most particularly, I 
look at his perceptions of myth and history, of gender and nation, of society and the ways of 
formulating a social vision at various stages of his writing, his perceptions of man and of formulation 
of the subject, while referencing people in his life as well as his literary characters, and the 
consrtuction of a narrator in his writings.  

Thematically, Jabotinsky’s early writing was concerned with a definition of the male subject, 
while during the second period he began to explore the national male subject. During the third period 
he focused on establishing the male subject as a national leader and during the fourth, he dismantled 
earlier models and favored a split and nostalgic subject who refuses to confront the corrupt political 
reality of his time. 

 



  :  ביוגינזה של חלבונים בארכאהנושא העבודה

  דויטש-: סופיה יוריסטשם המגיש

  : פרופ' ג'רי אייכלרשם המנחה

  :תקציר העבודה

היום כבר ברור לכל כי מורכבות ביולוגית אינה נוצרת ברובה ברמת הגנום אלא דווקא ברמת הפרוטאום. 

מודיפיקציות לאחר תרגום של חלבונים ע"י מגוון של קבוצות פונקציונליות תורמות מאד ליצירת 

של חלבונים היא ללא ספק הנפוצה ביותר. גליקוזילציה  מורכבות זו. בין אותן מודיפיקציות, גליקוזילציה

, כלומר קישור של שרשרת סוכרית לשיירים נבחרים של אספרגין בחלבון, מתרחשת על גבי Nמסוג 

חלבונים בכל ממלכות החיים. עם זאת, עד לאחרונה מעט מאד היה ידוע על התהליך הנ"ל בממלכת 

. Haloferax volcanii גליקוזילציה ב Nורבים בתהליך ה של גנים המע צברהארכאה. בעבודתי זיהיתי 

, aglIו  aglF, הגן המקודד לאוליגוסכריד טרנספרז הארכאלי, וכמו כן את aglBהקסטר הזה כולל את 

-Sשנמצאו כמעורבים בבביוגנזה של חומצה הקסיורונית הנמצאת במיקום שלוש בפנטסכריד הקשור ל 

layer glycoprotein  שלH. volcanii  וaglG  2המעורב בהוספה של החומצה ההקסיורונית במיקום 

נבדק פרופיל הביטוי של , H. volcaniiפנטסכריד. לאור הקרבה במיקומם בתוך הגנום של השל אותו 

, ישנה חולקים פרומוטור משותף aglIו  aglF. נמצא כי בעוד רק aglBו  aglF, aglI, aglGהגנים 

בשעתוק הגנים, המבוטאת בשינויים בביטוי הגנים השונים בתנאי גידול משתנים. לאור חוסר  קורלציה

, ומתוך Haloferax volcaniiהדיוק של הכלים המשמשים לאנוטציה מהירה של גנומים, כולל זה של 

בגנום המכיל את  האזורגליקוזילציה, נעשתה בדיקה מחדש של  Nכוונה למצוא גנים חדשים המעורבים ב 

aglB, aglE, aglF, aglI, aglG ו aglJ תוך שימוש בשיטות ממוחשבות וידניות ובשילוב עם בדיקת .

שהוכחו בשלבים  ,aglSו  aglP, aglQ, aglRגנים חדשים,  4שעתוק ואנליזת ביטוי חלבונים, נמצאו 

  גליקוזילציה של חלבונים.  Nמאוחרים יותר של מחקר כמעורבים ב 

גליקוזילציה  Nגם נבדקה למעורבות ב  aglקריאה נוספת, הנמצאת ממש מחוץ לתווך צבר הגנים  מסגרת

, נמצאה כמעורבת בביוסינטזה של החומצה aglM, או בשמה החדש HVO_1531של חלבונים. 

.  H. volcaniiשל  S-layer glycoproteinה  בפנטסכריד שנמצא ע"ג 2צאת במיקום ההקסיורונית הנמ



, מה aglGו  aglF, aglIתאם את זה של  aglMתנאי גידול משתנים פרופיל הביטוי של בתגובה ל

. לאחר ניקוי החלבון, H. volcaniiגליקוזילציה תפקיד אדפטיבי בתאים של  N - שמחזק את ההשערה של

, אנזים המתפקד כ AglF. בתגובה מצומדת עם UDP-glucose dehydrogenaseהוא  AglMהוכח ש 

glucose-1-phospahte uridyltransferase התוצר ,UDP-glucuronic acid  סונתז מglucose-1-

phosphate  וUTP  כתלות בנוכחות שלNAD+ ניסויים אלו מהווים את השלב הראשון בדרך לשחזור .

  גליקוזילציה במבחנה.   Nתהליך ה 

 

   

 



Title: Protein biogenesis in Archaea 

Submitted by: Sophie Yurist-Doutsch 

Supervisor: Prof. Jerry Eichler  

Abstract 

It is now clear that biological complexity is not generated so much at the level of the 

genome but rather at the level of the proteome. Post-translational modifications of 

proteins by a variety of functional groups greatly contribute to this complexity. 

Among the post-translational modifications proteins can experience, glycosylation is 

by far the most prevalent. N-glycosylation, namely the attachment of oligosaccharides 

to select Asn residues, is experienced by proteins from all domain of life. Until 

recently, however, little was known of the pathway of this modification in Archaea. In 

my work, a cluster of genes that take part in the N-glycosylation pathway of 

Haloferax volcanii was identified. This cluster includes aglB, the previously identified 

gene encoding the archaeal oligosaccharide transferase, as well as aglF and andI, 

found to be involved in the biogenesis of the hexuronic acid at position 3 of the 

pentasaccharide decorating the H. volcanii S-layer glycoprotein and aglG found to be 

involved in the biogenesis of the hexuronic acid at position 2 of the same 

pentasaccharide. Given their proximities in the H. volcanii genome, the transcription 

profiles of aglF, aglI, aglG and aglB were considered. While only aglF and aglI share 

a common promoter, transcription of the four genes is coordinated, as revealed by 

determining transcript levels in H. volcanii cells raised in different growth conditions. 

Given that the automated tools used for rapid annotation of genome sequences, 

including that of H. volcanii, are not always accurate, and in the hopes of identifying 

not previously recognized agl genes, re-analysis of the gene cluster that includes aglB, 



aglE, aglF, aglG, aglI, and aglJ was undertaken. Using computer-based tools or 

visual inspection, together with transcriptional analysis and protein expression 

approaches, 4 new genes, aglP, aglQ, aglR and aglS all later confirmed as being 

involved in protein N-glycosylation, were identified and described.  

An open reading frame lying just outside the agl gene cluster was also tested for 

involvement in protein N-glycosylation. HVO_1531, or aglM, was shown to 

participate in the biosynthesis of hexuronic acids contained within a pentasaccharide 

decorating the H. volcanii S-layer glycoprotein. In response to different growth 

conditions, changes in the transcription profile of aglM mirrored changes in the 

transcription profiles of aglF, aglG and aglI, thus offering support to the hypothesis 

that in H. volcanii, N-glycosylation serves an adaptive role. Following purification, 

biochemical analysis revealed AglM to function as a UDP-glucose dehydrogenase. In 

a coupled reaction with AglF, a glucose-1-phosphate uridyltransferase, UDP-

glucuronic acid was generated from glucose-1-phosphate and UTP in a NAD+-

dependent manner. These experiments thus represent the first step towards in vitro 

reconstitution of the archaeal N-glycosylation process. 
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Thesis theme: Visualization of membrane domains in Escherichia coli 

By: Stanislav Popov 

Supervisor: Prof. Itzhak Fishov  

Abstract:  Several studies during the last ten years demonstrated the existence of lipid domains in 

the bacterial membrane that can be visualized by staining with fluorescent membrane dyes like 

FM 4-64 and NAO. Various proteins are also distributed heterogeneously on and in bacterial 

membranes, some of them displaying a helix-like pattern. Notably, most of such proteins have 

preferences to acidic phospholipids. We hypothesized, that the phospholipid heterogeneity, 

which forms a helical domain enriched in acidic phospholipids, is responsible for this 

distribution. The goal of our research was to reveal lipid domains in vivo by using hybrids of 

GFP with known Membrane Targeting Sequences (MTS) of amphitropic proteins. This implies 

that MTS possesses the feature of lipid selectivity, while the fluorescent protein part of the 

construct lacks any activity and do not interact with any other proteins. 

To visualize domains, we engineered hybrid constructs that contain EGFP and MTS from 

MinD of Escherichia coli (short, MTSEc), or Bacillus subtilis (long, MTSBs), or two MTS of 

MinD of E. coli (double length, 2xMTSEc), or Membrane Binding Domain (MBD) from rabbit 

cytochrome b5, adapted for bacterial expression. The constructs were build using PCR with 

changing primers, PCR with four overlapping primers and PCR from one large oligonucleotide 

with overlapping side and integrated in three vectors: pBAD24 (ara promoter), pEGFP and 

pET28a (lac promoter). E. coli strain XL(mrf) was used for genetic engineering, and strains 

BL21(DE3), DH10B (ara-), and WM1032 ( minB) were used for in vivo expression.  

Expression of unmodified EGFP in strain DH10B from pBAD24 showed homogeneous 

fluorescence from the whole cells, indicative for the cytoplasmic localization of the protein. A 

careful image analysis showed a weak membrane distribution of EGFP-MTSEc. In the same 

cells, EGFP-2MTSEc and EGFP-MTSBs were clearly localized to the membrane with a 

noticeable lateral heterogeneity. EGFP-MBD had shown extremely low level of induction. A 

correlation between hydrophobicity of MTS and level of induction of hybrid protein was 

demonstrated. 

E. coli membrane heterogeneity displayed by EGFP-2MTSEc was thoroughly examined 

with widefield fluorescence microscopy and confocal laser scanning microscopy (CLSM).  3D 

reconstruction of EGFP-2MTSEc fluorescence from cells revealed helical distribution of the 

protein on the membrane.  

Spiral domain structure is common for the steady state cells of E. coli and is independent 

on the presence of Min proteins. EGFP-2xMTSEc, used in this study has not exhibited a 



pronounced toxicity that could influence the growth, and specific membrane heterogeneity was 

revealed at various levels of induction as well.  

Colocalization of DNA and membrane heterogeneity was demonstrated. Effects of 

different protein, RNA and DNA synthesis inhibitors on membrane heterogeneity were studied. 

All obtained results are consistent with the transertion model for domain formation and support 

our hypothesis of the primary role of membrane heterogeneity in the proteins distribution pattern 

in bacterial cell. 



          לבין  מנהלי בתי ספר יסודיים של הקשר בין תפישות אפיסטמולוגיות -  נושא העבודה

  תפישתם את ההערכה ויישומה                           

 סיגל חן   - שם המגישה

 מירי רוזליס' דר     - שם המנחה

 

 תקציר
 

שמציג ארבע תפישות ' לבחון את ישימות המודל של הופר ופינטריץמטרת המחקר היא 

בקרב  ,לשימושים השוניםהאפשריות להבין את אחת הסיבות על מנת , אפיסטמולוגיות מובחנות

זאת . ודרכי קבלת החלטות ניהוליות בהערכה ,הספר היסודיים במערכת החינוך מנהלי בתי

, לדרכי ביצועה הערכההבאמצעות פענוח הקשר שבין התפישות האפיסטמולוגיות לתפישות 

בעבודה הניהולית השוטפת של  ותהשונ ותהאפיסטמולוגי התפישות של ובחינת אופן הביטוי

  .מנהלי בתי ספר יסודיים

 גם אלא, לא רק תהליכי למידה תפישות אפיסטמולוגיות באמצעות יכולת להסבירה

חיבור זה  ,שכן, מהווה פריצת דרך תחום ההערכה וקבלת החלטות ניהוליות כמו יםעשימ תחומים

על תפישות ויישום הערכה והן במנהיגותו של המנהל הן מאפשר התבוננות בגורמים שמשפיעים 

 . מכיוונים תיאורטיים שאינם נפוצים בחקר המנהל החינוכי בארץ ובעולם

גיות נמצאות בבסיס הפרקטיקה הניהולית נקודת המוצא היא כי תפישות אפיסטמולו

ארבעה טיפוסים טיפולוגיים אשר המרכיב המרכזי המשותף ין במבחין מחקר ה. ותפישת ההערכה

, ותרגומם לעשייה פרקטית, (התפישות האפיסטמולוגיות)להם הוא התפישה של הידע והידיעה 

 . תובקבלת החלטות ניהוליו( שעוסקת בידע מעצם הגדרתה)בתחום הערכה 

בטקסונומיה של , מבני העומק של התפישות האפיסטמולוגיותבחינה תיאורטית של 

עלתה , מכאן .הלימה במבנה העומק עלהצביעו , ניהוליות ושל התנהגויות, הערכה תפישות

יוכל להאיר תהליכי ניהול ואת , שמבנה העומק המשותף, ההשערה המרכזית של עבודה זו

ואת הקשרים , כמושתתים על מבני העומק האפיסטמולוגיים, התפישה של הערכה וביצועה

 . ההדדיים ביניהם

 בין הערכה לבין ניהול ושניהם מושפעים, המשמעות היא שקשה לנתק אצל מנהלים בחינוך

   .מאוששים השערה זו, הממצאים. מאותן תפישות אפיסטמולוגיות

תפישות הערכה , החידוש במחקר הוא בחשיפת הזיקה בין תפישות אפיסטמולוגיות

חד המשמעיות של הממצאים והקוהרנטיות  .ותפישות ניהוליות אצל מנהל בית הספר היסודי

ורות תפישות ניהוליות הטוענות מאתגרים ת, הגבוהה שנמצאה אצל הרוב המכריע של המנהלים

ואחרים ' במקביל הם מאתגרים את תפישתם של הופר ופינריץ. כי בכל מנהל חבויים כל הסגנונות

שכן אז היה מצופה למצוא הרבה . שטוענים שהתפישות האפיסטמולוגיות הן תפישות שמתפתחות

  .יותר סגנונות ביניים



Topic subject - The Relationship Between Epistemological Perceptions of  

Elementary School Principals and Their Perception of  Evaluation and Its 

implementation 

 Submitted by - Sigal Chen 

This work was carried out under the supervision of Dr. Miri Levin-Rozalis 

Abstract 

The starting point of this study is that epistemological perceptions form the basis of 

managerial practice and evaluative perceptions. Its innovation lies in the identification 

of four types whose chief common denominator is the perception of knowledge and 

knowing (epistemological perceptions) and their interpretation into practical endeavor 

in the field of evaluation (which by definition engages in knowledge), and managerial 

decision-making. 

Theoretical examination of the underlying models of epistemological perceptions, the 

taxonomy of evaluation perceptions, and managerial behaviors indicated 

compatibility with the underlying structure.  Consequently, the main hypothesis of 

this study emerged – the common underlying structure can shed light on managerial 

processes and on perceiving and conducting the evaluation as based on 

epistemological underlying structures and their reciprocal ties. This means that when 

speaking of principals in the field of education, evaluation and management 

intermingle both affected by the same epistemological perceptions. Hence the 

hypotheses were confirmed. 

The innovation of this study is that it reveals the link between evaluation, 

epistemological, and managerial perceptions of elementary school principals. The 

unequivocal findings and the high coherence found among the vast majority of 

principals, challenge managerial perception theories that claim that all styles are latent 

in every manager. At the same time, they challenge the perception of Hofer and 

Pintrich and others who claimed that epistemological perception develops; if that was 

the case, we would expect to find far more in between styles.  

 
  



 

 .וסוכנות אישית ומקצועיתדילמות , אתגרים, מניעים :להיות מורה ערבייה בישראל
 סעדי –סאבא  לויהיס :המגיששם 

 יוסי יונה ' פרופו ניצה ינאי' פרופ :שמות המנחים

  

 תקציר העבודה

שמורות פלסטיניות בישראל מייחסות  תיוהמשמעובעבודה הנוכחית אני מבקשת לחקור את 
ממלאות ה משכילותמתמודדות כנשים ם הן את סוגי האתגרים והדילמות שאית; תן מורותולהי

על  שעןנמחקר ה .תפקיד הכרוך ביכולת השפעה וזאת בקונטקסט של מגוון משטרים פטריארכאליים
השימוש במתודולוגית הסיפר . מורות ערביות אזרחיות מדינת ישראל 92סיפורי חייהן של 

(narrative )על ספרות המגדירה את החשיבה באמצעות  ךמסתמהנוכחית ודה עבהפנומנולוגית ב
 . סיפורים כצורת חשיבה המייחדת את ההתנסות האנושית וכמתאימה להסבר הפעולה האנושית

הסוכנות ביטויי שלשה מרחבים שבהן  והעלהנרטיבים שנאספו הניתוח ההרמנויטי של 
(agency)  פוליטי-בתחום החברתי ;סלול ההכשרהמ -בתיחלת דרכן : לידי בטוי באושל המשתתפות,  

מעבר לגבולות בסוכנות המתבטאת בהתפתחות אישית ומקצועית  -בתחום האישי ; במהלך עבודתן
נו על פיו אורגש התמטיה היוו את הבסיס המארגן של הניתוח אלמרחבי סוכנות . הסדר הקיים

נבע כנראה אשר  ,מורותשל ה יהןהתנסויותב רבגוניותהצביע על ניתוח הנרטיבים  .ממצאיםה
 ומשפחתית היסטוריה אישית, משתנים מבניים, יחודי בכל מקרה ומקרה בין משתני רקעהחיבור המ

אולם מעבר להטרוגניות של ההתנסויות . ומיקומה של המורה במארג הכוח המשפיע על חייה
מהמציאות  אלה נבעו כנראה .משותפות למרואיינותהתגלו אתגרים ונקודות מבט  הסובייקטיביות

  .פוליטית והתרבותית המשותפת למיעוט הערבי בישראל-החברתית

 את ההשפעה של מבטאותשעלו מנתוח הנרטיבים ת והמרכזי ותהתמ ,במרחב הראשון
דבר .  גורמים המבניים על הבחירה המקצועית של הנשים הערביות ואופקי התפתחותן המקצועיתה

סחיפה מרצון ת ריבוי התיאורים של קרב המשתתפות לעומזה בא לידי ביטוי במיעוט רגשות הייעוד ב
וזאת משום שמקצוע ההוראה נחשב למעשי או נוח בהתאם להבניה החברתית של , או מתוך אילוץ

עמדות אלה  .שליחות חברתיתאולם העיסוק בהוראה נחשב ל. דימוי האישה הערבייה ותפקידיה
-אישיות של יחסי"  וזף כנתה'אשר סועאד גשנראות לכאורה כמנוגדות משקפות את מודל האישיות 

של  במרחב .(constructed patriarchal relational selfhood" )גומלין פטריארכאליים מובנים
, כלפי נושאים בעלי גוון מקומימחויבות  ביטויי הסוכנות הצביעו על ,פוליטית-הסוכנות החברתית

עט מוחלטת מהמטרות האידיאולוגיות של אל מול התעלמות כמ ,וזאת .עדתי או לאיומי פלסטיני
רלס 'צ ם שלבמונחי)ביטויים של חשיבה עמוקה מיעוט ב ניכר, הסוכנות האישית מרחב שלב. המדינה
מודעת מהעלאת נושאים או  הימנעותועל כן  ,תרבותיים ואישיים-בנושאיים חברתיים( טיילור

שמקצוע ההוראה  רצון מהיתרונות ניכרת שביעות, בנוסף לכך .פרקטיקות של שינויים רדיקאליים
ולאו , סטאטוס חברתי גבוה ואפשרות ההשתתפות בעיצוב דור העתיד הכוללים בין השאר, מקנה

  .מאפשרהמקצוע שמהעצמאות הכלכלית דווקא 

הנרטיבים של המשתתפות נותנים ביטוי , דמיון בתחומי וצורות הסוכנותול רבגוניותלמעבר 
אלה . ם בנקודות המבט ובפרקטיקות החינוכיות של כלל המשתתפותים אשר משתקפישיחבולט לשני 

ושיח קידום התלמידים מעבר ( א בין הקהילות השונות"ז)עדתית -הם שיח החינוך לסובלנות בין
 -ם ותחומים הווה בחירה מושכלת של מרווחימים אלה שיחשני אימוץ נטען ש. להישגים הלימודיים

 להשפיע ולהיות שותפות, "סוכנות"ת להן מרחב להפעלשהמורות מזהות כמסגרות המאפשרות 
 .  בעיצוב הסדר החברתי
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Abstract 

 In the present study, I explore the meaning Palestinian female teachers in Israel 

accord to being teachers, the kind of challenges and dilemmas they cope with as educated 

women who hold a potentially influential position within a context of multiple patriarchal 

regimes. The research is based on the life stories of twenty nine Arab women teachers, 

citizens of Israel. It draws on the literature delineating the narrative mode of thinking as 

pertaining to human experience and, as such, most apt for explaining human action.  

The hermeneutic analysis of the life narratives generated three spaces where 

agency had been exerted: the beginnings, in the participants’ paths to becoming teachers; 

as teachers, the exertion of socio-political agency; and personal ‘transcendence’ beyond 

the prevailing order. These spheres of agency formed the organising basis for the 

thematic analysis. The findings generated by the thematic analysis point to the diversity 

of the experiences, which arguably stem from the convergence of background, structural 

variables, family and personal history and, hence, each of the participants’ positioning 

within the webs of power engulfing her life. However, beyond the dissimilarities among 

the participants some common themes emerged, stemming apparently from the socio-

cultural and political realities common to the Arab minority in Israel.   

Within the first sphere of agency, the themes gleaned epitomize the effect of 

structural forces on Arab women’s occupational choices and development.  Hence the 

scarcity of ‘vocation’ as opposed to the predominance of accounts of enforced/voluntary 

drifting into teaching, mainly due to its viability or compatibility with Arab women’s 

constructed social images and roles. Yet, teaching is also conceived as a ‘social mission’. 

These seemingly contradictory stances appear to correspond to what Suad Joseph 

attributes to the ‘constructed patriarchal relational selfhood’. In the realm of socio-

political agency, the participants’ articulations reveal commitment to matters, which 

revolve around local, ethnic, or national issues, as opposed to an apparent obliviousness 

towards the state’s ideological goals. The sphere of personal agency further discloses the 

scarcity of articulations of ‘deep reflections’ (in Charles Taylor’s terms) with regard to 

personal and socio-cultural issues, hence the conscientious inhibition of radical changes, 

and the articulation of satisfaction with the advantages that the profession entails, mainly 

the social status that being a teacher endows, and the opportunity to take part in shaping 

future generations; yet not the import of the economic autonomy it entails.  

Beyond the diversities and the commonalities in the realms and modes of agency, 

the analysis of the narratives discloses the prominence of two discourses where all of the 

participants’ educational practices and outlooks intersect, namely: education towards 

inter-communal tolerance, and pupils’ advancement beyond the attainment of academic 

skills.  Arguably, the adoption of these discourses is a conscientious choice of the realms 

and issues, which Arab women teachers discern as allowing them agency, the capacity to 

be active participants in the construction and the reproduction of the social order.      
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צפויים לשמש בטכנולוגיות סולריות.  (VPO)התקנים פוטוולטאים המבוססים על חומרים אורגניים 

לדוגמא, ביגוד סולרי, מטענים ניידים ובמיוחד התקנים עתירי שטח כגון חלונות סולריים ומבואות 

 של בנינים. 

. 2% -בעוד שבפועל הודגמה יעילות של כ 22-22%היא בטווח של  VPOיעילות ההמרה המחושבת של 

אורגניים יש צורך -כדי להגיע לרמת התפקוד של הטכנולוגיה המשמשת כיום בהתקנים סולריים אנ

. אחת מהדרכים שהוצעו לשיפור היעילות VPOלשפר באופן ניכר את היעילות והעמידות של התקני 

יהוו  TNC –, בשכבה הפעילה. צפוי כי ה TNCמן זעירות,  היא שילוב של צינוריות פח VPOשל 

תוספת חשובה להתקנים בזכות התכונות האלקטרוניות המשופרות שלהן, שטח הפנים הגדול, יחס 

שנות מחקר בתחום יעילות המרת  01-ההיבטים הגבוה, והיציבות הטבעית. אולם, גם בתום כ

נמוכה מאוד יחסית לערך התאורטי. יתירה עדיין  TNC מבוססי VPOהאנרגיה הנמדדת בהתקני 

אינם מתפקדים כמקבלי  TNC –מכך, עדיין לא מובן אם הערכים הנמוכים נובעים מכך שה 

אלקטרונים יעילים בהשואה לפולרנים, או מקשיי עיבוד הכוללים: אי זמינות של כמויות גדולות 

התפלגות קטרים ואורכים  מתכתיים או מוליכים למחצה )להבדיל מתערובות(, TNC מספיק של 

רחבה ובלתי נשלטת, נטיה לעבור אגרגציה והתארגנות לגבישים, נוכחות של זיהומים בחומר המוצא 

 . TNC –ובהקשר זה גם השפעה של תהליכי טיהור על התכונות האלקטרוניות של ה 

ופולימר  TNCבתיזה זו התמקדתי בנושאים הבאים: אפיון נסיוני של מעבר מטען בהשראת אור בין 

במטריצה פולימרית, הכנה של סיבים מרוכבים לשימוש  TNC מצומד, פיתוח דרכים לפיזור של

כדי למדוד   Renat sgp iLp SnLitc g Edeg LLI ghgiL ( RSEL)–נעשה שימוש ב  .VPOבהתקני 

 . בפרט, נחקרה המערכת של TNC–ישירות יצירה של פולרונים בתערובות של פולימרים מצומדים ו 

חומצה  -10-ונגזרת של פולרנים )פניל TNC ,PH3C, וסוגים שונים של PH3Cהקסיל טיופן(  3)-פולי

הזמינים מסחרית,  TNC –.  תוצאות המחקר מעידות כי מבין סוגי ה PTCPבוטרית מתיל אסטר(, 
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אשר פוזר היטב בפולימר המצומד מראה מעבר מושרה אור של אלקטרונים בין  TNCרק סוג אחד של 

טהור  PH3C –(  ב P nhc gI). המחקר כולל השוואה בין יצירה של פולארונים TNC –פולימר ל ה

. ENTNC- PH3C  (EegnnL –NhnnLp Thcl g Nhg t lLI)לבין יצירת פולארונים בחומר המרוכב 

בנוסף נידונה הסחה והגברה של ריכוז הפולארונים הנוצרים יחד עם תופעה של שיחלוף ספינים בין 

והפולארונים הנוצרים בפולימרים.  כמו כן מדווחת תלות לא  ENTNCטרונים המוליכים של האלק

מדווחת העלמות של  PH3C-PTCPשגרתית בטמפרטורה ובזוית של ריכוז הפולארנים. במערכת 

 לתערובת.  ENTNC - 1.0%הפולארון האניוני עקב הוספה של 

באופן מפתיע ההפרעה הנמדדת להעברת מטען בהשראת אור לא באה לידי ביטוי בביצועים שנמדדו 

 בתאי שמש שהשכבה הפעילה שלהם מבוססת על התערובת הנ"ל.  

 -הקסאפארה פנילן -אוקסיד-, פוליאתילן(CTPקופולימר )-בלוק-בחלק השני של התיזה טרי

. PH3Cבממסים אורגניים יחד עם  TNCחפה של אוקסיד אשר עוצב במיוחד שימש להר-פוליאתילן

ממתן את האינטרקציות הקולואידיות ואינטרקציות פני השטח ובכך  CTP –במערכת זו נמצא כי ה 

מאפשר שימוש בטכניקה של טוויה אלקטרוסטטית להכנה של סיבים אחידים באורך של מספר 

ון מבני של הסיבים העיד על סנטימטרים. התהליך המשמש להכנת הסיבים נחקר בפרוטרוט. אפי

. בליעה ודעיכה של הפוטולומיניסנציה TNC –דרגת התארגנות והכוונה גבוהות של הפולימר ושל ה 

מופרד בזמן מעידים על כך   RSEL –ו  RSELבמערכת זו מעידות על אינטרקציה בין המרכיבים. 

ת לעליה בריכוז בתערובת גורמ PNTNC(  P nte-NhnnLp –Thcl g- Nhg t lLIשנוכחות )

. תוצאה זו PNTNC –הפולרונים הנוצרים בהשראת אור בהשוואה לתערובת שאינה כוללת את ה 

עשויה להעיד על הפרדת מטען מצלחת בסיבים. בנוסף, במערכת זו נמדדו זמני רלקסציה ארוכים של 

ות כי תכנון הפולארונים וקצב שחבור איטי. אינדקציות להעברת מטען בהשראת אור במערכת זו מעיד

כרכיבים פעילים  TNC –לפולימר המצומד יכול לאפשר שימוש ב  TNC –נכון של האינטרקציה בין ה 

 . VPO –ב 

בעלי תכונות מגדרות היטב יאפשר לחקור את הקשר בין המבנה   TNC -צפוי כי שיפור הזמינות של

  .TNCשלהם ליעילות התקנים סולריים מבוססי 
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ABSTRACT 

Organic photovoltaics (OPV) hold considerable promise for their potential 

applications in solar-energy based technologies such as, portable chargers, solar clothing, and 

especially large area applications, like windows, and building facades. Currently, the 

calculated theoretical power conversion efficiency of OPV is in the range of 22-28%, but the 

most efficient to date is only 8%. In order for OPV to approach, and surpass the mature 

technology of inorganic PV, the efficiency and durability of organic solar cells must improve.  

Many different pathways have been suggested for improving the efficiency of OPV. 

One pathway is the incorporation of carbon nanotubes (CNT) into the active layer. The CNTs 

would be an important addition due to their electronic properties, high surface area, high 

aspect ratio, and inherent stability. However, after ten years of research, the power conversion 

efficiency of CNT-based OPV remains far below the theoretical limit. Furthermore, it is not 

yet clear if the fault lies in their low electron accepting properties, as compared to fullerenes, 

or a processing liability. The latter issue may include: the unavailability of large quantities of 

all-metallic or all-semiconducting samples, large polydispersity (both in length and diameter), 

uncontrolled aggregation, presence of impurities in the raw material, and the effect of the 

purification processes on the electronic properties of the tubes. In the thesis presented here, 

the following major subjects are addressed: experimental characterization of the intrinsic 

photoinduced charge transfer between CNTs and a conjugated polymer; the development of 

pathways for dispersion of the CNT in a polymeric matrix and preparation of active nano-

composite and PV active fibers.  

Light induced electron spin resonance (LESR) is used to directly measure the 

formation of polarons in conjugated polymers - CNT blends. Photoinduced charge transfer in 

poly(3-hexylthiophene) P3HT and different CNTs in P3HT and P3HT- fullerene derivatives, 

phenyl-C61-butyric acid methyl ester PCBM system were investigated via LESR. The results 

of the research show that among the several commercially available single-walled carbon 



nanotubes (SWCNT) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNT), only one type of 

SWCNT, which is fairly dispersed in the conjugated polymer, shows light-induced electron 

transfer between the polymer and the CNT. In this study, a comparison between the formation 

of polarons in a neat P3HT and in the SWCNT –I P3HT composite is reported. Furthermore, a 

shift and a higher concentration of polaron formation as well as the possibility of an electron 

spin exchange interaction between SWCNT conductive electrons and the polymer polarons in 

the blend is discussed. In addition, an unusual temperature and angular dependence were 

observed. In the system of P3HT –PCBM SWCNT-I, the disappearance of the anion polaron 

due to the introduction of 0.1 wt% CNT into the blend is reported. This apparent disruption of 

photoinduced charged transfer is surprisingly not reflected in the measured performance of 

solar cells based on the active blend. 

In the second part of the study, the tailor-made triblock copolymer, polyethylene oxide- 

(hexa-p-phenylene) - polyethylene oxide (termed tri-BCP), was used for co-dispersion of 

SWCNTs and MWCNTs in organic solvents along with P3HT. In this system, the tri-BCP is 

found to mediate the colloidal and interfacial interactions in the combined system, thus 

enabling the electrospinning of centimeter long, uniform fibers.  

A process for preparation of sub-micron electro-spun fibers, comprising conjugated 

polymer fullerene derivatives and CNTs with the mediating action of a polymeric dispersing 

agent, is described in details. Structural characterization of the fibers indicates a high degree 

of ordering and alignment within the fibers of both the polymer and the SWCNT, while 

absorption and quenching of the photoluminescence indicate significant interactions among 

the components. LESR and time resolved LESR reveal that the presence of MWCNTs in the 

P3HT-Tri BCP- MWCNT blend compared to P3HT-Tri-BCP intensifies the formation of 

polarons. The latter may be interpreted as a successful charge separation of the 

photogenerated carriers. Additionally, polarons in the P3HT tri-BCP MWCNT blend exhibit 

long relaxation and a very slow recombination rate, indicating the existence of deep traps, 

which lead to the capture of a large fraction of the charges carriers. 

The observation of photoinduced charge transfer in this system suggests that proper 

tailoring of the interactions between the CNT and their surrounding polymeric matrix may 

enable their utilization as active components in OPV.  

Future availability of well defined CNT materials is expected to enable the elucidation 

of the relation between their structure and efficiency as electron acceptors in OPV relevant 

systems.  

	  



 

 

Abstract 
 
The parvoviridae familycomprises all small, non-enveloped DNA viruses that contain 
linear single-stranded DNA genomes of 4000-6000 nt inside icosahedral capsids. The 
genomes terminate in palindromic sequences that are essential for replication and are the 
hallmark of the family. Parvoviridea consists of two subfamilies: the parvovirinae and the 
densovirinae. The densoviruses infect arthropods while the parvoviruses infect 
vertebrates. The parvovirinea contain five genera: Amdovirus, Bocavirus, 
dependoviruses, erythroviruses and parvoviruses. The parvovirus subfamily, which 
includes the Minute Virus of Mice (MVM),  are autonomous viruses   and require a 
dividing host cell population.   
There are several MVM strains: MVMm and MVMc are common pathogens in mouse 
animal colonies and two strains are common in the research setting, the fibrotropic strain 
(MVMp) and the lymphotropic strain (MVMi). Although these latter two strains are very 
similar and have a 97% identity in their genome and are indistinguishable serologically - 
each strain infects a different cell type(s). MVMp infects murine fibroblasts while the 
MVMi strain infects T lymphocyte cells. Normally these viruses will not grow efficiently 
in their reciprocal cell cultures. Both strains require proliferating cell lines and are unable 
to initiate the S phase. 
Members of the autonomous parvovirus sub-family are known oncosupressive agents. 
However, MVM killing does not fully correlate with cell transformation. Oncotropism 
was also shown in vivo when MVM infection was able to inhibit Ehrlich tumor growth in 
grafted mice. 
 
MVM has a small linear single-stranded genome (~5000nt). Only the minus strand is 
packaged into a rigid icosahedral capsid comprised of 60 structural proteins. The genome 
encodes three major RNA transcripts. The first transcript generated by the left-hand part 
of the viral genome, codes for the Non-Structural (NS) proteins, NS1 and NS2, under the 
control of a promoter at map unit 4 (P4). . The other transcript from a promoter at map 
unit 38 (P38) codes for the capsid proteins – VP1,VP2, and VP3, which is generated by 
enzymatic cleavage of VP2 during infection. About 50 of these proteins are VP2 and 10 
are VP1. More than 90 percent of capsids generated by the host cell are empty. Both the 
NS and the VP proteins affect the viral tropism. 
 
The goal of this research is to better understand how the non structural proteins affect the 
viral host range. 
 
To this end we chose to use the in utero method and the developing mouse embryo as our 
model. This method and model has been used successfully in our laboratory to examine 
the tropism of the laboratory stocks of MVMp and MVMi and provided information on 
the timing of the viral infection as well as its tropism in the developing embryo. 
We have tested behavior of four MVM mutants with altered non structural proteins: a 
single NS1 mutant and three NS2 mutants. H1, a rat parvovirus, tropism in the 
developing mouse embryo was also examined as part of a research program addressing 
the hypothesis that the non-structural P4 promoter is a host range determinant. 
 



 

 

  
 
One NS1 mutant was investigated: The MVMp-S588A mutant lacks a PKC 
phosphorylation site leading to a more virulent phenotype indicated by larger plaques. 
This change in the virus NS1 sequence led in utero to a peak of infection at 48hr which 
decays further at 72hr and 96hr. The early peak of infection matches the increased killing 
rate as shown in in vitro experiments. The decay at 72hr and 96hr is opposite to the wild 
type MVMp timing of infection in utero. The MVMp-S588A infected striated muscle 
cells the MVMp-wt did not infect, but did not infect fibroblasts in organs the MVMp-wt 
did not infect.  
 
Three NS2 mutants were investigated: MVMp-NES22 has two mutations abolishing the 
interaction between the NS2 proteins and the essential nuclear export factor CRM1, 
correlated with a severe delay in the release of progeny virions and small plaques in vitro. 
MVMp-M4 has an NS2 mutation that abolishes the interaction between NS2 proteins and 
14-3-3 proteins (at least the epsilon, beta or zeta isoforms). Tissue culture experiments 
did not distinguish MVMp-M4 from MVMp in all the exprimental parameters [5]. The 
NS2null virus is incapable of generating the R2 viral RNA and translating the NS2 
proteins. 
The MVMp-NES22 signal in utero is lower then the MVMp-wt which correlates to the 
small plaques shown in the in vitro results. The MVMp-NES22 mutant infected stomach 
mesothelia and fibroblasts in the olfactory cavity the MVMp-wt did not infect. The 
MVMp-NES22 viral burden was low at 48hr and 72hr which correlate with the delay in 
the viral egress noticed in tissue culture experiments. 
In in utero experiments the MVMp-M4 infected diaphragm striated muscle and 
fibroblasts in the prepuce and nasal cavity the MVMp-wt did not infect. The MVMp-M4 
viral burden is similar to that of the MVMp-wt at all times, which is consistent with the in 
vitro experiments. 
 
The results demonstrated a clear difference between the MVMp-S588A, MVMp-NES22 
and MVMp-M4 and MVMp-Lab. These NS mutants consistently infected mesothelium 
and endothelia the MVMp-Lab never did. We hypothesized that the stock of MVMp 
maintained on EA cells in our laboratory (MVMp-Lab) was different than the canonical 
MVMp (MVMp-wt) that was used to generate the collection of NS mutants. MVMp-Lab 
was found to have a 65bp deletion in a non-coding sequence following the VP ORF. We 
therefore characterized the infection parameters of the canonical MVMp-wt in our in 
utero assay. MVMp-wt, like the mutants derived from the wt virus and unlike MVMp-
Lab, was capable of infecting mesothelium and endothelium. The MVMp-Lab infected 
cardiomycytes, CNS, dorsal root ganglia and the notochord cells and fibroblasts in the 
placenta that MVMp-wt did not infect. The results provide strong evidence that the 65 bp 
repeat sequence copy number plays a role in determining which host cell type may be 
productively infected. 
 
A final NS mutant lacking all NS2 proteins was characterize. In tissue culture The NS2 
proteins are known to be vital for MVMp infection in cultured murine cells, but not in 
transformed human cells. in utero, MVMp-NS2null infected cells in the developing 



 

 

embryo. Unlike MVMp-wt, MVMp-NS2null infection peaked at 48hr and decayed 
thereafter. It infected some of the cells types and fibroblasts in organs that MVMp-wt 
infected, but infection was considerably weaker.  
 
It was recently shown that the autonomous parvoviruses are able to activate an innate 
immune response in primary mouse embryonic fibroblasts (MEF) and that this innate 
immune response is stronger in ICR-derived MEF than C57BL/6-derived MEF. We 
hypothesized that a reduced innate immune response to MVM might be apparent in 
C57BL-6 mice and that using this strain might lead to a clearer demonstration of MVMp-
NS2null infection in murine cells.  
We started addressing this hypothesis by comparing MVMp-wt infection in C57BL/6 vs. 
ICR embryos. MVMp-wt infected a wider range of tissues and cell types, generating a 
higher viral signal in C57BL/6 than in ICR embryos at all times. , The virus infected 
many of the same cell types in both strains, however MVMp-wt infected endothelium and 
chondrocytes only in ICR, and podocytes and radial glia cells only in C57BL/6. It 
infected fibroblasts in the thymus gland, liver capsule and eye only in ICR embryos but 
infected fibroblasts the placenta, jacobsons organ, and nasal cavity only in C57BL/6. 
Similarly to the IHC analysis, the MVMp-wt viral load in C57BL/6 embryos was 
considerably higher than in ICR embryos at all times, following a similar pattern. 
 
Injecting MVMp-NS2null virus into C57BL/6 embryos also resulted in a higher viral 
signal than in ICR embryos with the exception of the infection at 96hr: in C57BL/6 no 
viral signal was seen at 96hr and a very small viral signal in ICR embryos. In the ICR 
embryo the MVMp-NS2null did not infect cell types and fibroblasts in organs the 
MVMp-wt did not infect. In C57BL/6 embryos the MVMp-NS2null infected 
endothelium and fibroblasts in the esophagus and urethra thatMVMp-wt did not infect in 
C57BL/6 embryos. The results suggest that NS-2 is not an absolute requirement for 
infection of murine cells, but that infection in vivo is self limiting, and that perhaps an 
innate immune response has a role in this.  
 
  
 
The parvovirus H1 is a close relative of MVMp. It harbors two additional transcription 
factors in its P4 promoter. We intend to use the H1 P4 promoter in an otherwise MVMp 
background to test whether the P4 promoter plays a role in determining which cell types 
may be productively infected. Before this can be done the tropism of the H1 virus in the 
mouse embryo had to be explored. H1 was capable of infecting ICR embryos injected at 
13.5dpc. H1 timing of infection was distinct from that of the MVMp-wt. Like MVMp-
S588A and MVMp-NS2null, infection appears to diminish over time. H1 infected a few 
different cell types and fibroblasts in organs that MVMp-wt did not. The qPCR data 
indicates very high H1 viral load at 48hr compared to the MVMp-wt and decreasing 
amounts at 72hr and 96hr, similarly to the IHC analysis results. 
 
 
To summarize, we have shown that all the NS mutants examined were able to infect new 
cell types and fibroblasts in organs the wild type MVMp virus did not infect, either in 



 

 

ICR or in C57BL/6 embryos. We have also shown that the 65bp repeat in MVMp is a 
host range determinant. Finally, we have shown that the NS2null virus is capable of 
infecting murine cells in the developing mouse embryo, in contrast to in vitro data 
indicating that the NS2 protein(s) are vital for MVMp infecting murine cells. 
 



 

 

 תקציר
 גדילי חד DNA רק מכילים אשר מעטפת ללא, הקטנים הוירוסים כל את מכילהparvoviridae -ה משפחת
 מסתיימים הויראלי הגנום קצוות.  איקוסהדרלי ידקפס בתוך המוכל נוקלאוטידים 4000-6 שבין בגודל

 . שלו ההיכר סימן את ומהווים הוירוס לשיכפול חיוניים הינם אשר פלינדרומיים ברצפים
 -ה משפחת densovirinae.- והparvovirinae-ה: משפחות תת לשתי מתחלקת המשפחה

densovirinaeה שמשפחת בעוד חרקים בתאי מתרבה- parvovirineaמשפחת. חוליות בעלי בתאי מתרבה 
 : משפחות תת או מינים לחמישה מתחלקתparvovirinea -ה

Amdovirus, Bocavirus, dependoviruses, erythroviruses and parvoviruses. 
, Minute Virus of Mice (MVM) -ה וירוס נמצא אשר ביניהם) פרוווירוסים (parvoviruses -משפחת ה

 .כדי להשתכפל מתחלקים לתאים זקוקים יים אשראוטונומ וירוסים מכילה
 

 מעבדה לחיות גידול בבתי נפוצים פתוגנים הינם MVMc-ו MVM :MVMm-ה וירוס של זנים כמה ישנם
 על אף. MVMi-ה הלימפוטרופי והזן MVMp-ה, הפיברוטורופי הזן הינם במחקר הנפוצים הזנים שני ואילו
 מדביק זן כל –) הומולוגיה% 97 (שלהם הגנום רצף מבחינת לזה זה קרובים מאד האחרונים הזנים ששני פי

 תאי מדביק MVMi-שה בעוד, עכברים של פיברובלסטיים תאים בעיקר מדביק MVMp. שונים תאים סוגי
T תאים היינו (השני לזן המתאים תאים מצע על לגדול מסוגלים אינם אלה וירוסים כלל בדרך. לימפוציטים 

 מכיוון המתפתחים לתאים זקוקים הזנים שני. )MVMp-ל לימפוציטיים ותאים MVMi-ל פיברובלסטיים
 . S phase-ל  למעבר ולגרום תא להפעיל מסוגלים שאינם

-ה וירוס של קטילת התאים יכולת, זאת עם. סרטן מדכאי כגורמים ידועים הפרוווירוסים במשפחת הוירוסים
MVM הוכחה סרטניים תאים ולקטול וללגד הנטיה. סרטנית להתמרה קשורה לחלוטין אינה in vivo כאשר 
 .(Erlich) סרטניים תאים זן עם הודבקו אשר לעכברים MVM-ה וירוס הוזרק

 
 נארז השלילי הגדיל ורק אך כמעט. נוקלאוטידים 5000-כ של באורך ליניארי גנום יש MVM-ה לוירוס
 מקודד הגנום. הוירוס של נייםהמב החלבונים של יחידות 60-מ המורכב, האיקוסהדרלי הקפסיד לתוך

) Left hand part (הויראלי בגנום השמאלי האיזור י"ע מיוצר הראשון  RNA-ה. RNA תוצרי לשלושה
 או 4 מפה ביחידת הפרומטור של הבקרה תחת (non structural, or NS)      מבניים הלא לחלבונים מקודד

4P .ה-RNA38 או 38 מפה השני ביחידת מיוצר מהפרומוטור,  השניP הקרויים (המבניים לחלבונים מקודד 
VP (– VP1, VP2, VP3 .3VP 2 של אנזימטי חיתוך ידי על נוצרVP מטרה תא של ההדבקה בזמן .

 אחוזים 90-ל  מעל.שלם קפסיד ליצירת דרושות 1VP של יחידות וכעשר 2VP של יחידות כחמישים
 על משפיעים) מבניים-ולא מבניים (החלבונים וגיס שני. ויראלי גנום מכילים אינם הנוצרים מהקפסידים
 ). הוירוס ידי על המודבקים התא סוגי בחירת (הויראלי הטרופיזם

 
 השונים התאים סוגי בחירת על משפיעים, מבניים הלא כיצד החלבונים יותר טוב להבין היא המחקר מטרת

 . להדביק מסוגל שהוירוס
 

 השתמשו זה ובמודל זו בשיטה. כמודל המתפתח העכבר ברובעוin utero -ה במערכת בחרנו כך לצורך
 את ולתאר, MVMi וכן MVMp המקוריים הזנים שני של ההתנהגות את לבחון כדי בהצלחה שלנו במעבדה
 . תזמון ההדבקה והטרופיזם של הוירוסים ,הויראלית ההדבקה מהלך

 
 הלא בחלבונים מוטציה עם נונב אשר MVMp-ה וירוס של ארבעה מוטנטים של ההתנהגות את אנו בחנו
 :מבניים
 הינו פרוווירוס המדביק חולדות 2NS .1H-ה בחלבון שונים מוטנטים ושלושה 1NS-ה בחלבון יחיד מוטנט

 משפיע 4Pוהטרופיזם שלו בהדבקה של עוברי עכבר נבדק אף הוא כחלק מהמחקר הבוחן האם הפרומוטור 
 . מאכסן-על יחסי וירוס

 
 



 

 

 
 
 

 PKC lambda-  חסר אתר זירחון של חלבון הMVMp-S588A-ה:  נבחן1NSן מוטנט יחיד בחלבו
בעובר המתפתח השינוי גרם . וכתוצאה מכך הוירוס הפגין וירולנטיות גבוהה יותר ויצר פלאקים גדולים יותר

שיא .  שעות96- ו72- שעות לאחר ההדבקה ודעיכה לאחר מכן ב48-לשיא מוקדם בהדבקה הויראלית ב
. ים להתנהגות הוירוס שנצפתה בניסויים בתרביות תאים ובה נצפה קצב קטילת תאים מוגברמוקדם זה מתא

 בהדבקה של MVMp wild type- שעות אינה תואמת אלא הינה הפוכה לתזמון ה96- ו72-הדעיכה ב, אולם
 MVMp wild type- הדביק תאי שריר משורטט בדיאפרגמה אשר הMVMp-S588A-ה. עוברי עכברים

 . לא מדביקMVMp wild type-אך לא היה מסוגל להדביק פיברובפלסטים ברקמות אותן הלא הדביק 
 

-שתי מוטציות המנטרלות את הקישור של חלבון ה MVMp-NES22-ל:  נבחנו2NS-שלושה מוטנטים ב
2NS 1 של הוירוס לפקטור הייצוא מהגרעיןCRM החיוני וכתוצאה מכך ניצפה בניסויי in vitro איחור ניכר 

הינו בעל מוטציה בחלבון MVMp-M4 -ה.  את הויריונים החדשים מהתא ויצירה של פלאקים קטניםביצי
2NS ניסויים ). בטא או זטא, לפחות אפסילון (14-3-3 אשר מונעת את קישור הוירוס לחלבונים מקבוצת

הינו NS2null -ה. MVMp wild type-לMVMp-M4 -בתרביות תאים הראו כי אין דרך להבחין בין ה
 . 2NS- ולתרגם את חלבוני ה2R הויראלי RNA-מוטנט אשר אינו מסוגל לייצר את ה

-היה חלש יותר מזה של הMVMp-NES22 -של וירוס ה) באימונוהיסטוכימיה(בהדבקה העוברית הסיגנל 
MVMp wild type ,דבר אשר מקביל להדבקה החלשה והפלאקים הקטנים אשר זוהו בניסויי תרביות תאים . 

לא היה MVMp-NES22 - הדביק מזותל של הקיבה ופיברובלסטים בחלל האף אשר הMVMp-NES22 -ה
 שעות דבר המקביל 72- שעות ו48-היה נמוך ב) העומס הויראלי( הויראלית DNA-כמות ה. מסוגל להדביק

 .לעיכוב ביציאת הויריונים החדשים מהתאים בניסויים שנערכו בתרביות תאים
הדביק תאי שריר משורטטים של הדיאפרגמה וכן פיברובלסטים בעורלה MVMp-M4 -בהדבקה העוברית ה

-היה דומה לזה של הMVMp-M4 -העומס הויראלי של ה.  לא הדביקMVMp wild type-ובאף אשר ה
MVMp wild typeבדומה לתוצאות ניסויי ה,  בכל הזמנים-in utero . 

 
 MVMp-S588A- וMVMp-NES22 ,MVMp-M4בבחינת התוצאות נראו הבדלים בין כל הוירוסים 

מוטנטים אלה הדביקו באופן עקבי מזותליום ואנדותליום אשר זן .  אשר גודל במעבדהMVMp-לבין זן ה
 במעבדה שלנו EA אשר גודל על תאי MVMpשיערנו כי ישנם הזן של . המעבדה לא הדביק מעולם

)MVMp-Lab (שונה מה-MVMp wild type בעל הרצף הקנוני )MVMp-wt (בו השתמשו כדי אשר 
 . לייצר את המוטנטים הללו

. VP של ORF-אחרי ה,  בסיסים באיזור שאיננו מקודד לחלבון65יש חסר של MVMp-Lab -גילינו כי ל
 . in utero- תוך שימוש בטכניקת הcanonical MVMp-wt-לפיכך בדקנו את פרמטרי ההדבקה של ה

 הדביק בהצלחה תאי מזותליום MVMp-wt-הMVMp-Lab -בדומה למוטנטים שבדקנו ובניגוד ל
את , הדביק קרדיומיוציטיםMVMp-Lab - ה MVMp-wt-אולם בניגוד ל. ואנדותליום בעוברים המתפתחים

לא MVMp-wt - כמו גם פיברובלסטים בשיליה שהnotochord - ותאים בCNS ,dorsal  root ganglia-ה
ו בעל תפקיד בבחירת סוגי התאים המתאימים  בסיסים הינ65התוצאות מצביעות על כך שהרצף של . הדביק

 . להדבקה יעילה של הוירוס
 

בתרביות תאים חלבוני .  אופיין גם הוא2NS-אשר חסר כל יכולת לתרגם את חלבוני ה,  האחרוןNS-מוטנט ה
אולם אינם חיוניים להדבקה של ,  ידועים כחיוניים לוירוס לצורך הדבקה של תאים ממקור עכברי2NS-ה

-בניגוד ל. הדביק תאים בעובר המתפתח MVMp-NS2null-ה in utero. אניים מותמריםתאים הומ
MVMp-wt ה  שיא ההדבקה של-MVMp-NS2nullה.  שעות ודעך לאחר מכן48- היה ב-MVMp-

NS2nullהדביק חלק מהתאים ופיברובלסטים בחלק מהאיברים שה - MVMp-wt  הדביק אך ההדבקה היתה
 . אהחלשה באופן משמעותי בהשוו

 



 

 

 innate(לאחרונה נתגלה כי הפרוווירוסים האוטונומיים מסוגלים להפעיל את מערכת החיסון המולדת 
immune response ( בתאי עכבר עובריים פרימריים)primary mouse embryonic fibroblasts, 

MEF ( ותגובה חיסונית זו הינה חזקה יותר בתאים שמקורם בעכבריICR מאשר בעכברי C57BL/6 . אנו
 וכי שימוש בזן זה C57BL/6שיערנו כי התגובה האימונית הנמוכה לוירוס יכולה להיות ניכרת יותר בעוברי 

 המדביק תאים MVMp-NS2null-של עכברים יוביל להדבקה ויראלית טובה יותר והדגמה טובה יותר של ה
 . עכבריים

 
 . C57BL/6 כנגד עוברי ICR בעובריMVMp-wt -התחלנו לבדוק היפותזה זו על ידי השוואת הדבקה של ה

 הדביק טווח רחב יותר של רקמות וסוגי תאים תוך יצירת סיגנל ויראלי גבוה יותר בעוברי MVMp-wt -ה
הוירוס הדביק מגוון של תאים שונים בשני סוגי . בכל הזמנים שנבדקו, ICRבהשוואה לעוברי C57BL/6 -ה

- רק בradial glia- והדביק פודוציטים וICR-וציטים רק בהעוברים אך הדביק אנדותליום וכונדר
C57BL/6 .קפסולה של הכבד והעין רק ב, הוירוס הדביק פיברובלסטים בבלוטת התימוס-ICR והדביק 

במתואם עם אנליזת האימונוהיסטוכימיה . C57BL/6-ייקובסון והאף רק ב'איבר ג, פיברובלסטים בשיליה
 . בכל הזמנים תוך שמירה על תבנית דומהICR-גבוה יותר מאשר בהיה C57BL/6 -העומס הויראלי ב

 
 הוביל ליצירת סיגנל ויראלי גבוה יותר C57BL/6 וירוס לתוך עוברי MVMp-NS2null-הזרקה של ה

 ICR- שעות בעוד שב96-לא נראה סיגנל ויראלי בC57BL/6 -ב:  שעות96-למעט ב, ICRמאשר בעוברי 
 לא הצליחו להדביק סוגי תאים MVMp-NS2null- הICRברי בעו. נראה סיגנל חלש בזמן זה
 ופיברובלסטים ברקמות 

 הדביק אנדותל MVMp-NS2null -הC57BL/6 -אולם בעוברי ה. לא הדביקMVMp-wt -שה
 2NSתוצאה זו מצביעה על כך שהחלבון . לא הדביקMVMp-wt -ופיברובלסטים בושט ובצינור השתן שה

אולם ההדבקה בעובר המתפתח נעצרת לאיטה מעצמה , קה של תאים עכברייםאינו חיוני באופן מוחלט להדב
 . וייתכן שמערכת החיסון המולדת מעורבת בכך

 
 4P יש שני אתרים נוספים של פקטורי שעתוק בפרומוטור 1H-ל. MVMp- הינו קרוב של ה1Hהפרוווירוס 
 כדי לבחון את MVMp של  על רקע1H של 4Pאנו מתכוונים להשתמש בפרומוטור . MVMp-שלו שאין ל

לצורך כך נאלצנו לבחון ראשית כל את הטרופיזם .  בקביעת הטרופיזם הויראלי4Pמעורבותו של הפרומוטור 
התזמון .  להריון13.5 בהצלחה כאשר ההזרקה בוצעה ביום ICR הדביק עוברי 1H.  בעוברי עכברים1Hשל 
 MVMp-NS2null וכן MVMp-588-בדומה ל. MVMp-wt שונה באופן משמעותי מזה של 1Hשל 

  - שה      הדביק מספר סוגי תאים ופיברובלסטים באיברים1H.  דועכת לאורך זמן1Hההדבקה של 
MVMp-wtאנליזת ה.  לא הדביק- qPCR שעות בניגוד ל48-הצביעה על כמות וירוס גבוהה מאד ב - 
MVMp-wtאימונוהיסטוכימיהבדומה לתוצאת ה,  שעות96- ו72- וכמויות קטנות יותר ויותר ב . 

 
הראינו כי כל המוטנטים שנבחנו היו מסוגלים להדביק סוגים חדשים של תאים ופיברובלסטים , לסיכום

 65כמו כן הראינו כי החזרה של . C57BL/6 או ICRבעוברי ,  לא הדביק MVMp-wt-באיברים אותם ה
 מסוגל להדביק NS2null- כי ההראינו, לבסוף. מאכסן- הינה גורם קובע ביחסי וירוסMVMp-בסיסים ב

 חיוניים 2NS-שהצביעו על כך שחלבוני ה in vitroבניגוד לידוע מניסויי , תאים עכבריים בעובר המתפתח
 . בתאים עכברייםMVMpלהדבקה של 
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תקציר  

 
מחזור  עלמטרת  המחקר היא להגיע להבנה עמוקה יותר של אחת מבעיות היסוד בביולוגיה, אופי הבקרה 

, אפשר להתבונן במערכת מרתקת של תיאום Escherichia coliכמו של  החיידקי. בתא חיידקיהתא 

מחקרים הכמות ההולכת וגוברת של בזמן ובמרחב בין תהליכים שונים המתרחשים בנפח מזערי. למרות 

שמציגים תהליכים ומשתתפים חדשים המעורבים בתהליך הבקרה על תהליך החלוקה, הידע שלנו בנוגע 

כי  ההיפוטזהוק. עבודה זו נעשתה בהשראת למקור המניעה את התהליך עדין אינו מספיק עמ

וכת ע"י והנוקלאויד, מתו השל התא החיידקי, הממבראנ המבנה העיקריות האינטראקציה בין שתי יחידות

אדנ"א לממבראנה הפנימית דרך גשרי רנ"קישור ה תהליכי מכתוצאה  חלבון. קישור זה נוצר-

המתרחשים בוממבראנה, והכנסה של חלבונים ממבראנלים  על תוך התרגום \שעתוק , בתהליך הזמנית- - 

"transertionיתרה לכך מודל ה ." - transertion"של דומאינים ממבראנלים   ם" מציעה כי היווצרות

בסיסיים  םאשר הינם בעלי תפקיד מפתח בתהליך החלוקה, נובע כתוצאה מתהליכים אבולוציוניי

החשוב של הארגון בזמן ובמרחב של התא את התפקיד המתרחשים בתוך התא החיידקי. המודל מיחס 

החיידקי להטרוגניות של הממבראנה הפנימית.    

מטרתה של עבודה זו היה לבחון את מודל ה - "transertion "עיקרי המקשר בין הממבראנה לבין  כמנגנון

עם מרכיבים שונים של )  (EGFPבמהלך העבודה השתמשנו בחיבור של חלבון פלורוסנטי דנ"א. ה

בחיידקים חיים. לצורך בחינת מים ממבראנלים משוערים לצורך סימון מתח SECהטרנסלוקציה מערכת 

בחיידקים חיים  EGFPשלהם נבחן פיזור הסימון הפלורוסנטי של  המים הממבראנלים  והדינאמיקהמתח

כאחד.  ,מחיידקים אלא שוחררנוקלאוידים אשר ובאזורים ממבראנלים אשר נשארו מחוברים אל ה  

ו SecA-EGFP, EGFP-SecYלאחר ביטוי של חלבוני איחוי   -EGFP-SecE  בתאיE. coli  הבחנו

בפיזור בלתי אחיד של הסימון הפלורוסנטי בממבראנה. בחינת נוקלאוידים ששוחררו מתאים אלא ונצבעו 

ע"י צביעה ספציפית ב - DAPI וב - FM 4-64  אוDiI  הראתה אזורים ממבראנלים ואזורים המציגים

ומים שסומנו בתח -EGFP   .אנו משארים שאזורים אלא אשר נשארו מחוברים לנוקלאויד לאחר שחרורו

שנשארו קשורים  EGFPהמועשרים בחלבוני טראנסלוקציה המאוחים עם  מציגים טלאים ממבראנלים 

לנוקלאויד  המשוחרר.   

או הרעבה לחומצות ) Rif), וריפאמפיצין (Camע"י כלוראמפניקול ( שלמים תוצאות הטיפול בתאים

), גרמו להופעת נוקלאוידים חופשיים אשר +relAהטבעי (), אך לא של הזן -relAאמינו של הזן המוטנט (

ממבראנלים כלל, תופעה שניתן היה לאבחן ע"י היעלמות הפלורוסנציה של  טלאיםאינם נושאים אליהם 



ה -EGFP. טנטי מערכות הטראנסלוקציה ע"י ביטוי יתר של חלבון מו שיבושSecA209N  בתאים, גרם

. לאחר שיחרורואזורים הממבראנלים מפני הנוקלאויד כמו כן להיעלמות ה  

הטלאים הממבראנלים, הנמצאים באסוציאציה עם הנוקלאויד, נעלמו לאחר שבירת גשרי הרנ"א וכן 

, ע"י טיפול בהגשרים החלבוניים שהינם חלק ממערכת הטראנסלוקציה -RNase ו -Proteinase 

. מבודדיםקלאוידים בנו  

התוצאות המוצגות בעבודה זו כאשר נבחנות יחד מתאימות באופן עקבי למודל ה - "transertion ."

ודרך  mRNAבעבודה זו אימתנו את קיום הקישור בין הממבראנה לבין הנוקלאויד דרך מולקולות ה 

מים ממברנאלים פעיל מוביל ליצירת מתחtransertion גשרים חלבוניים. אנו מאמינם כתהליך 

המועשרים במערכות הטראנסלוקציה אשר עשוי להשפיעה של עיצוב המורפולוגיה של הנוקלאויד ועל 

תהליך ההיפרדות.  
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Abstract 

Bacterial cells display a fascinating spatio-temporal organization in a tiny 

volume. Despite the exponentially growing amount of information regarding new 

participants and processes involved, our understanding of fundamentals of this 

organization is still poor. This work was inspired by the hypothesis that the interaction 

between the two large architectural units of the bacterial cell, the membrane and the 

nucleoid, is brought about by DNA attachment to the inner membrane through RNA-

protein bridges resulting from concurrent transcription/translation and insertion of 

integral proteins into the membrane—the “transertion” process. Moreover, the 

transertion model proposes an evolutionary reasonable mechanism for membrane 

domain formation that is a hyperfunction of the basic cell processes. It attributes the 

major role in the spatio-temporal organization of the bacterial cell to plasma 

membrane heterogeneity. 

The aim of this project was to test “transertion” as the major DNA–membrane 

connectivity mechanism. We exploited fusions of green fluorescent protein (EGFP) 

with different components of the Sec translocation machinery to tag the presumed 

membrane domains in live cells. We examined distribution of GFP fluorescence both 

in live cells, revealing membrane domains and their dynamics, and between 

membrane patches attached to isolated nucleoids and the rest of the membrane. 

We observed a heterogenic localization of SecA-EGFP, EGFP-SecY, and 

EGFP-SecE fusion proteins in Escherichia coli membrane. Examination of the 

nucleoids released from these cells specifically stained with DAPI and FM 4-64 or 

DiI reveals regions of both membrane and EGFP florescence attached to the nucleoid 

body. These regions presumably represent membrane patches enriched with EGFP-

tagged components of the translocon attached to isolated nucleoids. Treatment of cells 

with Cam and Rif or amino acid starvation of the relaxed relA-, but not of the 

stringent relA+, strains resulted in nucleoids free of membrane patches. Jamming 



translocons by overexpression of a mutant SecA209N in the cells resulted in 

disappearance of membrane patches from the isolated nucleoids. The membrane 

patches, associated with isolated nucleoids, can be stripped by cutting the RNA or 

protein links, comprising the transertion structure, by RNase or Proteinase treatment. 

Our results taken altogether are perfectly consistent with the transertion model 

and its predictions. The existence of the connection between the nucleoid and the 

membrane through mRNA and protein bridges was thus corroborated. We believe that 

the active transertion leads to formation of domains in the membrane enriched with 

translocons and may serve for shaping the nucleoid morphology and segregation. 
 



 TLשיטות בתחום דוזימטריה  שיפור
 אברהם עדי :שם המגיש

 ר עוזי גרמן"זאב אלפסי וד' עבודה זו בוצעה בהדרכת פרופ
 

 תקציר

היא השיטה הנפוצה ביותר לביצוע TLD (Thermoluminescence Dosimetry )שיטת ה 
. LiF:Mg,Tiדוזימטריה אישית וסביבתית והחומר הנפוץ ביותר לביצוע דוזימטריה בשיטה זו הוא 

 . שיטה זו היא השיטה הרשמית בישראל

מאופיינת במספר גדול ( מעבדה דוזימטרית)של מעבדה המספקת שירותי דוזימטריה  עבודת שגרה
עובדה זו מכתיבה את הצורך . המכילים גבישים בין שתי שכבות טפלון TLDשל קריאות כרטיסי 

] 300 -ומגבלת טמפרטורה ל TLDמהיר של חומר ה ( קצב חימום)בקצב קריאה 
O
C] , מעבר לה

הקריאה , TLDלאפשר זאת מבלי לגרום לנזק למרכיבי כרטיס ה  כדי. הטפלון עלול להינזק
על ידי הזרקת סילון גז חם תוך מדידת עוצמת האור הנפלטת במערכות מודרניות מתבצעת 

במיוחד כאשר החימום אינו ישיר אלא )האילוץ של קצב חימום גבוה . מהגבישים לאורך החימום
ולכן חלק ( עקומת הזהירה)ל תוצר הקריאה מקשה על יכולת הניתוח ש( מתבצע על ידי גז חם

כאשר אופי שדות הקרינה )בשגרת העבודה . אובד TLDמהמידע אותו ניתן להפיק מחומר ה 
עובדה זו אינה מהווה בעיה או קושי אך ( תקין TLDאותם מודדים ידוע ומהלך קריאת חומר ה 

: TLDס טכנולוגיית ה בבסי)אובד  TLDכאשר מתרחשת תקלה בקריאה והמידע שנאגר בחומר ה 
או במקרים בהם שדות הקרינה להם נחשף חומר ( קריאת הגביש מביאה לאיפוס המידע האגור בו

המידע המתקבל בקריאת , (שונים LETסוגים שונים של קרינות בעלות ערכי )מורכבים  TLDה 
 (. במקרה תקלה, או שאינו קיים)אינו מספיק  TLDשגרה של חומר ה 

גנה מקרינה דורשות מדידה מדויקת ואמינה של מנות החשיפה מתוך מתן דגש התקנות בתחום הה
עובדה זו מחייבת שיפור שיטות ALARA (As Low As Reasonably Achievable .)על עקרון ה 

 . העבודות המקובלות כיום ומתן מענה טוב גם במקרים החורגים מהשגרה

עבור אותם מקרים בהם לא ניתן  LiF:Mg,Tiמטרת העבודה הנוכחית היא לחקור את תגובת 
או במקרים בהם יש צורך בוידוא נוסף לערך שהתקבל )לקבל תשובה מספקת מקריאת השגרה 

ולהציע פתרונות שיאפשרו קבלת מידע נוסף ממנו תוך שמירה על העיקרון כי ( בקריאת השגרה
רת גז בקצב חימום בעז)פתרונות אלו יהיו ישימים בעבודת השגרה של המעבדה הדוזימטרית 

 (.TLDחימום מהיר של כרטיסי 

הראשון מגדיר את המושג דוזימטריה וכולל את הרקע . העבודה הנוכחית מורכבת מחמישה פרקים
מרכז הפרק את המאפיינים והתכונות של , בנוסף(. TL)הכללי והמדעי לתופעת הזהירה התרמית 

LiF:Mg,Ti . עם דגש מיוחד על ( הזהירהעקומת )בפרק זה קיים דיון נרחב בתוצר הקריאה
הפרק השני מכיל . השפעת המאפיינים השונים בשלב החשיפה לקרינה ובשלב החימום על צורתה

 . סקירה של המערכות הניסיוניות בהן נעשה שימוש במסגרת העבודה

ומציג כלים שפותחו  LiF:Mg,Tiהפרק השלישי עוסק בניתוח עקומת הזהירה המתקבלת מחימום 
שפותח )הכלי הממוחשב . ת מחקר זו המאפשרים בחינה וניתוח של עקומות זהירהבמסגרת עבוד

מאפשר ניתוח בשיטת האינטגרציה לפי אזורים ( Microsoft VB.NET 2005בסביבת העבודה 
(ROI) , מעבר לזה המתקבל מסכימה של העקומה )של עקומת הזהירה לצורך הפקת מידע נוסף

בנוסף לניתוח , כלי ממוחשב זה מאשפר(. דוזימטריתכולה במסגרת קריאת השגרה במעבדה ה
לכלי ממוחשב זה יתרון בכך (. על ידי השוואה לעקומה סטנדרטית)בחינה של תקינותן , העקומות

במסגרת מחקר או בחינה )ניתוח עקומת זהירה בודדת הוא הראשון . שניתן להפעילו בשני אופנים
במסגרת קריאות שגרה במעבדה )אות והשני ניתוח של קבוצת קרי( של קריאה ספציפית

 (.הדוזימטרית

של עקומת הזהירה המתקבלת ( HTTL)החלק העיקרי של העבודה עוסק בחקר השיאים הגבוהים 
 .ומציג יישומים העושים שימוש במידע המתקבל משיאים אלו LiF:Mg,Tiמחימום 



בדרך כלל )ם אלו בשגרת העבודה של מעבדה לדוזימטריה לא נעשה שימוש במידע הנאגר בשיאי 
ובמחקרים רבים בעבר ( מלכודות המשויכות לשיאים אלו לא מספיקות להתרוקן בקריאת שגרה

קיימת מחלוקת לגבי אפשרות , עם זאת. הוצגו שימושים שונים במידע המתקבל מקריאתם
כדי . הפרק הרביעי בעבודה מציג מחלוקת זו. השימוש בשיאים אלו לצורך קביעת מנות חשיפה

יישימות המידע המתקבל מקריאת השיאים הגבוהים נבחנו המאפיינים השונים שלהם  לבחון
תוך  TLDעבודת השגרה במעבדה הדוזימטרית עם כרטיסי )כאשר התנאים הבסיסיים נשמרים 

בסיכומו של פרק זה נקבע כי ניתן לעשות שימוש במידע המתקבל (. חימום בגז בקצב מהיר
אפייני הכיול והקריאה ידועים ומופעל מערך בקרת איכות מהשיאים הגבוהים וזאת בתנאי שמ

יש (. כרטיסים ומערכת קריאה, TLDחומר )המבטיח את תקינות המרכיבים השונים של המערכת 
 תבמעבדלציין כי דרישות אלו אינן חריגות והן נכונות לכלל התהליכים בעבודה שגרתית 

 . TLDדוזימטריה הפועלות בשיטת 

שני יישומים העושים שימוש במידע זה לצורך מתן פתרון לשניים הפרק החמישי מציג 
 . TLDמהחסרונות המרכזיים של שיטת ה 

שנקרא ואופס  LiF:Mg,Tiהיישום הראשון הוא שיטה המאפשרת לבצע שיערוך חשיפות מגביש 
קריאה . על ידי קריאה נוספת בפרופיל טמפרטורה שונה מזה של קריאת השגרה, בקריאת שגרה

מלכודות המשויכות )זו מאפשרת הפקת מידע ממלכודות שלא פונו בקריאת השגרה נוספת 
של  [mSv] 10הוכח כי ניתן לבצע שיערוך של מנות חשיפה החל מרמה של (. לשיאים הגבוהים

ערך סף זה מתאים לצרכים של הגנה מקרינה הן כחסם עליון לצורכי הבטחת . βאו  γקרינת 
נבחנו והוגדרו ההשפעות של . לצורך שחזור חשיפות שאבדו איכות והן כערך סף נמוך מספיק

השפעת צבירת הרקע : מאפיינים שונים על ערך המנה המשוערכת המתקבלת בשיטה זו כגון
הוכח כי על ידי כיול ואיפוס בתהליך . השפעת תופעת דהיית האות וסוג הקרינה הפוגעת, הטבעי

ן דבמקרה של אוב)שערוך מנת חשיפה בודדת  ניתן לעשות שימוש בשיטה זו לצורך, גדרוקבוע ומ
 (. קביעת חסם עליון לחשיפה במקרה של חשיפה מתמשכת)או מצטברת ( הקריאה המקורית

קרינות )היישום השני הוא בחינה של האפשרות לבצע הפרדה של מנות חשיפה ממקורות שונים 
צול התגובה השונה של ני) TLDתוך ניצול התגובה השונה של חומר ה ( שונים LETבעלות ערכי 

, הראשונה. נבחנו שתי שיטות לביצוע הפרדה זו. לסוגי הקרינה השונים( אזור השיאים הגבוהים
הפרדה פיסיקלית על , הפרדה מתמטית על ידי ניתוח עקומת הזהירה וחלוקתה לאזורים והשנייה

כי ניתן לקבוע בשני המקרים הוכח . ידי שינוי פרופיל הטמפרטורה וביצוע הקריאה בשני שלבים
פרט למקרים של יחסים , בדיוק טוב γאת יחסי המנות של החשיפה לנויטרונים תרמיים וקרינת 

  .קיצוניים

של עקומת הזהירה ( HTTL)עבודת המחקר הנוכחית התמקדה באזור השיאים הגבוהים 
הזהירה ובפרט של במסגרת המחקר נבחנו מאפיינים שונים של עקומת . LiF:Mg,Tiהמתקבלת מ 
וכמו כן פותח כלי ממוחשב המבצע ניתוח של עקומות הזהירה ובדיקת  HTTLאזור שיאי ה 

במסגרת זו הוכח כי . מאמרים בספרות המקצועית המבוקרת כמפורט בהמשך 21תקינותן ופורסמו 
ניתן לעשות שימוש במידע המתקבל מאזור השיאים הגבוהים והוצגו יישומים העושים שימוש 

 . ידע זהבמ
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Abstract 
 

Thermoluminescence Dosimetry (TLD) is the main dosimetric method for personal and environmental 

dosimetry and LiF:Mg,Ti is the most commonly used TLD material. TLD is the official dosimetric 

method in Israel. 

 Routine practice at a laboratory that provides dosimetric services (Dosimetry Laboratory) is 

characterized by a high volume of TLD cards readouts (a TLD card contains TLD chips held between two 

layers of Teflon). This requires the use of high heating rates with a readout temperature limitation of 300 

[
O
C] as the Teflon may be damaged at higher temperatures. To make this possible without causing any 

damage to the components of the TLD card, the readout is performed in modern systems by using a hot 

gas jet while measuring the intensity of light emitted from the TLD chip during the heating process. The 

high heating rate constraint causes difficulties in the analysis of the readout product (the glow curve), 

leading to a loss of some of the information that was accumulated in the TLD material. In routine practice 

(where the characteristics of the radiation fields are well known and if there is no problem in the readout 

procedure) this fact has no actual effect on the results of the reading process. However, a failure in the 

readout process could lead to a loss of information (one of the fundamental basis of the TLD technology 

is the fact that the reading process of the TLD chip, resets the information stored in it). In addition, there 

are cases of the TLD material being exposed to mixed radiation field (different radiation sources with 

various LET values). In these cases, the information obtained in the routine readout procedure of the TLD 

material is not complete. 

The regulations and standards in the field of radiation protection require an accurate and reliable 

measurement of exposures with an emphasis on the principle of ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable). This emphasizes the need to improve the conventional routine working methods and to 

provide a better response even in unusual cases (that are outside the routine practice).  

The goal of the present work was to investigate the response of LiF:Mg,Ti for  the situations when the 

routine readout results are incomplete. (or there is a need to verify the result of the routine readout. The 

results of the present work provide solutions and procedures to enhance the information obtained from the 

TLD material while maintaining the principle that these solutions are applicable to the routine work of a 

dosimetric laboratory  (high gas heating rates to a limited temperature for readout of TLD cards).  

The present work contains five chapters. The 1
st
 chapter introduces the definitions in the field of 

dosimetry and gives a general description of the phenomenon of thermoluminescence (TL), reviewing 

also the characteristics and properties of LiF:Mg,Ti. In addition, there is an extensive discussion on the 

result of the TLD readout procedure (the glow curve) with special emphasis on the influence of various 

properties of the exposure and readout phases on it. The 2
nd

 chapter includes an overview of the 

experimental systems used in the present work. 

 The 3
rd

 chapter deals with the analysis of the glow curves resulting from the readout of LiF:Mg,Ti and 

presents tools (developed in the frame of the present work), that enable examination and analysis of glow 

curves. The computerized tool (developed under Microsoft VB.NET ver. 2005) analyzes glow curves 

using the ROI (Region of Interest) method and provides information to that obtained by summing the 

entire glow curve, as usual in the routine readout). In addition to the glow curve analysis capabilities, this 



computerized tool includes a procedure that checks the regularity of the glow curve (by a comparison to a 

standard glow curve). 

The computerized tool has the advantage that it can be used in two different modes. The first mode is 

"single curve mode" which allows an in-depth, manual analysis of a glow curve (for research purposes or 

a specific analysis of a glow curve) and the second mode is "multiple curves mode" which allows the 

analysis of a group of glow curves (as a part of the routine readout procedure in a dosimetry laboratory). 

The main part of this work deals with the study of high temperature thermoluminescent (HTTL) peaks of 

the LiF:Mg,Ti glow curve and presents applications of the information obtained from them. 

In routine practice at a dosimetry laboratory, there is no use of the information stored in the HTTL peaks 

(usually, in routine readout, the traps associated to the HTTL peaks are not emptied). Earlier studies 

showed different uses of the information obtained from the HTTL peaks, but there are controversies 

regarding the possible use of the high temperature peaks information to determine dosimetric quantities. 

The 4
th
 chapter of the present work deals with this controversy after in-depth examination of the different 

properties of the HTTL peaks and the effect of different parameters of the exposure and readout phases on 

them. The HTTL peaks properties were examined under the requirement that basic conditions of the 

routine readout procedure are kept (high gas heating rate of TLD cards and limited readout temperature). 

As a conclusion of this chapter, the limiting conditions of routine readout do not pose any obstacle to 

practical use of the HTL information obtained as long as the calibration and readout parameters are 

known and appropriate quality control is employed as a part of the routine procedure al the dosimetric 

laboratory (which is a basic requirement for any dosimetry service). 

The 5
th
 and last chapter demonstrates two applicable uses of the information stored in the HTTL peaks 

that answer two of the major shortcomings of the TLD method.  

The first application is reassessment of doses after yhe TLD material was read (and deleted) in a standard 

routine readout. This reassessment process is based on a second readout with a different TTP (Time 

Temperature Profile) which allows to empty traps associated to the HTTL peaks that were not emptied by 

the original readout. It was found that doses as low as 10 [mSv] of γ or β radiation can be reassessed by 

using the proposed method. This limit is low enough for radiation protection requirements as a limit for a 

single readout (in the case of loss of information) and for accumulated dose (in the case of quality control 

limits). Different influencing factors on the value of the reassessed dose were checked, as the effect of 

accumulated natural background on the result of the reassessment (the effect of time between the first and 

second readout), the effect of the fading and the effect of the type of radiation the TLD material was 

exposed to (γ and thermal neutrons).  

 

The second application is examining the possibility of separation of exposures from different radiation 

sources (radiation with different LET values) by exploiting the different response of the HTTL peaks of 

LiF:Mg,Ti to different types of radiation. Two methods were examined. The first is a mathematical 

separation method using glow curve analysis to separate the different parts of the glow curve spectrum. 

The second one is a physical separation method using time temperature profiles that allows reading the 

glow curve in two stages. It was shown that for both methods, except for the cases of extreme dose ratios 

from the two sources, the HTTL peaks region information can be used to predict reliably the ratio 

between the doses from γ and thermal neutrons radiations.         

 

The present research focused on the high temperature (HTTL) peaks of the LiF:Mg,Ti glow curve and 

different properties of the glow curves were extensively studied. A computerized glow curve analysis 

program which handles the glow curves and checks their regularity was developed. It was shown that the 

information obtained from the HTTL peaks is reliable and can be used for practical routine dosimetry. 

Two applications using this information were demonstrated.  12 articles (listed below) were published in 

international journals.    



 די תהליך ממברנליסילוק מזהמים אורגנים בעלי משקל מולקולרי נמוך על י :העבודהנושא 

 עדי בן דוד   :שם המגיש

  קרלוס דוזורץ' פרופ, יורם אורן' פרופ, סלב פרגר'ויצ' פרופ: שם המנחה

   

 תקציר העבודה

שונים  םיאורגני מזהמים של ההרחקה היא במים טיפול של בתחום והמדאיגות החמורות הבעיות אחת

 מזדהמים והמודעות מים מקורות ויותר שיותר כיוון השנים עם ומחמירה הולכת זו בעיה .מים ממקורות

 רבים מהחומרים .וגדלה הולכת  נמוכים מאוד בריכוזים כאשר מדובר גם  במים אלו חומרים של לסיכון

 השונות התגלו מהתעשיות אורגנים חומריםו ומזיקים עשבים קוטלי ,הדברה חומרי גוןכ האורגנים

  .אנדוקריניות הפרעות ויוצרי מוטוגניים כקרצינוגניים

במטרה לשפר   הידרופילית על פני שטח הממברנה פולימרית שכבה הוספתבמחקר זה נבדקה האפשרות של 

. מינימלית בשטף הפגיעתוך כדי  ממברנת ננופילטרציה מסחרית  ים אורגניים על ידי את ההרחקה של מזהמ

הפולימרית  הוספת השכבה. מחקר זה סיפק גם הבנה של מנגנון המעבר של מזהמים אורגנים דרך הממברנה

מתרחשת בטמפרטורת ו, לא יקרה, מהירה הן שהיאשיטה היתרונות  .Redoxנעשתה על ידי פילמור בשיטת 

לכוון השכבה הסלקטיבית של  ללא ערבוב תוך כדי הפעלת לחץ  התהליך נעשה .חדר בסביבה מימיתה

על מנת לנצל את קיטוב הריכוזים  ואת הצטברות המונומר ליד פני שטח השימוש בלחץ נעשה .  הממברנה

ל המונומר דבר  זה מאפשר שימוש בכמות מונומר קטנה יותר ומקטין את מידת הפילמור העצמי ש, הממברנה

 hydroxyethyl methacrylate (HEMA)שימוש בשני מונומרים הידרופיליים  בעבודה זו נעשה . בתמיסה

 ומעבר של שטףהממברנות ניבדק ב NF270. על גבי ממברנת  sulfopropyl methacrylate (SPM-3)ו 

תהליך הפולימריזציה במרבית המקרים  .שונים לפני ואחרי ההרכבה הפולימרית מזהמים אורגנים קבוצות

במהלך הניסוי   .כך שלא היה צורך בפתיחה של התא dead-endואפיון הממברנות נעשו בתאי זרימה מסוג 

, שינוי הממברנה,  שטיפה של הממברנה, נבדקו השטף והמעבר של החומרים השונים  עם הממברנה המקורית

שוב שטיפה ובדיקה של השטף ומעבר , לאיזופרופנו-שטיפה והשריה של הממברנה למשך לילה בתמיסת מים

 . של המזהמים לאחר השינוי

חומרי הדברה : אשר שמשו כמודל במחקר זה נבחרו מספר מזהמים  אורגניים מקבוצות שונות

Metolachlor, Metribuzin   חומרים המשמשים בתעשית הפלסטיקBisphenol-A(BPA) וBisphenol-

F (BPF)   קוסמטיקה והתרופות וחומרים המשמשים בתעשיית ה (BA)Hydroquinone(HQ), 

Benzylalcohol . Metolachlor   וBPA שנבדקוכל התמיסות ב מהתוצאות . נבדקו בכל הניסויים שנעשו 

, בהשוואה לשטף של אותה תמיסה עם הממברנה המקורית  ירידה בשטף לאחר ההרכבה הפולימרית ההתקבל

התנהגות דומה   .יםהמונומר הריכוזים הנמוכים יותר של עםכאשר הירידה המשמעותית ביותר התקבלה 

לתכונות המונומר יש השפעה על מידת ההרחקה של  .התקבלה גם לגבי השיפור במידת ההרחקה של המזהמים



. התקבלה הפחתה במעבר של המזהמים האורגניים SPMלאחר ההרכבה הפולימרית עם . המזהמים האורגניים

פרט ל , מעט ולא הקטינה את המעבר של רוב החומרים האורגנים שנבדקוכ HEMAההרכבה הפולימרית עם 

Metolachlor .  של מולקולת המזהם האורגני ( יחס אוקטנול מים, רוחב המולקולה, גודל)התכונות הכימיות

יוצרים קשרי  BAו  BPA ,BPF ,HQלמשל . משפיעות על מידת המעבר שלו דרך הממברנה ועל השטף

הם עוברים בקלות יחסית דרך הממברנה גם לאחר ההרכבה הפולימרית ולא מתקבל  ולכן HEMAמימן עם 

לא יוצר קשרים ספציפיים ולכן התקבל שיפור בהרחקתו עם  Metolachlor  .שיפור ניכר בהרחקתם

HEMA.  ככל שהריכוז גבוהה , מידת ההרכבה הפולימרית על גבי פני שטח הממברנה תלוי בריכוז המונומר

התקבל עם מידת הפלמור  EDC-עיקר השיפור בדחיה של חומרי ה, על אף זאת . ת  הפלמוריותר כן מיד

התנהגות זהה רק עם . עם העליה בריכוז  לא התקבל שיפור או שהשיפור היה מאוד מועט, הנמוכה ביותר

 .  פחות שינוי התקבל בשטף עם העליה בריכוז המונומר

ה הפעילה של הממברנה קיימים אזורים יותר חדירים או בשכבש שמניחתופעה זו מוסברת על ידי מודל  

השימוש בשיטת פלמור המנצלת את קיטוב הריכוזים ליד .אילו נסתמים על ידי הפולימר" פגמים" ."פגמים"

הממברנה , על מנת לאמת מודל זה .ההרכבה הפולימרית בעיקר באזורים אילו פני שטח הממברנה מגביר את

בין שלב . משלב אחד למשנהו כאשר הריכוז הלך וגדל , עם אותו מונומרשלבים  השלושבעברה הרכבה 

מסדרת ניסויים זו התקבל שהשינוי העיקרי בשטף ובמעבר של המזהמים התקבל  . לשלב הממברנה נבדקה

תוצאה של סתימת האזורים היותר חדירים בממברנה  ככל הנראה, זה, כבר לאחר הרכבת השכבה הראשונה

 .המקורית

אשר תנאי העבודה בהם  cross flowבתאי , (שעות 42עד ) בדקו הממברנות בניסויים ארוכי טווחנ, בנוסף

התוצאות מניסויים אילו מראים שהממברנות  .יותר מוגדרים ודומים יותר לתנאי העבודה במתקני ההתפלה

 .פאולינג שלהם-יתכן שזה בשל התכונות האנט, אשר עברו הרכה פולימרית הן יציבות לאורך זמן

: הממברנה אופיינה תוך כדי שימוש במספר שיטות, ההרכבה הפולימרית על פני שטח הממברנה לאחר 

contact angle, ATR-FTIR  וTEM. ה- ATR-FTIR  ש להעריך את מידת הפילמור על גבי פני שימ

התקבל שמידת  ATR-FTIR -מה .לפולימר ולממברנה תאופייני בליעה היחס שביןשטח הממברנה על ידי 

מידת . גדלה עם העליה בריכוז המונומר הכמות  של הפולימר על גבי הממברנה המקורית, הפילמור

התבצעו אשר  מדידות זוית מגע מ רית התקבלה לפני ואחרי ההרכבה הפולימ ההידרופיליות של הממברנה

מגע  קטנה מעידה על חומר הבשתי השיטות זווית  .Captive bubbleו   Sessile dropבשתי שיטות 

על אף שהמונומרים ששימשו להרכבה . הידרופילי וזוית מגע גדולה מעידה על חומר יותר הידרופובי

קשה להסביר   .גדלה בשתי השיטות לאחר ההרכבה הפולימריתזווית המגע , הפולימרית ידועים כהידרופיליים

כיוון שזוית המגע מיצג בצורה טובה יותר את התכונות של הממברנה המקורית מאשר של , את התוצאות

הממברנה צולמה במיקרוסקופ , על מנת לאפיין את פני שטח הממברנה . הממברנה שעברה הרכבה פולימרית

פני , התקבל שגם לאחר ההרכבה הפולימרית SPMממברנה עם הרכבה של עבור  (.TEM)אלקטרוני חודר 



 .שטח הממברנה לא אחידים וההרכבה הפולימרית מתרחשת באזורים שבהם השכבה הפעילה יותר דקה

לאחר הרכבה פולימרית בשלבים מאשרים את ההנחה שההרכבה הפולימרית על גבי  TEM-תמונות ה

  .הקיימים בממברנה המקורית" פגמים"הממברנה היא למעשה סתימת 

עתידי  פיתוח: יכולה להיות שימושית  עבור NFשיטת ההרכבה הפולימרית המהירה על גבי ממברנת  חקירת 

 את שפרל תאפשר ,מלחים עוצרות על היותן נוסףב גבוהה ביעילות אורגנים חומרים עוצרותה ממברנות של

 .במים הטיפול עלויות את להוריד ובכך ,יפול נוסףט בתהליך צורך ללא אחד ממברנלי בתהליך המים איכות

 מזון תעשיות ,הכימיות בתעשיות כמו לתחומים שונים ממברנות תהליכיב שתמשלההדבר  יאפשר ,בנוסף

 .ועוד
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Abstract: 

The presence of organic contaminants such as pesticides, herbicides, hormones and other 

toxic substances in raw surface and ground water is an emerging problem in the 

production of drinking water. Some of these compounds are defined as neurotoxic, 

carcinogenic, mutagenic or teratogenic and can be toxic even in trace amounts. 

Membrane processes such as reverse osmosis (RO) and nanofiltration (NF) are 

considered as promising candidates for removal of organics from water. Poor rejection of 

organic micropollutants and, in particular, endocrine-disrupting compounds (EDCs) by 

many NF membranes may pose limitations on their use in many potential applications. 

This thesis considers surface graft polymerization modification as a possible means to 

improve the removal of organics by commercial NF membranes. Redox-initiated graft 

polymerization of vinyl monomers is a facile and inexpensive method carried out at room 

temperature in aqueous media. Concentration polarization that takes place when pressure 

is applied to the feed solution enhances the surface graft-polymerization since it increases 

the concentration of reagents near the membrane surface and thereby significantly 

increases the rate of reaction. This approach was examined using NF270 membrane, two 

hydrophilic monomers commonly used for grafting, 3-sulfopropyl methacrylate (SPM) or 

2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA). Most of the experiments were conducted in dead 

end cells and, along modifying the membrane by grafting, included comparison of flux 

and pollutant passage of the original and modified membranes. 

In this research organic micropollutants belonging to several groups were used, namely, 

pesticides (metolachlor, metribuzin), industrial byproducts (bisphenol-A, bisphenol-F) 

and commodity chemicals (hydroquinone, benzyl alcohol). Metolachlor and bisphenol-A 

(BPA) were used in all experiments. In many cases, a substantial reduction of pollutant 

passage along with some drop in flux was observed demonstrating feasibility of the 

grafting approach. The monomer properties influenced the passage of the contaminants. 



Thus after SPM modification, an improvement of the organics removal was obtained. 

Modification with HEMA hardly affected the passage of organic compounds except for 

metolachlor. The amount of grafted polymer on the surface correlated well with the 

monomer concentration used, however, the greatest improvement of EDC rejection was 

obtained already at the lowest grafting with little or no improvement when grafting 

increased. A similar, but lesser variation with grafting was observed for water flux. These 

results are explained using a model that assumes existence of a small fraction of more 

permeable and less selective areas in the membrane (“defects”) that are rapidly plugged 

upon grafting. Such plugging should be particularly effective using the concentration 

polarization-enhanced grafting. In order to prove this model, a stepwise modification was 

done. Each piece of membrane was modified in three steps, whereas the concentration of 

the monomer was increased in each step. However, the flux reduction was most 

significant after the first modification step, which agreed with the plugging mechanism.  

Longer experiments (up to 24 h) were conducted in cross flow cells to more closely 

approach practical conditions. The result of this experiment indicates that the modified 

membranes may show stable performance over time, possibly, along with anti-fouling 

properties.  

The modified membranes were characterized by a few methods: ATR-FTIR was used to 

quantify the amount of the grafted polymer per unit membrane area using specific IR 

bands of the polymer and the membrane. It was found that grafting monotonously 

increased with monomer concentration. To assess the hydrophilicity of the membrane, 

the contact angles of original and modified membranes were measured with the sessile 

drop and captive bubble methods. However, the results may be difficult to interpret, since 

contact angle may represent surface properties of the original membrane rather than its 

average or bulk properties. Finally, TEM was used for the case of SPM and showed a 

patchy morphology of the grafted layer, which could be an artifact, but could also be 

indicative of the “defect plugging” whereby the grafted layer should preferentially form 

over more permeable spots.  

 This facile modification method explored here may be useful for modifying NF 

membranes for various purposes, particularly, for tailoring fouling resistance and 

selectivity of commercial membranes and elements towards specific solutes. 



פוליטיים ומדיניות ציבורית בעידן -יזמים חברתיים, צרכנות פוליטית

 ית ומקרי בוחן בישראל מושגמסגרת : הגלובלי

  עומרי שמיר

 שלמה מזרחי' ר גיא בן פורת ופרופ"ד: בהנחיית

 תקציר

ית לדיון בצרכנות פוליטית מושגמטרתה המרכזית של עבודה זו היא להציע מסגרת  

פוליטיים המבקשים להשפיע על הנורמות -כאסטרטגיית פעולה שבה משתמשים יזמים חברתיים

תרומתה . על התנהלותם של עסקים בשוק ועל עיצובה של מדיניות ציבורית, המקובלות בחברה

תרומתה התיאורטית מתבטאת בשלושה . תיאורטית ואמפירית גם יחד ההינעבודה ההמדעית של 

הספרות הבוחנת את . בספרות קייםאשר  ריקעבודה זו באה למלא , ראשית. היבטים עיקריים

הצרכנות הפוליטית כדפוס של השתתפות פוליטית מתמקדת לא אחת ברמת הפרט ונוטה להזניח 

חולל שינוי הצרכני של הקולקטיב ובאמצעותו לאת חלקם של היזמים המבקשים לאגד את כוחו 

מציעה העבודה מודל תהליכי מקורי המסביר את  ,בניסיון לגשר על פער זה. חברתי ופוליטי

כלכליים ותרבותיים כמו , פוליטיים -אימוצה של הצרכנות הפוליטית כמושפעת מתנאים מבניים 

משולש הצרכנות , ציעה מודל נוסףהעבודה מ, שנית. עלות תועלת שעורכים היזמיםחישובי גם מ

עסקים והמערכת , צרכנים-אזרחים, יזמיםשבין שבמסגרתו מנותחת האינטראקציה , הפוליטית

ניתוח פעילות היזמים אינו מתבצע על ידי  ,בניגוד למקובל בספרות .בירוקרטית-הפוליטית

ח זה נערך תוך ניתו. לוקאליתהקישורם למקרי בוחן גלובליים אלא מתמקד במקרי בוחן ברמה 

תהליך קבלת ההחלטות וך מבט מעמיק על רציונאל הפעולה ועיגונו להקשר ולתנאים מבניים ות

העבודה תורמת  ,שלישית. העסקים כלפיהם הם פועליםרציונאל התגובה של של היזמים וכן של 

תחומים נרחבים של הנוגעים ל ניתוח מקרי הבוחן .בתחום בישראלבהעשרת הספרות העוסקת 

מעשירים את הידע  מושגיתהמוצעים לשם בחינתה של המסגרת ה סביבה ויחסי דת ומדינה, רהחב

בכך מאפשרת . שימוש בכוח הצרכני ככלי פוליטי בישראלהדנה בבספרות המצומצם הקיים 

ליזמים הפועלים בחברה האזרחית ולמגזר העסקי ללמוד טוב יותר על , העבודה לקובעי מדיניות

 . ת בשוק ההופך בעידן הגלובלי לזירה בלתי פורמאלית של מאבק פוליטיהאינטראקציה המתנהל

העבודה נשענת . מציעה העבודה גם תרומה אמפירית מושגיתלצד פיתוחה של המסגרת ה 

כתבות ומאמרים מן העיתונות , עלונים וחומרי הסברה)ניתוחם של נתונים קיימים לא רק על 

מאגרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ת ומידע מתוךחו"דו, אינטרנטומאתרי  היומית והמקוונת

הראיונות נערכו עם . חצי מובניםראיונות  35ל מדגם רחב הכולל אלא גם מתבססת ע (ועוד

במסגרת זו רואיינו היזמים  .המקיימים ביניהם אינטראקציה בכל אחד ממקרי הבוחןשחקנים 

פנים היוזמות ובירוקרטים להם העסקים כלפיהם מו, המאמצים אסטרטגיות של צרכנות פוליטית

כמו כן רואיינו מומחים שונים מקרב הארגונים האמונים על הגנת הצרכן בישראל . נגיעה לתחום

אשונה רבכך מתאפשרת הצצה . הבקיאים בעולם הצרכנות הישראלי מנהלי שיווק ופרסוםו

דרך פנייה  ,מסוגה על היחסים המתנהלים בין יזמים בחברה האזרחית הבוחרים לפעול מלמטה

 . ישירה אל השוק לבין המגזר העסקי בישראל



אחת הטענות העיקריות שמעלה העבודה הינה כי הצרכנות הפוליטית ככלי פוליטי איננה  

הצרכנות . הישראליתקה פוליטיבפכת לשכיחה יותר ויותר וה וחולפת אלא העוד תופעה זניח

תרבות פוליטית , הראשון. ם מבנייםשלושה תהליכיצומחת על רקע , עבודהטוענת ה, הפוליטית

לקויה שבה לאור משבר הדמוקרטיה וכשלי הממשל מתעוררת בעייתיות ביכולתה של המדינה 

התרחבות השפעתם של תהליכי , השני. לנהל מדיניות ציבורית עקבית והולמת בסוגיות שונות

, השלישי. חם וחשיבותם של שחקנים כלכלייםהגלובליזציה והליברליזציה לצד עלייה בכו

לו בתנאים א. ים דאגה לחברה ולסביבהמטריאליים המדגיש-התחזקותם של ערכים פוסט

צומחים יזמים המבטאים את חוסר , בעיות חברתית הדורשות מענה ומאידך, מחד, מתעוררות

כיצד , מראההעבודה . שביעות הרצון מטיפולה של המדינה בהן ומעלים דרישה לתיקון המצב

רמת  שלבערוצי הפעולה משקפת את מידת הערכתם הסובייקטיבית  בחירתם של היזמים

של  מתגלה כתוצאהאימוצה של הצרכנות הפוליטית כערוץ פעולה  , כך. המשילות הפוליטית

מציאות זו מובילה  .יעילותם הפוליטית של ערוצי הפעולה הפורמאליים אודותהערכה נמוכה 

דיניות במסגרת הפוליטיקה הממוסדת לחפש יזמים שהתייאשו מניסיונם להשפיע על עיצוב המ

את הממשל ופונה " עוקפת"ה, דוגמת הצרכנות הפוליטית" פוליטיקה אלטרנטיבית"ערוצי 

 .ישירות אל השוק
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Abstract 

This dissertation suggests a conceptual framework for examining the strategy of political 

consumerism Strategies (boycott and/or buycott) used by social-political entrepreneurs seeking 

to influence political norms in society, the conduct of business in the marketplace and the 

shaping of public policy. The scientific contribution of this study is both theoretical and 

empirical. The theoretical contribution is threefold. First, this study seeks to fill an existing lack 

of data. The existing literature, which examines political consumerism as a pattern of political 

participation, usually focuses on the individual level and tends to neglect the role of 

entrepreneurs seeking to leverage the consumption power of the collective and use it to bring 

about social and political change. In an attempt to bridge this gap, this study offers an original 

model, which views the implementation of political consumerism as being affected by structural 

political, economic and cultural conditions as well as the cost-benefit factors considered by the 

entrepreneurs. Second, the study offers another model, the "triangle of political consumerism", 

which analyzes the interaction between entrepreneurs, citizens-consumers, businesses and the 

political system. Contrary to conventional approaches in the literature, this study focuses on local 

case studies rather than global case studies to analyze the actions of entrepreneurs. Specifically, 

this analysis examines the actions of entrepreneurs in the context of the structural conditions in 

Israel. It utilizes in-depth observations of the rationalizations and the decision-making processes 

of entrepreneurs as well as the rationales behind the responses of the businesses with which they 

are interacting. Third, the study contributes to the enrichment of the literature about this subject 

in Israel. Analysis of existing case studies about the relationships between broad areas of social 

and environmental issues and studies that examine issues about religion and the state add to the 

limited knowledge we have about the use of consumer power as a political tool in Israel. This 

study provides policymakers, entrepreneurs and the business sector with a better understanding 



of the ongoing interactions taking place in the marketplace, which, in a global era, is becoming 

an informal arena of political struggle. 

Along with the development of a conceptual framework, the study also makes an 

empirical contribution. The study relies not only on the analysis of existing data (reports and 

articles from online daily newspapers and websites, reports and information from databases such 

as the Central Bureau of Statistics, etc.) but is also based on a broad model that includes 53 semi-

structured interviews. The interviews were conducted with entrepreneurs who adopted the 

strategies of political consumerism, businesses affected by these initiatives and bureaucratic 

agencies relevant to this field. Furthermore, various experts from the organizations responsible 

for consumer protection in Israel, and marketing and advertising managers who are familiar with 

the area of Israeli consumerism were also interviewed. These interviews provide a first of its 

kind glimpse into the relationship between entrepreneurs who choose to work from the bottom 

up through a direct approach to the marketplace and the business sector in Israel. 

One of the main arguments this study makes is that political consumerism, as a political 

tool, is no longer a peripheral or temporary phenomenon in Israel's politics. This study claims 

that political consumerism is growing as a result of three structural processes. The first is a 

defective political culture in which crises in democracy and government failures have impeded 

the country's ability to manage a consistent and appropriate public policy. The second process is 

the increasing influence of globalization and liberalization along with the increased power and 

importance of economic actors. The third process is the strengthening of post-materialism values 

that emphasize concern for society and the future of the environment. Given these circumstances, 

social problems occur and require a response. At the same time entrepreneurs express 

dissatisfaction with the state’s actions and demand remedies for the situation. The study shows 

how the entrepreneurs’ choice of channels through which to operate reflects the degree of their 

subjective Evaluation of the level of political governability. Thus, the choice of political 

consumerism as a political action derives from the entrepreneurs’ assessment that the formal 

channels for influencing the political realm are ineffective. This reality leads entrepreneurs, who 

have given up trying to influence policy design within the established political channels, to look 

for "alternative politics" such as political consumerism, which "by-pass" the government and 

deals with the marketplace directly. 
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Abstract 

In this Ph.D. research, we have examined the influence of various in-plane uniaxial 

stress perturbations on the optical properties of GaN/AlN self-assembled quantum 

dots (QDs) grown on Si(111) substrates. In the past decade, much attention has been 

directed towards GaN/AlN-based wurtzite self-assembled QDs as a result of potential 

high-efficiency solid-state light emitting device (LED) applications in the visible 

wavelength range. An important characteristic of group III-nitride compounds is the 

existence of a large polarization field, originating from both piezoelectric and 

spontaneous polarizations. The charge polarization will create electric fields mainly 

along the [0001] QD growth axis that will be screened in a complex manner when 

electrons and holes begin to fill the excited energy levels of the QD during sufficient 

levels of excitation. In this work, vertically stacked layers of GaN/AlN self-assembled 

QDs were grown by the Stranski- Krastanov method on a Si(111) substrate using 

molecular beam epitaxy (MBE). During the subsequent cooling from growth 

temperatures, the thermal expansion coefficient mismatch between the Si substrate 

and GaN/AlN film containing multiple layers of QDs leads to an additional tensile 

stress at the Si/III-nitride interface, which is partially relaxed by the formation of 

microcracks that propagate parallel to the interface and along the directions <11-20>. 

We demonstrate that these defects serve as excellent stressors which can modify the 

strain tensor of an ensemble of QDs in close proximity (i.e., within a few µm's) of the 

microcracks and lead to limited regions of in-plane uniaxial stress within the III-

nitride thin film. Using spectrally, spatially, and temporally resolved 

cathodoluminescence (CL), we show that with a uniaxial stress perturbation the 

excitonic emission of GaN/AlN QDs exhibits an in-plane linear polarization 

anisotropy that depends on temperature. The in-plane linear polarization anisotropy is 

caused by the uniaxial stress perturbation altering the admixture of px and py 

characters of the band edges and the ground-state hole wave function. Spatial 

correlations between the QD excitonic emission, thermal activation energy, excitonic 

lifetime and in plane anisotropy were studied in detail and modeled theoretically by a 

6×6 k∙p method. We have further examined the excitation- and polarization-dependent 

optical properties of the GaN/AlN QDs by varying the current of the electron beam 

probe in CL that is used to excite the QDs. The polarization anisotropy is strongly 

dependent on the sample temperature and the excitation conditions used to excite the 

QD ensemble. Furthermore, we have selectively modified the thermal stress in the QD 

layers by etching a cross-hatched pattern into the as-grown sample using inductively 

coupled Cl2/Ar plasma reactive ion etching (RIE). In this part of the work, we 

demonstrate that thermal stress can be controlled by processing the sample with a 

procedure aimed at tailoring the optical polarization properties of QDs in selected 

regions. The results demonstrate the possibility of exploiting thermal stress for the 

purpose of creating linearly polarized III-nitride QD LEDs for backlit nematic-phase 

liquid-crystal displays (LCD).  
 



 נקודות של האופטיות התכונות על כיוונים חד מישורים מאמצים הפרעות השפעת כותרת:
 Si(111) מצע על גודלו אשר GaN/AlN עצמית מתרכבות קוונטיות

 העופר מש מחבר:
 פ דן רייץמנחה: פרו

 
 על שונים מישוריים כיוונים חד מאמצים הפרעת של ההשפעה את בחנו, זו מחקרית בתזה

 מצע על גודלו אשר ,GaN/AlN מסוג עצמית מתרכבות קוונטיות נקודות של האופטיות התכונות

 מתרכבות קוונטיות נקודות של לכיוון הופנתה רבה לב תשומת האחרון בעשור .Si(111)של

 אור פולטות דיודות לישומי מהפוטנציאל כתוצאה wurtzite GaN/AlN על המבוססת עצמית

 היא III-Nitride מקבוצה תרכובות של חשובה תכונה. הנראים הגל אורכי בתחום גבוהה ביעילות
. פיאזואלקטרי מקיטוב והן פירואלקטרי מקיטוב הן נובע אשר, חזק קיטובי שדה של קיומו

 ימוסכו אשר,   הקוונטית הנקודה גידול כיוון לאורך בעיקר חשמליים שדות יצור המטעני הקיטוב
 של המעוררות האנרגיה רמות את למלא מתחילים וחורים אלקטרונים כאשר, מורכב באופן

 של שכבות של אנכי מערך זו בעבודה. מספיקה עירור רמת שקיימת בזמן הקוונטית הנקודה

 Stranski-Krastanov של באופן גודלו אשר ,GaN/AlN מסוג עצמית מתרכבות קוונטיות נקודות

 מקדמי בין ההתאמה אי, הגידול מטמפרטורת הקרור במהלך MBE. בשיטת Si(111) מצע על

, קוונטיות נקודות של מכילות אשר GaN/AlN ה ושכבת Si ה מצע של התרמית ההתפשטות

 חלקית משתחררים אשר מאמצים ,Si/III-Nitride של בממשק נוספים מתיחה למאמצי מוביל

 אנו. 1120 כיווני ולארוך לממשק במקביל המתקדמים מיקרוסדקים של היווצרות י"ע

 המאמצים טנזור את משנים אשר, מצוינים מאמצים כמקורות משמשים אלו שפגמים מדגימים
 להיווצרות ומובילים למיקרוסדקים( מיקרומטרים כמה כדי עד) בקרבה הקוונטית הנקודה של

בעזרת מערכת . III-Nitride ה שכבת בתוך כיוונים חד מישוריים מאמצים בעלי מוגבלים אזורים
כי ההארה האקסיטונית של  ,אנו מראיםנהרונות קתודית מופרדת ספקטרלית, מרחבית וזמנית 

אשר הינה בעלת אנאיזוטרופיות קיטובית  הנקודות הקוונטיות בעלת הפרעת מאמץ חד כיוונית
ים האנאיזוטרופיות הקיטובית המישורית הנגרמת ממאמצי הפרעה חד כיוונ רטורה.פתלויה בטמ

של החורים. נקצית הגל היסודית ושל קצוות הפסים ופ pyו  pxעל ידי שינוי הרכב מאפיני  נוצרת
 המעבר אנרגית, השיפעול אנרגית דימות של התוצאות בין המרחביות ההתאמות אתט בפרו בחנו

 אנאיזטורופיהו, הקוונטית הנקודה של האקסיטוני החיים זמן של מרחבית תלות, האקסיטונית

-הקיטוב תלות גם נחקרה. 6x6 k∙pמידלנו את התוצאות בצורה תאיורטית ע"י שיטת ה  ,בקיטוב

 העירור תנאיעל ידי שינוי , GaN/AlN מסוג קוונטיות הנקודות של האופטיות התכונות של עירור
 ותהאנאיזוטרופי .הקוונטיות הנקודות אוסף לעירור המשמשת, האלקטרונים קרן בעזרת

תלויה באופן חזק בטמפרטורה ובתנאי העירור הקימיים שמעררים נושאי מטען באוסף  הקיטובית
 של בשכבות התרמיים המאמצים את מבוקר באופן שינינו לזאת בהמשךהנקודות הקוונטיות. 

 מצומדת פלזמה בעזרת שהוא כפי הדגם על בחתך תבנית איכול י"ע הקוונטיות הנקודות

 כי, מראים אנו העבודה של זה בחלק (.RIE) מגיב יוני איכול היוצרת Cl2/Ar השראתית
 התכונות כיוון שמטרתו בתהליך הדגם עיבוד י"ע מנוצלים להיות יכולים  התרמיים המאמצים
 האור של הקיטוב כי מדגימים אנו במיוחד. נבחרים באזורים קוונטיות נקודות של האופטיות

 לאחר כזו תבנית בנית י"ע להישלט יכול הקוונטיות בנקודות אקסיטונית השתחברות בזמן הנפלט
. התוצאות מראות כי קיימת האפשרות לנצל מאמצים תרמיים הקוונטיות  הנקודות בדגמי גידול

 III-Nחומרים מבוססי ת העשויו מישוריתמקוטבות  (LED)של דידות פולטות אור למטרת יצירה 

 .(LCD)העשויות לשמש במסכי גביש נוזלי 
 



היבטים תאורטיים ופנומנולוגיים של תפיחת היקום

מגיש: עידו בןדיין
מנחה: רם ברושטיין

תקציר

“בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ"

 אנחנו חוקרים את התיאוריה והפנומנולוגיה של מודלי תפיחה קוסמית  בעזרת

 ). גישת ה"בניהbottom-up) ובניה מלמטה (top-downשימוש בבניה מלמעלה (

שמאחורי הפיזיקלית  התיאוריה  את  מבינים  שאנו  מניחה  (ב"ע)   מלמעלה" 

 המודל, כגון מודולי מיתרים סגורים (ממ"ס) של תורת העל-מיתר, או הגרסה

 העל-כבידתית של הרחבות למודל הסטנדרטי (המ"ס) של חלקיקים יסודיים.

 אנו בונים ומנתחים מודלי תפיחה במסגרת הממ"ס. הרעיון של תפיחה המ"ס-ית

 נובע מהשאיפה לקשר בין התפיחה היקומית לתופעות פיזיקליות אחרות. גישת

 ה"בניה מלמטה" (ב"ט) מביאה בחשבון הנחות תיאורטיות מינימליות בשילוב

 עם הידע הקיים מתצפיות. הגישה נותנת תבנית המאפשרת להסביר תצפיות

ללא תלות במודל.

 הגישות משלימות זו את זו. גישת הב"ע מאפשרת לראשונה ניתוח מלא ועקבי

 של "מודלי שדה קטן", כלומר הרקע התיאורטי שלהם, תכונותיהם הפיזיקליות

 וניבויים. גישת הב"ט הביאה לגילוי מחלקה חדשה של מודלי "שדה קטן" עם

 ניבויים ייחודיים כגון אותות של גלי כבידה וריצה של המדד הספקטרלי הניתנים

אינן לכשעצמן,  קוסמולוגיות  תצפיות  כי  מראה  זו  תצפיתית  גישה   לגילוי. 

 מספיקות לייחד או לאשש מודל מסוים מפאת הניוון בין המודלים. ניתן להסיר

 את הניוון אם מקשרים את התפיחה לתופעות פיזיקליות אחרות. במצב האידיאלי



אותנו הובילה  זו  שאיפה  ארציות.  במעבדות  לבחינה  הניתנות  תופעות   אלו 

 להשתמש בגישת הב"ע לבניית מודל המ"ס המקשר בין הפיזיקה האנרגטית

 של תפיחה עם תופעות חשמליות-חלשות. מודל מסוים נבנה בו ה"תפיחון" הוא

לעל- העוקב  הסטנדרטי  המודל  על-כבידתית של  ההיגס של הרחבה  שדה 

סימטרי המינימלי (מסעעס"מ) .

 אנו מסכמים עם הקביעות הבאות: מודלי שדה קטן הם הסבירים יותר למימוש

ביותר התואמים  כרגע  הם  כן,  על  יתר  התיאורטית.  המבט  מנקודת   בטבע 

 לתצפיות. מחד, למחלקה החדשה של "מודלי שדה קטן" יש ניבויים ייחודיים

 לעומת המודלים הרגילים. מאידך, גם המודלים המוכרים וגם המחלקה החדשה

 משוכנים בקלות במסגרות תיאורטיות שונות. לפיכך, אפילו שיפור משמעותי

 במדידת הפרמטרים הקוסמולוגיים לא יספיק לבניית מודל מכריע של תפיחה,

ביחס למודלי ייחודי  ניבוי  אין  למודלי ממ"ס  מוגבלת. בפרט,  הניבוי   ויכולת 

 מתורת שדות. לפיכך שיכון תפיחה בתורת מיתרים היא בדיקת עקביות נחמדה

 של תורת המיתרים, אך לא יותר. לפיכך, הדרך הנאותה לבחון ולבנות מודלים

 מנבאים יותר היא ע"י שיכון התפיחה במסגרות מגבילות יותר וקישורה לתופעות

 אחרות. דוגמא מבטיחה הינו המסעעס"מ, בגלל הבחינה המחמירה של מודלים

) בימים אלה.LHCאלו במאיץ ההדרונים הגדול (



Theoretical  and Phenomenological  
Aspects  of  Inflation
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Advisor:  Ram Brustein 

Abstract

In the beginning God created the heaven and the earth." "

We  study  the  theory  and  phenomenology  of  inflationary  models  using  a  top-down 

approach and a bottom-up approach.  The top-down approach assumes an underlying 

physical theory or a model such as Closed String Moduli (CSM) of superstring theory or 

the  supergravity  (SUGRA)  version  of  beyond  Standard  Model  physics  (BSM).  We 

construct and analyze models in the CSM setting. The idea behind "BSM inflation" is 

the  desire  to  relate  inflation  to  other  physical  phenomena.  The bottom-up  approach 

assumes only mild theoretical assumptions along with current observational knowledge. 

This gives a template for interpreting observations in a model independent way.

The approaches are complementary. The top-down approach of the CSM enables for the 

first  time  a  complete  and  consistent  treatment  of  "small  field  models",  i.e.  their 

theoretical  origin,  their  physical  properties  and  their  predictions.  The  bottom-up 

approach led to the discovery of  a novel  class of  "small  field" models  with distinct 

predictions, such as detectable gravitational waves (GW) and spectral index running. 

This observational approach then shows that cosmological observations by themselves 

will not be enough to single out a specific model due to the degeneracy between models. 

The degeneracy can be broken if we relate inflation to other physical phenomena, ideally 

ones that can be tested also in terrestrial laboratories. This leads us to the BSM top-down 



construction that ties high-energy inflationary physics with electroweak phenomena. A 

specific model was constructed in which the inflaton is the Higgs field of the SUGRA 

extension of the Next-to-Minimal Supersymmetric Standard Model (NMSSM).

We conclude by stating the following:

Small field models of inflation are the more likely ones to be realized in nature from the 

theoretical point of view. Moreover, they are currently the best fit to the data. On the 

positive side, the new class of "small field models" has distinct predictions compared to 

the  usual  ones.  However,  both  the  familiar  models  and  the  new  class  are  easily 

embedded in many theoretical constructions. Hence, even a significant improvement in 

the determination of the cosmological parameters will not suffice to build a decisive 

model of inflation, and predictability is severely damaged. Specifically, generic models 

of CSM inflation do not yield distinct predictions with respect to field theory models. 

Hence embedding inflation in string theory is a nice consistency check for string theory 

but not more. Therefore, the proper way to test and construct more predictive models is 

by  embedding  inflation  in  more  restrictive  settings  and  correlating  it  to  other 

phenomena. A promising example is the NMSSM, because of the intense scrutiny such 

models currently undergo at the LHC.



אנרגיה אפלה בגורי יקומים וגילוי חומר אפל קר 
מגיש: עידן שילון

מנחה: פרופ’ אדוארדו גנדלמן

תקציר העבודה

העבודה המוצגת כאן דנה בשני נושאים פונדמנטליים. נושא אחד דן בקוסמולוגיה וקשור בחקר 
ואפיון אובייקטים דו–מימדיים מורחבים והדינמיקה שלהם בתרחישים שונים במסגרת תורת 

היחסות הכללית: היווצרותם של קירות מרחביים עשויה להתרחש כתוצאה, לדוגמא, של שבירה 
ספונטנית של סימטריה דיסקרטית במעבר פאזה. סיטואציה זו יכולה להתממש ביקום המוקדם, 
כאשר היקום התקרר אל מתחת לטמפרטורה קריטית והשדה הסקלרי השולט ביקום קיבל ערך 
השונה מאפס. משום כך, חקירת היצירה והאבולוציה של קירות מרחביים עשוי להוות תרומה 

משמעותית להבנת התפתחות היקום בו אנו חיים.

לשם כך, אנו משתמשים במודלים של קליפות דקות, כאשר עובי הקליפה קטן ביותר בהשוואה 
לכל סקאלת אורך אחרת במודל, על מנת ללמוד את הדרכים בהן סטביליזציה של קליפות דקות 

בנוכחות שדה אלקטרומגנטי חיצוני עשויה להתקיים. כמו כן, נחקור גם כיצד בועות ואקום 
עשויות לעורר יצירת גורי יקומים מתוך מרחב ’‘כמעט ריק’’. שיטות המחקר והטכניקות בהן 

נשתמש מוצגות ומוסברות. בפרט, אנו לומדים את תכונותיה של מערכת המכילה קליפה דקה 
חסרת מטען חשמלי אשר מטען חשמלי נקודתי סטציונרי מונח במרכזה. אנו מראים כי 

קונפיגורציה בה הקליפה הנייטרלית היא סטטית וסטציונרית אכן קיימת, כאשר אך ורק השדה 
הגרביטציוני של מקור המטען משמש כמכניזם לייצוב. בנוסף, אנו מנתחים פתרונות דינמיים 

אפשריים לבעיה ובכלל זה האפשרות ליצירת גורי יקומים. לאחר מכן, אנו בוחנים את האפשרות 
ליצירת גורי יקומים בעזרת אנרגיה קטנה באופן שרירותי (כלומר, מתוך מרחב כמעט ריק) עבור 

מספר מתארים שונים.

נושא המחקר השני המוצג בעבודה זו דן בהמרת אקסיון–פוטון ב 2+1 מימדים. במחקר זה אנו 
לומדים סימטריית אקסיון דואלית רציפה המאפשרת להבין את האקסיון והפוטון במונחים של 
חלקיקים ואנטי–חלקיקים סקלריים מרוכבים. פורמליזם חדש זה מאפשר לנתח את פיזורם של 
האקסיונים בשדה מגנטי חיצוני בשני מימדים מרחביים באופן יחסית פשוט וללמוד את הפיזור 
במונחים של ניסוי שטרן–גרלאך. אנו משתמשים בפורמליזם הפיזור החדש על מנת לחשב את 

ההסתברות להמרת אקסיון–פוטון עבור שדות מגנטיים חיצוניים בעלי סימטריה צילינדרית 
ובנוסף, עבור פיזור של אקסיונים בשדה מגנטי קוואדרופולי. הקו המנחה במחקר זה הינו 

המוטיבציה לקבל הסתברויות פיזור שונות עבור תרחישים היכולים לשמש כניסויים למציאת 
האקסיון.

ביתר פירוט, במחקר זה אנו מחשבים את חתך הפעולה הכולל ליצירת פוטונים מפיזור של 
אקסיונים מצורות שונות של שדות מגנטיים צילינדריים ולא הומוגניים אשר עשויים להיווצר 

בעזרת זרם חשמלי סולנואידי. התוצאות התיאורטיות האלו משמשות על מנת להעריך את 
ההסתברות להמרת אקסיון–פוטון אשר תהיה מצופה בסיטואציה ניסויית סבירה. אנו גם 

לומדים את הפיזור ברזוננס בו אנרגיית האקסיון שווה בקירוב למסתו, הדומה לפיזור מפונקציית 
דלתא, ונותן את התוצאות המבטיחות ביותר. לאחר מכן אנו מנתחים את הפיזור הדו–מימדי של 
אקסיונים במגנט קוואדרופולי המשמש בדרך כלל מאיצי חלקיקים. אנליזה זו משתמשת בקירוב 

אייקונל בכדי ללמוד האם מערך ניסויי זה כדאי כדרך חדשה לגילוי אקסיונים.

לבסוף, אנו דנים במספר היבטים טכנולוגיים והדרישות מהליוסקופ אקסיונים חדש, אשר עשוי 
להיבנות בשנים הקרובות. בפרט, אנו דנים בתצורה האידיאלית עבור מגנט אשר יוכל לשמש 

הליוסקופ לגילוי אקסיונים. בהשראת המגנטים הטורואידיים אשר בשימוש על ידי הניסוי אטלס 



(ATLAS)  אשר במכון המחקר סרן (CERN), אנו מנתחים היבטים של תצורות שונות בעלות 
סימטריה טורואידית. 



Dark Energy in Child Universes and Cold Dark Matter Detection
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Abstract

! The work presented in this thesis deals with two fundamental subjects. One subject 
deals with cosmological physics and involves the study of two dimensional extended 
objects features and dynamics in general relativistic scenarios: The formation of domain 
walls can be caused, for example, by a spontaneous symmetry breaking of a discrete 
symmetry at a phase transition. This situation may be realized in the very early universe, 
when the universe has cooled down through some critical temperature and the scalar field 
dominating the universe acquired a non-zero value. Therefore, the study of creation and 
evolution of domain walls may be significant for understanding the evolution of the 
universe. 

! To that end, we use models of thin shells, where the thickness of the shell is much 
smaller than any other length scale in the system, in order to study the ways in which they 
can induce stabilization of thin shells when an electromagnetic field is present and also 
how vacuum bubbles trigger the creation of child universes out of an almost empty space. 
The methods and the techniques which will be in use are presented and explained. In 
particular, we study the properties of a system consisting of an uncharged spherically 
symmetric two-dimensional extended object which encloses a stationary point charge 
placed in the shell's center. We show that there can be a static and stable configuration for 
the neutral shell, using only the gravitational field of the charged source as a stabilizing 
mechanism. We also analyse the dynamical possibilities, including the possibility of child 
universe creation. Then, we examine the possibility of unsuppressed creation of child 
universes at an arbitrarily small energy cost, i.e. from an almost empty space, for a 
number of general scenarios. 

! The other research topic presented in this work concerns axion-photon conversion 
in 2+1 dimensions. This study explores a continuous axion-photon duality symmetry to 
view the axion and the photon in terms of complex scalar particles and anti-particles. This 
novel formalism allows one to analyse the scattering of axions in an external magnetic field 
in two spatial dimensions in a relatively simple manner and to view it in a way which 
resembles a Stern-Gerlach experiment. We have used the particle-anti-particle 2D 
scattering formalism to calculate the axion-photon conversion probability for external 
magnetic fields with cylindrical symmetry and also for the scattering of axions in a 
quadrupole magnetic field. The guideline in this research is to obtain the expected 
conversion probabilities in different possible terrestrial experiments. 

! In this study, we calculate the total cross section for the production of photons from 
the scattering of axions by different forms of inhomogeneous cylindrical magnetic fields 
which can approximately be produced by a solenoidal current. These theoretical results 
are used to estimate the axion-photon conversion probability which could be expected in a 
reasonable experimental situation. We also study the scattering at a resonance where the 
axion’s energy approximately equals its mass, which corresponds to the scattering from a 
delta-function and gives the most enhanced results. Then, we analyse the 2D scattering of 
axions from an accelerator like quadrupole magnet using the eikonal approximation in 
order to learn whether or not such a setup could serve as a new possible method for 
detecting axions in terrestrial experiments. 



! Lastly, we discuss some basic technological aspects and requirements from a Next 
Generation Axion Helioscope (NGAH). In particular, we discuss the ideal design of the 
NGAH magnet's geometry. Inspired by the huge barrel toroid design of the ATLAS 
experiment at CERN, we analyse some aspects of possible designs with toroidal 
geometry. 



 

 

 לקשרי קואופרטיבית אנרגיה פונקצית :חלבונים של מבני בניבוי חדשנות :נושא העבודה

 דמה-מבני מימן ואוסף

 עמי לוי מונשיין :שם המגיש

 דוקטור חן קיסר :שם המנחה

  :תקציר העבודה

 איםביואינפורמטיק שאותם מנסים להשיגהיעדים החשובים ביותר מהוא אחד  ניםחלבוי של ניבוי מבנ

זיהוי הפונקציות של חלבונים , כגון תכנון תרופות, רבות מהותיות לנושא יש  השלכות. מסביב לעולם

כל לכמעט  כלי המשותףפונקציות אנרגיה הם . של תהליכים ביולוגייםיותר והבנה עמוקה  ,שמבניהם ידוע

פונקציות אנרגיה לספק מנסות , העבודה הזוכולל , ותרב עבודות, לפיכך. לניבוי מבני חישוביותהשיטות ה

 . על מנת לשפר את השיטות הקיימות יותר ותטוב

נקודות המינימום להקטין את מספר  מנסה, שנמצא במרכז עבודה זו, הקואופרטיבי המקוריאנרגיה ביטוי ה

בכך אנו מנסים לגרום לפונקצית האנרגיה . שמשויכות למבנים מרחביים בעלי מאפיינים שאינם נטיביים

המתאימות למבנים מרחביים בעלי מאפיינים , להיות מתועלת יותר לכיוון נקודות מינימום עמוקות

הוא ו (קשרי מימן שילדיים) קשרי מימן משלד החלבון פועל עלחדש ה הביטוי הקואופרטיבי .נטיביים

. וגזיריעיל חישובית  ו את הביטוי החדש כך שיהיהעיצבנ. מאיץ את ההיווצרות של מבניים שניוניים

 .מציאת מינימוםם לאלגוריתמים יעיליב את שילובו במערכת המשתמשת תמאפשר גזירות הביטוי החדש

, כלומר, בקשרי מימן שילדייםעבודה זו מתמקדת  .ניםמבנה חלבוב מהותייםקשרי מימן הם מרכיבים 

מאורגנים  קשרי המימן השלדיים רוב .(main-chain)ת של החלבון שרשרת העיקריקשרים בין אטומים ב

בטא -או משטחי (alpha helices)המוכרים כסלילי אלפא דפוסים מחזוריים  בעלות נרחבותברשתות 

(beta sheets) .חלבוניםה הליציבות מבנ ותרשתות אלה חיוני . 

, לכן. בודדים מימן יקשרעצמאיות של תרומות  של םהם בדרך כלל סכוביטויי האנרגיה שפותחו בעבר 

ויצירת רשתות של קשרי מימן , מקומיות נקודות מינימוםלהוות  יםעלול יםקשרי מימן דלילבעלי  מבנים

המאופיינים , בטא-משטחיהיווצרות , תחת ביטויים אלו .שרי מימן רביםשבירה של קבניה ולחייב  השויע

רי מימן קשבהטיפול השכיח מסיבה זו  .משימה קשה מהווה, מימןי קשרם מורכבים של דפוסיי "ע

  ."מקומיותנקודות מינימום  "של לשמצה  ההידועבעיה ל ימשמעותבאופן תורם  אנרגיההבפונקציות 

יחיד קשר מימן על ידי העברת המוקד מ את חומרת הבעיהלהקל ביטויי אנרגיה קואופרטיביים אמורים 

שילדיים  מימןקדם היווצרות קשרי מהאנרגיה פיתחנו ביטוי , בעבודה זו .קשרי מימן לתבניות של

 ביטויבלב  .וכאל לתבניות תואמיםעניש את אלה שאינם מו מתבניות שנצפו במבנים נטיבייםמהווים חלק ש

במהלך תהליך האופטימיזציה . שילדייםמימן  תבניות של קשרינתונים של  דמס נמצא שחדהאנרגיה ה

כתוצאה מהתקרבות או התרחקות של אטומים המעורבים , ותונעלמ צצות מימן קשרי של זוגותתבניות 

הוא כולל תבנית  מסד נתונים כדי למצוא אםב השאילת שתבנית מופיעה מתבצעתבכל פעם . בקשרי המימן

. ותמתוגמל, נטיבייםמבני חלבונים ב ותהמופיע תבניות, כלומר, במסד הנתוניםתבניות הנמצאות . שכזו

את  מתהיווצרות קשר מימן אחד מקד, ך זובדר. ותנענשתבניות שאינן במסד הנתונים , יתרה מזאת

 .דגמים במבנים שניוניים נטיביים ותתואמיווצרותם של קשרי מימן אחרים שביחד יוצרים תבניות שה

 לופיקלמולציות סדרת סיבאמצעות א טב-ביצירת משטחיהחדש  הביטוינחנו מדגימים את היעילות של א

 הקואופרטיבי ביטויה שכולל אתאופטימיזציה שתהליך  מראותסימולציות ה. של פוליאלאנין ודלמערכת מ

בטא מאשר תהליכי אופטימיזציה הכוללים רק ביטוי סטנדארטי הפועל -יותר משטחיבעקביות  מפיקהחדש 

ותר של וללים כמות קטנה יכשנוצרו עם הביטוי הקואופרטיבי מודלים ה, יתר על כן. על קשר מימן יחיד

בעבודות גם  מההחדש הודג ביטויהשימושיות של ה, בנוסף. מתאימות למבנים נטיביים ןשאינ תבניות

 . לעומת מערכת המודל שלנו בעיות אמיתיותב שעוסקותשלנו המחקר קבוצה באחרות 

 

יצור גישה חדשנית ל פנינו גם למציאת ,החדש שלנו ביטויאת היסודות להמשך השיפור של הכדי להניח 

 ספקמ דמה-אוסף מבני, ידע-יאנרגיה מבוסס ביטוייבפיתוח ובדיקה של . (decoy set)דמה -אוסף מבני



 

 

הסכמה החדשה אותה  .נטיבייםמבנים  י"המסופקות עוביות דוגמאות חיהאת  המשלימותדוגמאות שליליות 

-ת מידולם של שיטיים אקראיים בשלבים המוקדמישינו הדמה מבוססת על-אוסף מבני אנו מצעים לבניית

ות מסקרנות לגבי כמה שאלב עוסקת גם וז העבוד, לפיכך. (template-based modeling)תבנית -מבוסס

 . ים על פיהןתקבלשמהמודלים של ו (alignments) העמדותשל  טיבהקשר בין ה

חלבון דמה עבור -אוסף מבניכדי ליצור . תבנית-מבוסס-שלב ההעמדה במידולעל  כתהגישה שלנו מסתמ

אנו משתמשים כתבנית בחלבון הומולוגי לחלבון המטרה ומייצרים לא רק העמדה יחידה בין , נתוןמטרה 

תבנית על כל -מבוסס-ם למידוליתאלגורהפעלת . אלא אוסף מגוון של העמדות, כמקובל, הרצפים שלהם

שאינם  ,ואל מודליםאוסף  .מייצרת אוסף מגון של מודלים של חלבון המטרה אחת מההעמדות באוסף

 .יםאנרגיה חדש ביטויי תלפיתוח ובדיקדמה -אוסף מבנייכול לשמש כ ,נטיביים

הנחה נפוצה מאוד בנוגע  דמה על מנת לכמת-ליצירת אוסף מבניחדשה את הסכמה האנו מנצלים , בנוסף

שונות ליצירת העמדה בין  הרבה דרכיםניתן למצוא , תבניתחלבון מטרה ובהינתן . תתבני-מבוסס-למידול

ים המודל טיב ההעמדות וטיבבין  מתאםהלא נעשתה עבודה להעריך במדויק את , למיטב ידיעתנו .רציפיהם

לראשונה הראנו  מתאם ליניארי בין איכות העמדת לאתגר הזה והתייחסנו בעבודה זו גם אנחנו . שנוצרים

. תמושוו פיםרצה שאליה העמדות, "קן הזהבת"כ תמבני בהעמדהאנו משתמשים  .הרצפים לאיכות המודל

בהתייחס להעמדה , שהעמדות המכילות שינויים אקראיים הן טובות יותראנו מוצאים , םבמקרים מסוימי

הושגו דומות תוצאות . נפוצים דינמי ןתכנו אלגוריתמיבאמצעות  שחושבו פיםרצ מאשר העמדות, המבנית

, אלו בהסתמך על העמדות תבנית-מבוסס-מידולהמודלים שנוצרו בתהליך בבחינת טיב  התמקדנוכאשר גם 

. טיב המודלים נקבע במקרה זה בהשוואה למבנה הנטיבי של חלבון המטרה. המכילות שינויים אקראיים

 ,הנטיבילמבנה בעלי מבנה מעט קרוב יותר  מודליםאנו מוצאים גם , מקרים מעטיםב, למרבה ההפתעה

 . ההעמדה המבנית עצמהעל בהתבסס  וצרונש מודליםמאשר ה

שלנו  Modeling-Homology תוכנית הליצירת אוסף ההעמדות ו GUI -ה, החדש ביטויה :זמינות

: באופן חופשי ב הוזמינשמפותחת בקבוצת המחקר שלנו  MESHIת התוכנה מים בתוך חבילמיוש

www.cs.bgu.ac.il/~MESHI 
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Abstract: 

Protein structure prediction is one of the most important goals pursued by 

bioinformatics as it has many important implications, such as drug design, function 

recognition, and deeper understanding of biological processes. Energy functions are a 

common theme for nearly all of the computational methods. Hence, many studies, 

including this one, attempt to provide better energy functions. 

The main focus of this dissertation is a novel cooperative energy term that attempt to 

reduce the number of non-native local minima making the whole energy function 

more funneled towards deep, native-like, minima. Our new cooperative term concern 

backbone hydrogen bonds and it advances the assembly of secondary structure 

elements. We design it to be computationally efficient and derivable. The 

differentiability of the terms allows for its incorporation into efficient direct 

minimization algorithms, which were the central optimization tools in our research. 

Hydrogen bonds are major constituents of protein structures. This work focuses on 

backbone hydrogen bonds, i.e., main-chain to main-chain hydrogen bonds that 

constitute the major class of intra-molecular hydrogen bonds in proteins. Most of 

them are organized in extensive networks of periodic patterns known as alpha helices 

and beta sheets. These networks are essential for the protein's structural stability.  

The current existing terms are typically sums of independent single hydrogen bond 

contributions. Thus, structures with a few sparse hydrogen bonds may constitute local 

minima, and the assembly of the network is likely to require the formation and 

breaking of numerous hydrogen bonds. Under such terms, the formation of beta 

sheets, which are characterized by complex hydrogen bond patterns, is a difficult task. 

Cooperative terms for hydrogen bonds attempt to ease this problem by shifting the 

focus from the individual hydrogen bond to patterns of hydrogen bonds. In this work, 

we developed an energy term that facilitates the formation of backbone hydrogen 

bonds that are part of native-like patterns and punish those that are not consistent with 

such patterns. At the heart of the new energy term lies a database of backbone 

hydrogen-bond patterns. During the optimization process patterns of hydrogen-bond 

pairs emerge and disappear. Whenever a pattern emerges we query the database to 

find whether it includes such a pattern. Patterns that are found in the database, that is, 

patterns that appear in native protein structures, are rewarded. Further, patterns that 

are missing in the database are penalized. This way, the formation of a single 

hydrogen bond promotes the formation of other bonds that are consistent with some 

known secondary structure element.  

We demonstrate the efficacy of the new term in enhancing the formation of beta 

sheets in a series of folding simulations of a model system. The simulations reveal 

that energy optimization under the new cooperative term consistently produced more 

beta sheets than a standard single hydrogen-bond term. Furthermore, the resulting 

models include a smaller fraction of non-native patterns. In addition, the usefulness of 



the new term was demonstrated in other work from our group that concerns real life 

problems. 

 

In order to lay the foundations for further improvement of our new term we also 

explore a novel approach to the generation of decoy sets. In the development and 

testing of knowledge-based energy terms, decoy sets provide negative examples to 

complement the positive examples of the native structures. Our new decoy set 

generation scheme relies on stochastic modifications in the early stages of the 

template-based modeling method. Accordingly, this dissertation also addresses some 

intriguing questions regarding the relationship between the qualities of the alignments 

and the resulting models. 

Our approach relies on the alignment step of the template-based modeling methods. 

To generate a decoy set for a given target, we generate an ensemble of alignments, 

rather than a single one, between the target sequence and a sequence of a homologous 

template structure. Appling template-based modeling algorithms on each of these 

distinct alignments results in diverse models of the target protein. These non-native 

models may serve as a decoy set for developing and testing a new energy term.  

In addition, we utilize our new scheme of decoy sets generation to quantify a very 

common assumption relating to template-based modeling. Given a template, many 

different alignments can be found and indeed many are found in practice when using 

different methods and even with the same method (when changing the parameters for 

example). The general belief, which was also supported in many examples, is that 

better alignments result in closer-to-native models. Yet, what is "better" or how to 

find those alignments are still unsolved fundamental questions. Moreover, to the best 

of our knowledge, the correlation between the alignments and the model quality was 

never assessed. We address this challenge and provide some qualitative results that 

reveal linear correlation. We use structural alignment as the "gold standard", to which 

the sequence alignments are compared. In some cases, we find randomly-changed 

alignments that were better than pairwise sequence alignments produced by common 

dynamic programming algorithms. As expected, the same results were obtained when 

we focus on the models that were created in the template-based modeling process 

based on these alignments, while comparing them to the native structure of the target. 

Surprisingly, in a few cases, we also find models that are slightly closer to the native 

structure than models that were produced based on the structural alignment itself. 

Availability: The new term, the alignment set generator GUI, and the homology 

modeling program are implemented within the MESHI package and are freely 

available at: www.cs.bgu.ac.il/~meshi 

 



 Saccharomyces בשמר   Msn/42המתווכת על ידי   התגובה התאית לעקות חקר  :נושא העבודה
cerevisiae .  

  עמית שדה : שם הסטודנט

  ר אמיר אהרוני"ד: מנחהשם ה

  תקציר

אחד המנגנונים . של אורגניזמים להישרדותהיכולת להסתגל לתנאי סביבה משתנים היא תכונה חשובה 

לשני פקטורי השעתוק   S.Cerevisiaeבשמר . העיקריים המאפשרים הסתגלות זו הוא שינוי ברמת ביטוי גנים

Msn2  וMsn4  תפקיד מרכזי בהסתגלות לתנאי סביבה משתנים על ידי כך שהם מבקרים את השעתוק של

נסיבית ונמצאה מעורבותם  במספר רב של תהליכים נחקרו בצורה אינט Msn2/4מאז גילויים . מאות גנים

למרות . ובקרת מחזור התא ורפליקטיביתהזדקנות כרונולוגית , י'אוטופאג, שרידות בעקות: תאיים הכוללים

והבקרה עליהם עדיין אינם  Msn2/4הידע שנצבר במחקרים אלו מספר אספקטים הנוגעים לתפקוד של 

הראשונה היא : S.Cerevisiae  בשמר Msn2/4שלימות לחקר פעילות במחקרנו לקחנו שתי גישות מ. ידועים

בגישה זו עשינו שימוש . Msn2/4גישה מערכתית בה ניתחנו את רשת החלבונים המבקרת את פעילות 

 Msn2חלבונים הנמצאים באינטראקציה עם  42בשיטת ניסוי חדשנית על מנת לבחון את מעורבותם של 

חלבונים  26הניתוח שעשינו מראה כי מחיקה של כל אחד מ . מתי וכמותיבבקרה על פעילותו באופן סיסט

הנמוכה ) Redundancy(רמת היתירות . תחת תנאי סביבה שונים Msn2שונים שבדקנו השפיעה על פעילות 

מבוקרת בצורה עדינה  Msn2מראה כי פעילות  Msn2אותה ראינו בין חלבוני הרשת המבקרים את פעילות 

לתנאי  אופטימאליתשל חלבונים הנמצאים איתו באינטראקציה על מנת להגיע לתגובה על ידי מספר רב 

פירוקו ושינויים במבנה , כניסתו לגרעין התא,  Msn2תהליך המתבצע על ידי הפעלת , העקה השונים 

 Msn2באנליזה שערכנו מצאנו כי ישנו מספר רב יחסית של חלבונים אשר תפקידם למנוע מ . הכרומטין

על ידי הפרוטאוזום  Msn2פרוק של , עיגון בציטופלסמה: לפעול בתנאים ללא עקה בדרכים שונות הכוללות

 Msn2בקרה שלילית זו על פעילותו של . לבצע את פעילותו Msn2וכן שינויים במבנה הכרומטין המונעים מ 

  Msn2צויה של היא חיונית על מנת למזער את המחיר המשולם על ידי התא כתוצאה מפעילות לא ר

  . ומאפשרת לשמר קצב גידול גבוה בהיעדר עקה

בגישה זו . עצמו Msn2בחלבון  הפונקציונאליהגישה השנייה אותה לקחנו כוונה למציאה וחקר של האזורים 

ומצאנו  Msn2תפקוד של  –עשינו שימוש בשיטות חישוביות וניסיוניות על מנת לחקור את יחסי המבנה 

מצאנו באנליזה ). TAD(הקושר את מנגנון השעתוק   Msn2חדשים בחלק של  יםפונקציונאלימוטיבים 

פרט לשני מוטיבים קצרים הנמצאים ) Intrinsically disordered(אין מבנה שניוני  Msn2ממוחשבת כי לרוב  

ביכולת השמרים לשרוד , Msn2מוטציות במוטיבים אלו גרמו לירידה משמעותית בפעילות . TADבתוך ה 

 Msn2מצאנו כי שני מוטיבים אלו חיוניים לקישור של . לגרעין תחת עקה MSN2שונות וכן בכניסה של עקות 

 GalL11ל  Msn2בנוסף הראינו כי לקישור של . Mediatorשהינו תת יחידה של קומפלקס ה , Gal11לחלבון 

לבסוף  הראינו כי אחד משני המוטיבים שמצאנו . לגרעין תחת עקות שונות Msn2תפקיד חשוב בכניסה של 

דבר המדגיש מנגנון זהה ומשותף , לית גם בזני שמרים אחריםאשמור אבולוציונית מבחינה רצפית ופונקציונ

השיטות החישוביות . לאורך האבולוציה של השמרים השונים Msn2לפעילות השעתוק המבוקרת על ידי 

ת איתן עבדנו יכולות לשמש על מנת לזהות ולאפיין אזורים פונקציונאליים בחלבונים חסרי מבנה והניסיוניו

       .  אחרים המהווים חלק ניכר מהגנום האאוקריוטי
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Abstract 
 
The ability to adapt to changes in the environment is important to the survival of organisms. 

One of the major mechanisms for this adaptation is changes in genome expression 

(trascriptome). In the yeast S.cerevisiae Msn2 and Msn4 transcription factors play major 

roles in the yeast adaptation to various environmental conditions by mediating the 

transcription of hundreds of genes. Since their findings Msn2/4 were extensively studied and 

their involvement in variety of cellular processes such as stress survival, autopaghy, 

chronological and replicative aging and cell cycle progression was shown. Despite the large 

amount of data collected some aspects of Msn2/4 regulation and function are still not known. 

In our study we took two complementary approaches to examine Msn2/4 function in 

S.cerevisiae: We took a system approach and analyzed the network of proteins that regulate 

Msn2/4 activity using a novel experimental method to systematically and quantitatively 

analyze the involvement of 42 Msn2 protein interactors in Msn2 regulation. Our analysis has 

enabled us to quantitatively determine the specific contribution of each of the 42 Msn2 

partners tested to Msn2 transcription activity under diverse conditions. The results show that 

Msn2 activity was significantly affected by 26 of the 42 Msn2 partners deletions tested. The 

quantitative measure of the effect of the different partners on Msn2 activity has enabled us to 

identify isoform specificity between PKA catalytic subunits that were previously thought to 

be redundant.  The effect of many partners' deletions on Msn2 activity suggests low 

functional redundancy of the Msn2 regulatory network. This network design allows fine 

tuning of Msn2 activity under different environmental conditions. We have demonstrated the 

importance of this fine tuning of Msn2 activity by measuring the effect of the different Msn2 

partners deletions on the stress induced decrease in growth rate. Our results show that Msn2 

activity is positively correlated to stress survival but negatively correlated to the stress 

induced growth rate displaying a trade-off between growth rate and stress survival. Overall, 

we preformed that first quantitative, systematic study of Msn2 regulating network, a study 

that have shown the complexity of Msn2 regulation by different mechanisms, the importance 

of this regulation for yeast fitness and suggest new roles for previously known partners 

 



  מים-שמן באינטרפאזה שטח פעילי כחומרים קופולימרים בלוק: העבודה נושא

  ענבל פרקר: ההמגיש שם

  משה גוטליב 'פרופ :המנחה שם

  :העבודה תקציר

בלוק קופולימרים ובמיוחד בלוק קופולימרים אמפיפיליים מושכים את תשומת לב הקהילה המדעית 

אמפיפיליים משמשים בלוק קופולימרים . והתעשייה הודות ליכולתם לשלב באופן סינרגטי תכונות שונות

עם העלייה בנוכחותן , לכן. לרוב על מנת לחבר בין פאזות שונות ועיקר פעילותם מתקיימת בממשק ביניהן

במחקר וביישומים ' ממברנות וכו, קצפים, של מערכות בעלות שטחי ממשק גדולים כגון אמולסיות

שג בשנים האחרונות אנו עדים תעשייתיים רבים וביחד עם השיפור המשמעותי של טכניקות המדידה שהו

לפיכך ניתן למצוא . לפריחה בדרישה למידע אודות פעילות פני השטח של בלוק קופולימרים אמפיפיליים

עבודות רבות בספרות המקצועית העוסקות בפעילות פני השטח של בלוק קופולימרים אמפיפיליים אך עם 

מים ובעיקר הקשר בין מבנה /באינטרפאזה שמןפעילות פני שטח של בלוק קופולימרים אמפיפיליים , זאת

  .הפולימרים להתנהגותם בפן הביניים לא נחקרה דיה

המטרה המרכזית של עבודה זו היא לקשור בין התכונות המבניות של בלוק קופולימרים אמפיפיליים לבין 

  . מים/מןקינטיקת הספיחה והתכונות הראולוגיות שהם מקנים לאינטרפאזה ש, פעילות פני השטח שלהם

המשמש כמקטע ההידרופילי ) אתילן אוקסיד(הפולימרים שנבחנו בעבודה זו מורכבים מפולי

כמו כן נבדקה קבוצה נוספת של בלוק קופולימרים . המשמש כמקטע ההידרופובי) דימתילסילוקסאן(ופולי

, פיליכמקטע ההידרו) אתילן אוקסיד(כמקטע ההידרופובי ופולי) פרופילן אוקסיד(המורכבת מפולי

התכונות המבניות שנבדקו כללו את הרכב . ®Pluronic–וידועים בשמם המסחרי  BASFי "המיוצרים ע

על מנת לכמת את פעילות פני השטח נעשה שימוש במדידות מתח פנים . וארכיטקטורת הפולימר הפולימר

וכן נעשה שימוש במערכת המבוססת של שיטת הטיפה התלויה ) du Noüy ring(בשיטת טבעת דּונֹוי 

 .באינטרפאזהתהליך הספיחה ושימשה גם על מנת לנתח את  שנבנתה אצלנו במעבדה כחלק ממחקר זה

ראומטר המחט המגנטית המודד תכונות : מדידות התכונות הראולוגיות התבצעו באמצעות שני ראומטרים

תופחת המודדת את התכונות -ראולוגיות כתוצאה מדפורמציות גזירה וראומטר הטיפה המתכווצת

  ).dilatational rheology(ורמציות התפשטות התכווצות י דפ"הראולוגיות ע

הבלוק קופולימרים שנבחנו בעבודה זו הראו פעילות פני שטח רבה יותר מההומופולימרים המרכיבים 

כמו כן נמצא עבור שתי סדרות של טריבלוק קופולימרים בעלות מקטע הידרופובי אמצעי אחיד אך . אותם

. הידרופיליים הרכב אופטימלי המוביל לפעילות פני שטח מקסימליתנבדלים זה מזה בגודל המקטעים ה

עוד נמצא כי פולימרים אלו הם תופסים את השטח הקטן ביותר באינטרפאזה מבין הסדרה לה הם 

חיזוק נוסף לכך שפעילות פני שטח קשורה באריזה קומפקטית באינטרפאזה הושג באמצעות . משתייכים

נמצא כי . מהווה מחצית ממולקולת הטריבלוק קופולימר האקוויוולנטיתהשוואה בין דיבלוק קופולימר ה

הדיבלוק קופולימר מראה פעילות פני שטח רבה יותר וגם עבור מקרה זה הדיבלוק קופולימרים נמצאו 

  .כפולימרים בעלי האריזה הצפופה יותר באינטרפאזה



נמצא כי אחד הגורמים המשמעותיים ביותר המשפיע על קינטיקת הספיחה הוא המשקל המולקולרי וזאת 

נמצא כי כאשר , מצד שני. י תהליך תלוי דיפוזיה"עקב העובדה כי הקינטיקה נשלטת לפחות בחלקה ע

) אתילן אוקסיד(במשקל המולקולרי בין שני פולימרים נובע מהגדלה משמעותית של מקטע הפוליהשוני 

ראינו כי הירידה במתח הפנים מואצת בשלבי הספיחה הראשונים ורק בסוף ) המקטע הנספח לאינטרפאזה(

מקדם הדיפוזיה . התהליך המשקל המולקולרי הגבוה נותן אותותיו ומאט את ההגעה לשיווי משקל

לזמנים ארוכים עולה עם הגדלת  Tordai-ו Wardי קירוב מודל "פקטיבי של הפולימרים כפי שנמצא עהא

  ).אתילן אוקסיד(מקטע הפולי

י ראולוגיית פני השטח בגזירה קיבלנו חיזוק לתצפית כי הפולימר בעל פעילות פני השטח הגדולה ביותר "ע

פשטות התכווצות כי מצד שני ראינו באמצעות ראולוגיית הת. הוא גם הארוז באופן מינימלי באינטרפאזה

הינו בעל תפקיד משמעותי בקביעת התכונות הראולוגיות של פני השטח ) אתילן אוקסיד(מקטע הפולי

הראנו כי הגדלת מקטע זה בטריבלוק קופולימרים בעלי אותו מקטע אמצעי מובילה . בנוכחות הפולימרים

קטע זה מובילה לחיזוק אנו מייחסים עובדה זו לכך שהגדלת מ. ליצירת אינטרפאזה קשיחה יותר

כמו כן ניתן לראות כי . האינטראקציות הבין מולקולריות בין מולקולות הפולימר הספוחות לאינטרפאזה

עבור הטריבלוק קופולימרים שנבדקו המודול המרוכב כתוצאה מדפורמציות התפשטות התכווצות גבוה 

  . מזה המתקבל מדפורמציות גזירה

מולקולריות על התכונות הראולוגיות ניתן לראות בהשוואה בין דיבלוק את חשיבות האינטראקציות הבין 

דיבלוק קופולימרים מובילים לאינטרפאזה קשיחה . קופולימרים לטריבלוק קופולימרים המקבילים להם

אינו מחובר בצדו ) אתילן אוקסיד(המחובר לפולי) דימתילסילוקסאן(יותר וזאת הודות לכך שמקטע הפולי

רת אריזה צפופה יותר המאפשרת אינטראקציות בין מולקולריות בין המולקולות השני וכך מתאפש

) יחידות חוזרות 39(זה בעל המקטע הארוך יותר , מבין הדיבלוק קופולימרים שנבדקו בעבודה זו. הספוחות

. היעדר תלות מודול השימור בתדירות-הראה התנהגות שונה משאר הבלוק קופולימרים שנבחנו בעבודה זו

המאפשר אינטראקציות בין מולקולריות ובנוסף ) אתילן אוקסיד(הגות זו נובעת מאורך מקטע הפוליהתנ

  .החופשי בצדו השני שלא מונע מאינטראקציות אלו להתקיים) דימתילסילוקסאן(מקטע הפולי

המסקנות העולות מעבודת מחקר זו הן שהקשר בין התכונות המבניות של בלוק קופולימרים אמפיפיליים 

הראנו כי הפרמטרים . ין פעילות פני השטח שלהן הוא מורכב ולא ניתן להשליך מהפרט על הכלללב

המשפיעים על פעילות פני השטח מלבד הריכוז כוללים את האינטראקציות בין הפולימר לממס המארח 

רים כמו כן עקב הוורסטיליות הגדולה של בלוק קופולימ, אותו ובינו לבין האינטרפאזה אליה הוא נספח

או ארכיטקטורת המולקולה מביאים לשינוי אינטראקציות אלו ובסופו של דבר /שינוי בגודל המקטעים ו

 .לקינטיקת הספיחה ולתכונות ראולוגיות שונות, לפעילות פני שטח
  

Abstract 

Block copolymers in general and amphiphilic block copolymers in particular have attracted 

the interest of the scientific and industrial communities due to their ability to synergistically 

combine various features. Amphiphilic block copolymers are mostly used to bridge between 

different phases and as result, their main activity takes place at the interface. Therefore, with 



the increasing usage of systems with large interfacial areas such as emulsions, foams, and 

membranes in many industrial applications and scientific fields, we are witnessing a growing 

demand for knowledge regarding the interfacial activity of amphiphilic block copolymers. 

Although a large number of studies have dealt with amphiphilic block copolymer activity at 

the air/water interface, little is known of their interfacial activity at the oil/water interface and 

especially of its relation to polymer structure.  

The main goal of the present work is to delineate the relation between the structural properties 

of amphiphilic block copolymers and their interfacial activity, adsorption kinetics and 

rheological properties at the oil/water interface. 

The polymers examined in this study were composed of poly(ethylene oxide) (PEO) as the 

hydrophilic block and poly(dimethylsiloxane) (PDMS) as the hydrophobic block. Another 

group of block copolymers examined was composed of poly(propylene oxide) (PPO) as the  

hydrophobic block and PEO as the hydrophilic block (Pluronic® supplied by BASF ). To 

quantify the surface activity we used interfacial tension measurements using two experimental 

techniques: the du Noüy ring and a pendant drop apparatus which was built as part of this 

study the later also used to study the adsorption kinetics. The interfacial rheology 

measurements were carried out using two types of rheometers: the magnetic rod interfacial 

rheometer which is based on shear deformation and the oscillating drop which is based on 

dilatational deformations. 

All the di- and tri-block copolymers examined herein showed considerably higher interfacial 

activity than their parental homopolymers. An optimal composition of triblock copolymer was 

found for two series of triblock copolymers which share the same middle hydrophobic block 

and differ in the size of the hydrophilic side block. This optimal composition leads to 

enhanced interfacial activity, reflected by a compact arrangement at the interface. Additional 

support for the relation between interfacial activity and conformation at the interface was 

achieved from the comparison between diblock and triblock copolymers. The diblock 

copolymers showed enhanced interfacial activity and also more compact arrangement at the 

interface in comparison the triblock polymers. 

It was found that in our system the most significant parameter affecting the adsorption 

kinetics is the molar mass since the adsorption was at least partially diffusion controlled. On 

the other hand, we found that when the molar mass of the block adsorbed to the interface (in 



our case the PEO block) is larger, the interfacial tension reduction is accelerated at the first 

stage - when the interface is still empty and each adsorbed molecule carries with it large 

number of EO units. However in later stages the reduction is moderated due to the effect of 

the large molar mass. The effective diffusion coefficient as was found by approximation of 

Ward and Tordai model over a long time scale increases with increase in the size of the PEO 

block. 

The interfacial shear measurements provided support to the notion of compact arrangement of 

the optimal triblock polymer at the interface. In addition, dilatational rheology results indicate 

that increasing the PEO block size leads to stiffer interface. This can be related to the fact that 

increasing the PEO block size leads to an increase in the intermolecular interactions. It was 

furthermore shown that the complex modulus obtained as a result of dilatational deformations 

is significantly higher than that obtained by shear deformations. 

Diblock copolymers lead to a stiffer interface, which further stresses the importance of 

intermolecular interactions, since in contrast to triblock copolymers where the middle block is 

anchored to the interface by two side blocks, a diblock copolymer is adsorbed to the interface 

only by one block. This situation allows more compact packing of diblocks at the interface 

and as result, stronger intermolecular interactions between the adsorbed blocks. It was found 

that the diblock with the longer PEO block shows unique independency of the storage 

modulus on the frequency. We related this to the strong intermolecular interactions due to the 

length of the PEO block (39 repeat units) and the molecular architecture. 

The conclusions drawn from this work are that the relationship between the structural 

properties of amphiphilic block copolymers and their interfacial activity is complex and 

cannot be cast from the specific to the general. We showed that other than the polymer 

concentration, the parameters that affect the interfacial activity include the interactions 

between the polymer and its solvent, as well as the interaction between the polymer and the 

interface. In addition, due to the large versatility of block copolymers, change in the block 

size and/or change in the molecular architecture alter these interactions and eventually affect 

the interfacial activity, the adsorption kinetics and the rheological properties. 

 



עיבוד מידע חושי במערכת השפמות של החולדה  

מאת ערן לוטם  

דר' רוני עזוז ופרופ' דוד גולומב: מנחים  

 

תקציר  

כתת מערכת של חוש . וככאלה הן משתמשות בשפמותיהן כדי לחוש את סביבתן הקרובה, חולדות הן בעלי חיים ליליים

מערכת זו היא מערכת מודל . ה בין מרקמים וצורותכמו גם הבחנ, השפמות מאפשרות איתור וזיהוי של חפצים, המישוש

התהליך שבו מידע , בפרט. ההתפתחות והתפקוד של מערכות חושים, המשמשת למשל לחקר המבנה, נפוצה במדעי המוח

השלב הראשון של תהליך . נחקר רבות במערכת זו, בדפוסי פעילות מוחיים, או מקודד, מיוצג) שמקורו בסביבה(חיצוני 

ועל כן הבנת , המבנה המכיל את גופי התאים של חיישני התנועה של זקיק השערה, רחש בגנגליון המשולשהקידוד מת

.תפקודו הכרחית להבנת תפקודה של המערכת בכללותה  

לשם כך . מטרתה של עבודה זו היא תיאור תהליכי התמרת המידע בזקיק השערה וקידוד המידע בגנגליון המשולש 

חלקה הראשון של העבודה נפתח בתיאור יסודי של . פיזיולוגיות וחישוביות לתיאור המערכתנקטתי בשילוב של שיטות 

זקיק , ומאוחר יותר השתמשתי במידע זה ליצירת מודל מתמטי של השערה, תגובות התאים על מגוון רחב של גירויים

של " עקיפה"ישירה ו"נעה במהלך ה בחלקה השני של העבודה נחקר קידוד מרקמים על ידי שפמות. השערה והקולטנים

.תוצאות המחקרים מתוארות להלן. השערות  

, בצורת סדרות של פוטנציאלי פעולה, בחלקה הראשון של עבודה זו רשמנו פעילות עצבית בגנגליון המשולש 

: םלאחר מכן בנינו מודל מתמטי המתאר שני תהליכי. ואיפיינו את תכונות התאים, בתגובה על תנועות שונות של השערות

תהליך חשמלי הממיר את הכוח המכני לירי ) ב(ו, שבו תנועת השערה מותמרת לכוח המופעל על הקולטן, תהליך מכני) א(

. קולטן וזקיק, שערה: מצאנו כי ניתן לתארו באמצעות שלושה רכיבים בלבד, אשר לחלק המכני. של פוטנציאלי פעולה

השערה מניעה את הזקיק אשר , בד בבד. ת בו תגובה חשמליתוחצת על הקולטן וכך מעוררתנועת השערה ל, במודל זה

תנועה עקיפה זו מאזנת או מרככת במידת מה את הלחץ המופעל על הקולטן על ידי . שמניע גם אותו, מכיל את הקולטן

החלק החשמלי של המודל מקבל כקלט את . חלקן ידועות ואחרות חדשות לתחום, ומסבירה מגוון של תופעות, השערה

רצף זה הוא הפלט של . שלבסוף מותמר לרצף של פוטנציאלי פעולה, המופעל על הקולטן וממיר אותו לזרם חשמלי הכוח

תחילה על מנת לכוונן את משתני המודל ומאוחר יותר כדי לבדוק את דיוקו , ואותו השווינו לתגובות מן הניסוי, המודל

.שהתגלה כרב מאוד  

נגנונים העצביים העומדים בבסיס יכולתה של החולדה לזהות משטחים חלקה השני של העבודה הוקדש להבנת המ 

בזמן שהוצגו בפני , במהלך הניסוי נרשמה פעילות עצבית חוץ תאית של תאי גנגליון. בעלי מרקם שונה ולהבדיל ביניהם

המרקמים כנגד חיכוך . ובמקביל נמדדה תנועת השערה, השערות שאותן הם מעצבבים ניירות זכוכית בדרגות חספוס שונות

מעניקות להן תכונות ייחודיות , כגון אורכן ומסתן, בניסויים אלו גילינו כי התכונות הפיזיקליות של השערות .השערות

ומנחיתות , השערות מעבירות בעיקר רטיטות בתדירות גבוהה, באופן כללי. המעצבות את אופן תגובתן על מרקמים שונים

. ותר של תבניות הירי של התאים גילתה כי לשערות השפם תבנית ייחודית של תנועהבחינה מדוקדקת י. תדירויות נמוכות

אך מפעם . כך שהרטיטות המלוות תנועה זו חלשות מכדי לגרום לתגובה עצבית, לרוב השערה מחליקה על פני המשטח

ירי של פוטנציאל ומיד משתחררת במהירות רבה וגורמת ל, לרגע בזיז או בחריץ עמוק במיוחד" נתקעת"לפעם השערה 

.וזיהוי מהירים ויעילים של מרקמים שוניםהתברר כי הקצב של אירועים אלו מאפשר הבחנה , לבסוף. פעולה  



בעבודה זו הצגתי מחקרים שונים . מודל מצוינת לחקר עיבוד מידע חושי מערכת השפמות היא מערכת, לסיכום 

כמו כן בניתי . ת ותימוכין בנוגע למבנה המערכת ותפקודהובנוסף מספקים השערו, המתארים תכונות חדשות של המערכת

אף על פי שנושאי . אשר שיחזר תכונות ידועות וחזה תכונות חדשות בדיוק רב, מודל ראשון מסוגו של שלב התמרת המידע

ח לתוצאות המתוארות כאן השלכות רבות עבור כלל חלקי המו, מחקר זה שייכים לפריפריה של היררכיית עיבוד המידע

אני מקווה כי ידע שנרכש בעבודה זו ישמש בסיס לתיאוריות ולמחקרים . במערכת זו ובאחרות, המעורבים בעיבוד המידע

.נוספים שירחיבו ויעמיקו את הדרכים שבהן אנו מתארים ומבינים עיבוד מידע חושי  



Processing of Sensory Information in the Rat Somatosensory System 

By Eran Lottem 

Advisors: Rony Azouz and David Golomb 

 

Summary 

Rats   use   their   whiskers   to   sense   their   immediate   surroundings.   Psychophysical  

studies have   shown   that   the   whisker   system'ʹs   ability   to   localize   and  

discriminate  objects  is extremely  accurate,  and  it  has  often  been  suggested  that  

its   acuity   rivals   that   of   the human   and   primate   fingertips.   While   behavioral  

experiments   have   demonstrated   that whiskers   can   be   used   for   a   variety   of  

perceptual   functions   (e.g.   object   localization   and texture   discrimination),   the  

neuronal   mechanisms   that   underlie   these   capabilities   are   far from   being   fully  

understood. 

The   first   research   project   presented   here   focuses   on   the   physical  

aspects   of mechanotransduction.   To   do   so,   a   mathematical   model   of   the  

whisker   follicle   and mechanoreceptors   was   developed.   By   combining   in   vivo  

recordings   with   computational simulations,   the   mechanical   and   electrical  

characteristics  of  mechanotransduction  were characterized.   It  was   found   that   two  

synergistic   processes,   which   reflect   the   dynamic interactions   between   the  

receptor,   the  whisker,  and  its  follicle,  are  necessary  and sufficient  to  describe  

accurately   the   intricate   process   of   mechanotransduction.   The dynamics    of   

these    e lements    account    for    both    short -‐‑    and   long-‐‑term   response   

characteristics,   some  of  which  were  described  prior   to   this  work  and  only  now  

receive an   explanation   here,  while   others   are   both   described   and   explained   for  

the   first   time   in this   work.   Finally,   by   adjusting   model   parameters   to   fit   real  

neuronal   responses,   the model   accurately   predicts   responses   to   novel   stimuli  

with  sub-‐‑millisecond  precision. 

In   the   next   two   research   projects   whisker-‐‑mediated   texture   sensing was  

studied.  In  these  projects,  the  following  fundamental  issues  were  addressed:  (1) 

how   do   whisker   sweeps   across   textured   surfaces   translate   into   whisker  



vibrations?   (2) How  do   these   vibrations   translate   into   TG   firing?  And   (3)   how  

can  TG  activity  be  used to  decode  texture  identity? 

To  determine  how  texture  signals  are  transformed  into  whisker  vibrations  and  

how these   vibrations   are   expressed   in   neuronal   discharges,   whisker   motion  

across   surfaces was  monitored   in   anaesthetized   rats,   and   concurrent  neuronal  

activity  was  recorded  from  TG  neurons.   It  was   found   that  whiskers,   being  

the   first   stage   of   sensory information   processing,   shape   transduction   by  

amplifying  small-‐‑amplitude,  high-‐‑frequency  signals.  Thus,  surface  roughness  

is   transmitted   through   high-‐‑velocity micromotions.   Consistent   with   this,   it  

was   shown   that   during   surface   contact,   discrete so-‐‑called   stick-‐‑slip   events,  

namely   all-‐‑or-‐‑none   jerks   in  which   a  whisker   becomes   stuck on   the   surface   and  

then  is  rapidly  released,  cause  first-‐‑order  neurons  to  discharge  action potentials. 

In  conclusion,  rat  whiskers   form  an  excellent  model-‐‑system  for   the  study  of  

sensory  information  processing.  Here  I  present  key  results  as  well  as  testable  

hypotheses regarding   the   anatomical,   biomechanical   and   functional   properties  

of  this  system,  and also  construct  a  compact  model  of  the  system  that  can  be  used  

both   to   replicate   known properties   and   predict   new   ones.   While   this   study   is  

concerned   with   the   earliest   stages of   sensory   information   processing,   the  

implications   of   this  work   are   far-‐‑reaching   and relevant   to   all   other   processing  

levels,   in   this  modality   and   in   others.  Hopefully, knowledge   gained   in   these  

research   projects   will   be   used   to   assist   further   research   into the   way   brains  

process  information. 

 

 

 

 



ר' משה בן יעקב מסטאנוב דיוקנו של "חסיד מן הטיפוס הישן".  נושא העבודה:  

פנחס זיו. שם המגיש :  

פרופ' חביבה פדיה. שם המנחה:  

 תקציר העבודה:

 

-שבפודוליה  בן המאה השמונה סטאנובן העיר משה מ דה זו בכוונתי לעסוק בדמותו של רביבעבו

 .שימוש חכמיםו משמרת הקודשבשני ספריו: תוך התמקדות חסיד מן הטיפוס הישן", עשרה, "

חסיד מן הטיפוס הישן" לחקר תולדות החסידות כבר הצביעו מספר "על מידת חשיבותו של ה

ר עיסוקי יהיה בתיעוד דמותו של רבי עיק ודתי תהווה חוליה נוספת במחקר זה.ועל כן עב ,חוקרים

אליו והן מבחינת התייחסות המחקר  חסות בני דורוחסיד "זניח" הן מבחינת התיי משה, שאמנם היה

אך מתוך ספריו עולה דמות של חסיד למדן, מקובל ובעל השקפה מקיפה על עירו וצורכי הדור  –

 בסביבתו הקרובה, היינו הקהילה היהודית בעיר סטאנוב.

משה עצמו, עבודתי תעסוק גם בתיאור העיר סטאנוב אשר בה חי ופעל.  מלבד העיסוק ברבי

אודות הקהילה היהודית על אך גם תורם למחקר  ,משה וק זה משלים את תיעוד דמותו של רביעיס

תמונה אותנטית על ייחודו של עיסוקי בעיר הוא בכך שאנו מקבלים  שמונה עשרה.בפולין של המאה ה

מנקודת מבט של אחד מרבניה עשרה והאוכלוסייה היהודית שבה,  -במאה השמונה  עיר בפולין

 יום של העיר והצרכים העולים מקהילתו.-ומעיסוקו בחיי היום

משה, וכאמור גם  בהגותו של רבים באישיותו או בעבודתי מנסה להקיף פן מסויכל אחד מן הפרקים    

 צדדים תיאוריים של הקהילה, העיר ואורח החיים שבסביבתו.

דות בספרייתו של חסיד משה, תוך התמק אור דמותו ויצירתו של רביאעסוק בתי בפרק הראשון

 זה ובהשפעה של ההגות היהודית שקדמה לו על ספריו ותפיסת עולמו.

 ביבספרו של ר ם באים לידי ביטויעיר סטאנוב עצמה, כפי שהבהשתקפות האעסוק  בפרק השני

תוך התמקדות בחיים החברתיים, הכלכליים, הדתיים ובהשקפת העולם של  ,משמרת הקודשמשה 

 תושביה.

. שיקוף זה משמרת הקודשבספרו  את עצמו משה אעסוק בשיקוף דמותו של רבי ישיבפרק השל

יכלול את הריטואל הדתי שלו, במיוחד בנושא של כתיבה בפנקס כדרך בה בחר על מנת לזכור את 

 וכהמלצה להתנהגות דתית עבור בני דורו. ,מעשיו היומיומיים ולהתוודות עליהם



י במחקר, הוא הניסיון להראות את השפעתו של ר' משה אדון באספקט חדש לגמר בפרק הרביעי

 מנדל לפין מסטאנוב. תקופתו מהעיר סטאנוב, הוא רבי על משכיל בן

שלי בעולמו של רבי משה בפרקים הראשונים של עבודה זו, מצאתי לנכון לדון בהמשך לדיון 

יים והמנטאליות יומ –ולפרוס את תפיסת עולמו גם בעניינים הקשורים יותר לחיי המעשה היום 

כפי שהם  קטים גסטרונומיים של העיר סטאנובאספל הפרק החמישיהדתית, ולכן הקדשתי את 

. זהו נושא חדש שהעיסוק בו מועט ורק לאחרונה החל לתפוס את מקומו משמרת הקודשעולים בספר 

 במחקר.

, כמו: משמרת הקודשהקדשתי לעיסוק באספקטים מיסטיים בספר  כמו כן, את הפרק השישי

מלאכים, שדים ורוחות, השבעות, קמעות וכדומה. אנסה להראות שמתוך ספר זה אנו רואים 

משה מביא עדויות על  , וכן שרבישלמיסטיקה היה מקום חשוב בתפיסת עולמם של בני העיר סטאנוב

 עבור בני עירו.בהלך רוח זה ומספק תשובות 

וכן  ,הישן" "חסיד מן הטיפוס' משה ודמות יצביע על מסקנותיי לגבי דמותו של ר סיכום העבודה

טוריה של היהודים למחקר בתחום החסידות, הקבלה וההיסאקווה שמחקרי יהווה תרומה צנועה 

 .עשרה-בגליציה במאה השמונה

 

 

 



Dissertation  subject: Rabbi  Moshe Ben Jacob of Sataov-Portrai of a”Hassid of the old type” 

Candidate’s name:  Pinchas  Ziv 

Advisor’s name:  Prof.Haviva  Pedaya 

Abstract 

This study will discuss the character of Rabbi Moshe of Satanov, a city in Podolia, who 

was an 18th century "old style Hassid", with special emphasis on his two books: 

Mishmeret HaKodesh and Shimush Hachamim.  

 Several prominent researchers have already pointed out the significance of the "old 

style Hassid" within the research of the history of the Hassidut movement, and my study 

will add to that field. My main focus will be documentation of the character of Rabbi 

Moshe of Satanov. Despite being deemed an "unimportant" Hassid both by Jews of his 

time and by researchers in the field, from his books we learn of a knowledgeable Hassid, 

and a "Mekubal" who held a comprehensive view of his city and the needs of its Jewish 

community. 

Besides dealing with Rabbi Moshe himself, my study will also describe Satanov, the 

city where he lived and wrote. This will not only enhance the existing documentation of 

Rabbi Moshe's character, but will also contribute to the study of the Jewish community 

in Poland in the 18th century. What makes this study unique is that by indulging in Rabbi 

Moshe's work, we can uncover an authentic picture of a Polish city in the 18th century 

and of its Jewish population, from the view point of one of its Rabbis and his dealings 

with the city's everyday life and the needs of his community. 



Each chapter in my study attempts to describe a specific aspect of Rabbi Moshe's 

personality or work, and consequentially also clarifies descriptive sides of the 

community, city and ways of life in his environment. 

The first chapter describes the character and writings of Rabbi Moshe, while 

focusing on his personal library and the influence of Jewish thought on his books and 

world view.  

The second chapter deals with the city of Satanov itself, as is depicted in Mishmeret 

HaKodesh. It focuses on the social, economic, and religious life of its citizens and the 

way they viewed the world. 

The third chapter shows how Rabbi Moshe describes himself in his book Mishmeret 

HaKodesh. This depiction includes his religious rituals, especially writing in his notebook 

– a way he chose to document his everyday actions and confess over his misdoings. This 

is also his religious recommendation to fellow Jews of his age. 

The fourth chapter deals with a new aspect in research – the attempt to 

demonstrate the influence of Rabbi Moshe on Rabbi Mendel Lapin of Satanov, a scholar 

of his time.  

Continuing my depiction of Rabbi Moshe's world in previous chapters, I found it also 

necessary to explain his grasp of the right way to conduct ones self in mundane, 

everyday affairs and his grasp of religious mentality. The fifth chapter therefore deals 

with the gastronomic aspects of Satanov as they are portrayed in Mishmeret HaKodesh. 

This is a new field of study that has only recently begun receiving scholarly attention. 



The sixth chapter of my study indulges in the mystic aspect of Mishmeret HaKodesh, 

such as angels, demons and ghosts, oaths, amulets, etc. I attempt to demonstrate that 

Mishmeret HaKodesh can teach us how central a place mysticism had in the world view 

of the citizens of Satanov, and that Rabbi Moshe brings evidence of this concept and 

prescribes solutions for his fellow citizens. 

The summary of this study will outline and summarize my conclusions regarding the 

character of Rabbi Moshe as an "old style Hassid", and the contribution of my work to 

the field of research of the Hassidut, the Kabbalah and the history of Jews in Galicia in 

the 18th century. 
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 פגוציטים פעילות על מבוסס דיאגנוסטי כלי פיתוח

 : פרילוצקי דריהמאת

 ד"ר לסלי לובל ופרופ' מרק לסטמנחים: 

 : העבודה תקציר

בתחומי הרפואה, אחד  התקדמותוה אקונומי של אוכלוסית העולם-העליה במצב הסוציו למרות

מחלות מדבקות. אבחון מהיר של סוג הזיהום או מצב  –מגורמי התמותה העיקריים עודנו 

פתולוגי מוגדר, מהווה כתמיד, אתגר לרופא. אין שני לחשיבות האבחנה המהירה והמדויקת  

מתאים, כי הרי תרופה האפקטיבית כנגד סוג אחד של זיהום לא תמגר סוג  טיפול לצורך מתן 

לימורפונוקלאריים (פגוציטים) הינם תאי אחר ואף יכולה להחמיר את מצב החולה. לויקוציטים פו

ההגנה העיקריים המגוייסים בזמן התפרצות זיהומית. פגוציטים הזורמים בגוף במצב "מעורר", 

ובכך מיועדים למשימות עתידיות.  מצב מעורר זה או "אקטיבציה" משקף את מוכנות האורגניזם 

כמויות גדולות של תוצרים  צריםמיו להגן על עצמו. כתוצאה מתהליך האקטיבציה בפגוציטים, 

 השמדת ) על ידם, תהליך זה ידוע בשם "פיצוץ רספירטורי" האחראי על רדיקאלייםחמצניים (

חמצניים. כאשר הפגוציטים עוברים  לייםארדיקאורגניזמים זרים החודרים לגוף בעזרת 

ע"י תאורה  אינטראקציה עם חומר מסיס או חלקיקים מוצקים בנוכחות לומינול, התאים נענים

כימית (כמילומינסצנציה). השערת עבודת מחקר זו הינה כי מעקב אחר מצב האקטיבציה 

בפגוציטים הינו בעל ערך מנבא ויכול לשמש כסמן רגיש עבור זיהום או מצב פתולוגי מסויים. 

הגישה המוצגת בעבודה זו הינה גישה דיאגנוסטית של הערכת מיקום הפיצוץ הרספירטורי של 

ים במערכת כמילומינסצנטיית של דם המוגברת ע"י לומינול. הגישה מאפשרת מדידה של הפגוציט

יצירת תוצרי חמצן אקטיביים תוך תאיים במקביל לבדיקת יצירתם מחוץ לתא, תוך שימוש 

באותה דגימה. ידוע כי כל פולש זיהומי יוצר ראקצייה פגוציטית שונה במקצת. הבדלים אלו 

ת. הסיגנל המתקבל הינו סיגנל כמילומינסצנטי המיוצר ע"י דגימת משתקפים בקינטיקה המתקבל

 דם וניתוח תוצאותיו יכול להוביל לדיאגנוזה מוקדמת ומדוייקת של כמעט כל סוג אינפקציה.

במחקר זה נאספו דגימות דם מחולים שונים, הקינטיקה הכמילומסצנטית נמדדה וחושבו 

 C4.5, SVMמוש באלגוריתמים שונים כגון: הפרמטרים המתארים כל מקרה לגופו.  נעשה שי

Naïve Bayes  ו-feature selection  לטובת מיצוי האינפורמציה השימושית ולצורך בניית מודלים

של סיווג. חוקי הסיווג אשר נמצאו, יכולים לשמש ככלי לזיהוי מקרים חדשים ובסווגם לקבוצה 

 הקלינית הסבירה ביותר. 

של פגוציטים ככלי דיאגנוסטי נערך במחקר זה עבור מקרים של השימוש הפוטנציאלי בתפקוד 

חולים הסובלים מכשל כלייתי ומטופלים בדרכים שונות, חולים ספטיים, פריטוניטיס ואינפקציות 

רספירטוריות חריפות. מספר מודלים שונים נבנו בכדי להבדיל בין מצבים פתולוגיים שונים  

בעבודה זו הראנו כי ת של פגוציטים למחלה ספציפית. לצורך מציאת תבניות תפקודיות יחודיו

היו הכי טובים בניתוח בסיסי הנתונים של החולים   C4.5החלטה" -הביצועים של אלגוריתם "עץ

אשר סבלו מכשל כלייתי וחולים אשר סבלו מאינפקציות ויראליות או בקטריאליות חריפות. 

המתאר תהליכים פתולוגיים בחולי דיאליזה  נמצא כי מודל הסיווג בעל כושר הדיוק הגבוה ביותר

 90.5%, 94%-ודיאליזה פריטונאלית) ( 84.6% , 100%דיוק של  הראה פריטוניאלית והמודיאליזה
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על מקרי האימון ועל המקרים העיוורים בהתאמה. דיוק הסיווג בהשוואת שני  המודיאליזה)(

על מקרי אימון  90%, 95%בסיסי הנתונים של חולי הדיאליזה הפריטונאלית וההמודיאליזה היו 

ומקרים עיוורים. במקרה של זיהוי אינפקציות ויראליות אל מול בקטריאליות, תוצאות מודל 

והיו   C4.5החלטה"-על בסיס אלגוריתם "עץ גם הוא בוה ביותר נבנההסיווג בעל כושר הדיוק הג

לסיכום, שיטת השילוב של  על המקרים העיוורים. 88.9%-על מקרי האימון ו 94.7%

כמילומנסנציית הדם המלא, ניתוח מרכיבי הקינטיקה וסיווג קבוצות קליניות בעזרת 

י מנבא גבוה. מספר מצבים מדבקים אלגוריתמים שונים של כריית מידע, הראתה ערך דיאגנוסט

נבדקו ,תוארו וסווגו עם דיוק גבוה וגם אומתו ע"י מקרים עם דיאגנוסטיקה לא ידועה. יתרה 

מזאת, המחקר מציע מערכת שיטות חדשה לשם הערכה דינמית של מצבים פונקציונליים 

 בפגוציטים ומכאן להערכה של המצב הקליני הספציפי. 
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Development of a Diagnostic Tool based on the Functional 

Signatures of Phagocytes 

by Daria Prilutsky 

Supervisors: Dr. Leslie Lobel and Prof. Mark Last 

 

Abstract: 

Despite medical advances, infectious diseases remain a major cause of death, disability and 

socio-economic upheaval around the world. Rapid diagnostics, which can predict the 

aetiological agent causing a given disease, are still elusive for many infectious agents and 

conditions and are challenges facing modern physicians. Polymorphonuclear leukocytes 

(PMNs) or phagocytes are the predominant defense cells mobilized during an episode of 

infection. They circulate in a "primed state", a state "pre-tuned for future tasks", reflecting 

the organism’s readiness for defense and the immune status of the patient. Upon activation 

of phagocytes, an increase in the consumption of molecular oxygen occurs, which results in 

the production of reactive oxygen species (ROS), a process collectively called the 

respiratory burst. When luminol is added to the system, the ROS generation is accompanied 

by light emission (chemiluminescence, CL). Thus, CL is a sensitive marker of the oxidative 

potential of phagocytes, which can be recorded as a luminol-dependent CL and, therefore, 

serve as a disease marker. The aim of this dissertation is the establishment of a diagnostic 

tool and a sensitive marker of infection, to distinguish between different kinds of infections 

based on the assessment of phagocytic functional states using CL. The emphasis of this 

study was placed on the data-driven induction of clinical classification models in various 

pathological conditions, in line with a cellular description of immune system status, by 

identifying specific biological patterns during an infection.   

The proposed approach concentrated on the assessment of phagocytic respiratory burst 

localization in a luminol-amplified chemiluminescent system. It allowed parallel 

measurement of intracellular, as well as extracellular, production of ROS from the same 

sample, in vitro. Blood samples were obtained from various patients diagnosed by a 

physician. The experimental CL curves were recorded and sets of kinetic parameters 

calculated. Classification algorithms (C4.5, Support Vector Machines and Naïve Bayes) and 

feature selection techniques were used to induce classification models to distinguish 

between clinical groups. 
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A potential use in the assessment of phagocytic function for diagnostics of pathological 

processes afflicting chronic renal disease patients during their renal replacement therapies, 

sepsis, peritonitis and respiratory infections was demonstrated. Various models were 

induced to differentiate and to find specific phagocytic patterns for chronic or acute clinical 

states. We have demonstrated in datasets of end-stage renal disease patients and patients 

with viral or bacterial aetiologies that C4.5 algorithm had the best predictive performance, 

also revealing explicitly interpretable classification rules. The most accurate model 

characterizing pathological processes afflicting peritoneal dialysis (PD) and hemodialysis 

(HD)  patients resulted in 100%, 84.6% (PD) and  94%, 90.5% (HD) accuracy on the 

training/testing set respectively, while comparing two datasets of PD and HD patients 

resulted in 95%, 90% training/testing classification accuracy. The most accurate model 

differentiating between acute viral and bacterial infections was induced using a C4.5 

algorithm as well, resulting in 94.7% accuracy on the training set and 88.9% accuracy on the 

testing set.  

The methodology of combining whole-blood CL, kinetic component analysis and 

classification of clinical groups using data mining demonstrated a high predictive diagnostic 

value and may assist the clinician one day in the distinction between various pathological 

states and the choice of proper medication.  

  



 

 קשר בין ליגנד וראקטיביות בקומפלקסים קטליתיים עם

 קרבנים N–הטראוציקלים
 

 

 

צ'רלס אליעזר דיזנדרוק מאת:  

 בהנחיה: פרופ. נ. גבריאל למקוף 
 

 
ישנם . מתכתיים הומוגניים בעלי השפעה רבה על הכימיה הסינטתית המודרנית-קטליזטורים אורגנו

פחמן יחידים -מתכתיים, למשל יצירת קשרי פחמן-בקלות ע"י קטליזטורים אורגנוהנוצרים מספר קשרי פחמן 

קבוצות הקרבת ראקציות משתמשות ב גופרית. מספר-חמןחמצן ופ-חנקן, פחמן-וכפולים, קשרי פחמן

 בזמן שאחרות מחליפות בין קשרים קיימים.פונקציונליות 

ית הסלקטיביות, כאשר יותר ית. מלבד בעותיימולקולות עם מספר קבוצות פונקציונליות עשויות להיות בעי

האפשרות למימוש  .התקבללא רצויים עלולים לבאותה המולקולה, אוליגומרים  מתרחשת תאחמריאקציה 

, מקרוציקליות חדשות מולקולות נתזמניות באותה המולקולה באתרים שונים יכול לשמש להכ-תגובות בו

 סינתטיותשיטות  ע"י כיוםאשר לא זמינות  ותאחר ותמעניינ ארכיטקטורותעם וחומרים  סולם פולימרים

 אחרות.

-קומפלקסים דועל ידי  ייםטבעתים דימר תריסגלפיתוח התגובה בחלק הראשון של התזה נדון ב

 ותממתאיה הטרוציקלים-קרבנים נ בעלות שתי קבוצות מולקולות מספרהוכנו . כדי להשיג זאת, יםמתכתי

עם  ות, תחילה בתגובות פשוטהנבדקקטליטית שלהם הפעילות השונות. המתכות ל ונקשרו תגובות למגוון

 עם יםתגובות עם סובסטרטים מעוצב זה ואחרי את הראקטיביות שלהם כדי להעריך תאחקבוצה פונקציונלית 

 לפחות שתי קבוצות פונקציונליות.

 

 CHNעם  רותניום-קסים דוקומפל

 

למטתזה של אולפינים אשר "רדומים" החלק השני של התזה עוסק במחקר שנעשה עם קומפלקסים 

 תםלהבין את הפעל , בניסיון שונות מטתזה תותגובמנגנוני נבחנו פותחו בקבוצה שלנו. בסדרה של עבודות 



 

השימוש  ,דיכלורו. בנוסף-ורמציה ציסרותניום, במיוחד בקונפ למבוססים עה למטתזה קטליזטורים-של פרה

הוצעו ובחינת מצבי מעבר.  שינוי קונפורמציותלניתוח  עזראור, חום וספקטרומטריה, לבד או במשולב, ב

ת אלהשוו בוצעו ותתיאורטי שיטות .הקומפלקסיםשל וראקטיביות  הפעלה, לאזומריזציהמנגנונים אפשריים 

הקומפלקסים לא רק עבור  מתאימהש, אשר התברר בה יותררחלהגיע להבנה  על מנתהאפשרויות השונות 

 ות.אחר ותרבתרכובות רותנים , אלא גם עבור שנלמדו

 

 TFDניום שונים מחושבים ע"י תשל רו CHNאנרגיות של קומפלקסים 

 



Ligand-reactivity Relationship in NHC Catalytic 

Complexes 
 

 

By: Charles E. Diesendruck 

Supervisor: Prof. N. Gabriel Lemcoff 
 

 

 
Homogeneous organometallic catalysts have an enormous impact in modern 

organic synthetic chemistry. Several important carbon bonds are easily made by means of 

organometallic catalysis, some examples include the formation of C-C single and double 

bonds, C-N bonds, C-O and C-S bonds. Some of these reactions have sacrificial 

functional groups while others metathese between existing bonds. 

Molecules with several functional groups can be problematic. Other than the 

selectivity issue, when more than one reaction is done at the same molecule, undesired 

oligomers may be obtained. The possibility of realizing concurrent reactions in the same 

molecule at different sites could potentially be used to prepare novel macrocyclic 

molecules, ladder polymers and other structurally interesting materials which are not 

available today by any other synthetic methods. 

In the first part of the thesis we discuss the development of these reactions (called 

dimer-ring closing) with by means of bi-metallic complexes. In order to achieve that, 

different bis-N-heterocyclic carbenes suitable for each type of reaction were prepared and 

bound to the different metals. Their catalytic activity was studied, first on simple 

reactions with one functional group to assess the intrinsic reactivity, followed by 

reactions with judiciously designed substrates with at least two functional groups. 

 

di-ruthenium NHC complexes 



The second part of the thesis deals with the study done with latent olefin 

metathesis complexes developed in our group. In a series of works, the mechanisms of 

different olefin metathesis reactions were explored in order to understand the intricate 

activation of chelated ruthenium olefin metathesis pre-catalysts, especially in the cis-

dichloro conformation. Additionally, the use of light, heat and spectrometry, alone and 

combined, assisted in analyzing the different chemical transformations and observe 

intermediates. Possible mechanisms were proposed for the isomerization, activation and 

reactivity of chelated complexes, and theoretical methods were used to compare the 

different possibilities and reach further understanding, which turned out to be valid not 

only for the studied complexes, but also for many other ruthenium olefin metathesis 

complexes. 

 

DFT calculated energies of different ruthenium NHC complexes 
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In this research, some general classes of non-Bayesian, Bayesian and hybrid lower bounds on the 

mean-square-error (MSE) of estimators are established via projection of each entry of the vector 

of estimation error on some Hilbert subspaces of 2L . In the non-Bayesian case, we assume 

uniform unbiasedness, and the corresponding Hilbert subspaces are constructed by applying 

integral transforms on the likelihood-ratio (LR) function. In the Bayesian and hybrid cases, the 

integral transforms are applied on the functions used for computation of bounds in the Weiss-

Weinstein family, and on the centered LR function, respectively. The integral transform 

generalizes the traditional derivative and sampling operators, which are used in computation of 

some well known lower bounds, such as the Cramer-Rao, Weiss-Weinstein, and the hybrid 

Barankin bound. By modifying the kernel function of the integral transform, the Hilbert 

subspaces are modified and a variety of new bounds, as well as existing bounds, are obtained. 

New lower bounds are derived from the proposed classes using some kernel functions, such as the 

Fourier transform kernel. In comparison with other existing bounds, the proposed bounds are 

computationally manageable and provide better prediction of the SNR threshold region, exhibited 

by the maximum-likelihood (ML), minimum-MSE, maximum a-posteriori probability (MAP), 

and the joint MAP-ML estimators in non-linear estimation problems.  

In addition, a new structured approach for obtaining uniformly best non-Bayesian biased 

estimators, which attain minimum MSE performance at any point in the parameter space, is 

established. We show that if a uniformly best biased (UBB) estimator exists, then it is unique and 

can be directly obtained from any locally best biased estimator. A necessary and sufficient 

condition for the existence of a UBB estimator is derived. We show that if there exists an optimal 

bias, such that this condition is satisfied, then it is unique, and its closed form expression is 

obtained. The proposed approach is exemplified in two non-linear estimation problems, where 

uniformly minimum-variance-unbiased estimators do not exist. In the considered examples, we 

show that the UBB estimators outperform the corresponding ML estimators in the MSE sense. 

   



 

 
 אנליזה של בעיות עקרוניות בתכנון של מתגי רשת:נושא העבודה

 קיריל קוגן:שם המגיש 

 אלקס קססלמן. דרו מיכאל סגל' פרופ:שם המנחה

 :תקציר העבודה
 

מועברות ה נאסף לתוך מנותהמידע  יםריעבמה ,(ונתבים מתגים) סביב מגוון רחב של מערכות מיתוג האינטרנט בנוי

שיעור  כי מנבאושום דבר לא , בכל שנה הוכפלהתעבורת האינטרנט  ,השנים האחרונות במשך. בנפרד לעבר יעדיהם

במקרה . םנתבישל מתגים ו שלעבור פיתוח  יעילים אלגוריתמיםת למוקדש  זוה העבודה. אט בעתיד הקרוביוהצמיחה 

 או)מתג חוצצים של ההבתוך להיאגר  ות חייב ןוכמה מה, את כל המנות להעביר מתג לא מסוגליש מקרים שבהם , גודש

 .(נזרקות

בקרת  :משני חלקים מרכזיים תורכבמה הבעיה. של חוצצים ניהול היאמפתח מתגים הבעיה הבסיסית הראשונה של 

של  האקצב כניסה ויצי, מיקום וגודל של חוצצים, של מתג ארכיטקטורהנתן יבה. שהתקבלו מנותתזמון של כניסה ו

 תכמוערת מתג פוליס. הביצועיםשל עונה על הדרישות הם ניהול של מתג תפורטים אנו מעונינים למצוא אלגורי

תפוקה , המקסימלי ממוצעהעיכוב כמו  שוניםקריטריונים  רות על פיידרישות של רמת ש היכולת שלה לספק באמצעות

היא  םתאלגורישל  שבו המטרה ,תעבורה של מתגה סוםמקבאנו מתרכזים  אתזהבעבודה  .(כמה רק לרשימת)של המתג 

בטיח מה, באמצעות ניתוח תחרותי מתג ביצועים שלברוב המקרים ננתח  .מנות הנשלחותהלמקסם את הערך הכולל של 

את  אנו מנתחים, על כך נוסף .םיים עתידיעאירועל נוסף  עללא ידקלט  במקרה הגרוע לכל סוגי ביצועים אחידים

 .שיגרמו שינוי ארכיטכטוני בפיתוח המתגיםפשרות  צביע עלנובמקרים מסוימים  ,יםהמוצע םמיתאלגוריהמגבלות של ה

 
אנחנו מגדירים את זה בתור הבעיה . בשירותי הרשת א מנגנון חיוני הדרוש כדי לתמוךותעבורה באינטרנט ה פיוןא

 .דלג במהירות ככל שמספר שירותי האינטרנט ממשיכה לגדולשלה  המורכבות .מתגים פיתוחשל  הישני הבסיסית

פי פרמטרים של תעבורה  כשכל רמה מוגדרת על ,רכיתמוגדר בצורה היר באופן טבעי תעבורה פיוןבהרבה מקרים א

רכיה יכול שיטוח של היר. תוך כדי טיפול במנה שהיההפיון הופך לגורם לא מבוטל בא מספר רמות של, עם זאת .שונים

נגדיר כדי  ךתוו ,כרון הנדרשירכיה וזפשרה בין כמות רמות בתוך ההירמהי האנו נלמד . כרוןיהתפוצצות של זללגרום 

יכולת על הש השפעה רבה על הביצועים ושתי הבעיות האלה יל .ות על הפשרה המוגדרתעמשפיהפיון אכמה תכונות של 

 .בטים שוניםימה ןיהתשאת  בוחניםבמחקר שלנו אנו . נתבאו  מתג של

  



 

 

Theme: Analysis of Fundamental Problems for Network Switch Design 

Author: Kirill Kogan 

Advisors: Prof. Michael Segal and Dr. Alex Kesselman 

Summary: 

The Internet is built around a large variety of switching systems switches and routers, 

transferring information that is aggregated into packets. These packets are individually 

forwarded and switched toward their destinations. For the past few years, Internet traffic has 

been doubling every year, and nothing indicates that this growth rate will slow down in the near 

future. This work is devoted to efficient algorithms for design of high-speed switches and routers 

to accommodate for the traffic growth in the Internet. If a burst of packets arrives, it is 

impossible to transmit all the packets immediately, and some of them must be buffered inside the 

switch (or dropped). The first fundamental problem of the switch design is a packet scheduling. 

Generally, given an existing switch architecture in which the line rates and buffering locations 

are specified, we offer scheduling algorithms and evaluate their performance. Scheduling 

policies could be evaluated by their ability to provide different QoS guarantees like maximum or 

average delay, switch throughput (just to list a few). In this work we concentrate on throughput 

maximization where a goal of the scheduling policy is to maximize the total value of packets sent 

out of the switch and analyze its performance by means of competitive analysis, where a uniform 

worst-case performance guarantee is provided for all traffic patterns without additional 

information about future events. In addition, we analyse the implied limitations of the proposed 

schemes and in some cases point out to important design tradeoffs. With the emergence of new 

applications, Internet Service Providers would like switches to provide different Quality of 

Service (QoS) levels to various applications. To meet these QoS requirements, switches need to 

implement new mechanisms, such as admission control, resource reservation (just to list a few). 

However, a prerequisite for deploying these mechanisms is that the switch is able to distinguish 

and classify the incoming traffic into different classes. The packet classification problem is to 

find fast and scalable classification function. Recently, a lot of research is done to reduce the 

required space to represent classification database.  

In this work we explore a fundamental tradeoff between the required space and the number of 

lookups to implement classification function. We define it as the second fundamental problem in 

router/switch design. Both these problems have major influence on performance and scalability 

of switch/router. In our research we address both these problems from different aspects. 
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Interaction Between Smectite and Oxalate 
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Abstract 

In the last decade, soils with low pH have become a serious environmental problem 
influencing the soil itself and the ground water in which it is in contact. In addition, 
cation release from phyllosilicates significantly affects metal mobility, long-term supply 
of nutrients and potential injection of toxic elements (like aluminum) into these systems. 
Furthermore, smectite, a major component of many soils, is viewed as a potential 
sealant in multibarrier systems designated for storage of radioactive waste. A major 
concern is the dissolution and precipitation behavior of smectite, which directly affects 
the protective properties of the barrier.Understanding and modeling of environmental 
processes strongly depend on the parameters that control the rate of dissolution and 
precipitation. 

Silicates and organic acids are widespread materials that can coexist in various 
conditions in nature. This study focused on the interactions between Smectite and 
Oxalic Acid. 

 For these reasons, flow-through experiments were carried out to study the effects of 
Oxalate on the dissolution rate of smectite and the decomposition rate of Oxalate in the 
presence of Smectite. Batch experiments carried out to study the Oxalate sorption and 
sorption rate to Smectite.  

The experiments were conducted at pH 1.5-4.5, temperatures of 25 and 50±1°C, 
Oxalate concentration of 0-10mM and Aluminum concentration of 0-1 mM. 

In  the flow-through experiments we found a signifacante difference between the 
Oxalate concentration in the solution before and after the reactor. this can be the result 
of  sorption of Oxalate to Smectite or decomposition reactions of the Oxalate. Since 
sorption reaction is relatively fast and limited by the concentration of free sites on the 
surface, the sorption reaction occurs at the beginning of every experiment and 
decomposition of Oxalate occurs during the whole experiment. As a result, we can 
calculate the decomposition rate of Oxalate in flow-through experiments only at steady 
state. The decomposition rate in not affected by the presence of Smectite or it's mass. 
We could not rule out the effect of micro-organisms activity on the oxalate rate of 
decomposition.  

In  the batch experiments the Oxalate concentration in the solution decreased during 
the first 60 minutes of the experiments. Thus we can not directly prove this,  it seems 
like the reason for this is fast adsorption to the Smectite surface and not decomposition 
due to micro-organisms activity. In addition we found the concentration of Oxalate 
+biOxalate that is absorbed to the smectite surface. We used the langmuir sorption 
isotherm to describe the dependence of the Oxalate +biOxalate that is absorbed to the 
smectite surface to the consentration of Oxalate +biOxalate in the solution. 

 Smectite dissolution rate increased in the presence of Oxalate. The Smectite 
dissolution rate is affected by two parallel mechanisms: proton promoted and Oxalate 
promoted. By subtracting the rate that is a result of the proton promoted mechanism 
from the total dissolution rate we can find the rate that is the result of Oxalate promoted 
mechanism. The proton promoted mechanism was described previously by Amram and 
Ganor (2005). The dependence between the Oxalate promoted dissolution rate of 
Smectite and the concentration of Oxalate+biOxalate to the smectite surface was 



 b 

described by posting the sorption isotherm to the rate equation. In addition to the effect 
of the concentration of Oxalate+biOxalate adsorbed to the smectite surface on the 
Oxalate promoted dissolution rate, there is an additional pH effect. The Oxalate 
promoted dissolution mechanism can be describe by: 

 

1. ( ) 








⋅+

⋅
⋅⋅⋅×+×−=

+

+−−−

a4901

a490
3810531051

0.37
ox

0.37
Hoxox743

25
Hox

C,oxp .

.
e.pH..Rate o 

2. ( ) 








⋅+

⋅
⋅⋅⋅×+×−=

+

+−−−

a2801
a280

3810831091
0.22
ox

0.22
Hoxox743

50
Hox

C,oxp .

.
e.pH..Rate o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Key words: Smectite, Oxalate, Dissolution 



  אינטראקציות בין סמקטיט ואוקסלט

  קרן עמרם

  יבחר גנאור'  פרופ:בהנחיית

  

  תקציר

  

סיסטמה של - חומציות גבוהה של קרקעות הפכה לבעיה סביבתית שיוצרת בעיות באקו, בעשור האחרון

לחומציות גבוהה זו המביאה . מי הנחלים ומקורות המים המוזנים מהם, מי התהום, הקרקע עצמה

אספקה ארוכת טווח , סיליקטים יש השלכות חשובות על מוביליות של מתכות-נים מפילולשחרור של קטיו

, בנוסף. של נוטריאנטים חשובים והופעה פוטנציאלית של אלמנטים רעילים כמו אלומיניום במערכות אלה

. חרסיות נבחרו לשמש כחומר איטום טבעי במערכות של הטמנת חומרי פסולת רעילים או רדיואקטיביים

ניתוח ובנית מודלים של  .ליכי המסה והשקעה של סמקטיט משפיעים על תפקודה כחומר איטום טובתה

התהליכים הסביבתיים תלויים בהבנת הפרמטרים ששולטים בקצב ההמסה וההשקעה של מינרלי 

  .החרסית

העבודה . ומופיעים יחד בסביבות רבות ,לקטים וחומצות אורגניות שכיחים מאוד בטבעימינרלים ס

  .נוכחית התמקדה בהבנת האינטראקציות בין סמקטיט וחומצה אוקסליתה

ניסויים במערכת פתוחה באמצעותם נבדקו קצב המסת הסמקטיט : לשם כך בוצעו ניסויים משני סוגים

וניסויים במערכת , בנוכחות חומצה אוקסלית וקצב הפירוק של החומצה האוקסלית בנוכחות סמקטיט

 וקצב  לפני השטח של הסמקטיטים הספוחהביאוקסלט+ז האוקסלטסגורה באמצעותם נאמדו ריכו

 mM0-10 ריכוז אוקסלט של  ,C50°- וC25°טמפרטורה של , pH 1.5-4.5 -הניסויים נערכו ב. הספיחה

  .mM0-1 וריכוז אלומיניום של 

בניסויים במערכת פתוחה נמצא הבדל משמעותי בין ריכוזי האוקסלט שהוכנסו לתמיסה ובין ריכוזי 

הבדל זה יכול לנבוע מריאקציות של ספיחת האוקסלט לפני השטח של . אוקסלט בתמיסה היוצאת מהתאה

מכיוון שריאקציית הספיחה מהירה יחסית לריאקציית הפירוק . סמקטיט או מריאקציות פירוק האוקסלט

ומוגבלת במספר האתרים הזמינים המצויים על פני השטח של סמקטיט הרי שריאקצית הספיחה 

לכן במצב עמיד . חשת בשלבים הראשונים של הניסוי בעוד שריאקציית הפירוק נמשכת לכל אורכומתר

קצב פירוק האוקסלט אינו מושפע מנוכחות  .בניסויים ניתן למדוד את קצב פירוק האוקסלט בלבד

לא ניתן היה להוכיח אם קצב הפירוק מושפע מפעילות של מיקרואורגניזמים .  סמקטיט בתא או מכמותה

  .בתא

 הדקות 60במהלך  התרחשה ירידה גדולה בריכוז האוקסלט בתמיסהבמערכת סגורה ניסויים הבמהלך 

חה מהירה של האוקסלט לפני השטח של סמקטיט ולא נראה כי הסיבה לירידה זו היא ספי. הראשונות

  .אין באפשרותינו לשלול פעילות זו באופן ישיר, אולם. פעילות של מיקרואורגניזמים

הביאוקסלט הספוחים לפני השטח של +ריכוז האוקסלטמצאנו את מתוצאות הניסויים במערכת סגורה 

ני השטח ובין ריכוז הביאוקסלט הספוחים לפ+התלות בין ריכוז האוקסלט. סמקטיט

  .הביאוקסלט בתמיסה תוארו באמצעות איזוטרמת הספיחה של לנגמיר+האוקסלט

. מתוצאות הניסויים במערכת פתוחה עולה כי קיימת האצה בקצב המסת הסמקטיט בנוכחות אוקסלט

מנגנון האוקסלט ומנגנון : קצב המסת הסמקטיט בנוכחות אוקסלט מושפע משני מנגנונים מקבילים

על ידי הפחתת קצב המסת הסמקטיט כתוצאה ממנגנון הפרוטונים מקצב ההמסה הכללי . טוניםהפרו



קצב המסת . שנמדד בניסויים במערכת פתוחה ניתן למצוא את קצב המסת הסמקטיט במנגנון האוקסלט

התלות בין קצב ). Amram and Ganor ) 2005 הסמקטיט כתוצאה ממנגנון הפרוטונים נמצא בעבודה של

הביאוקסלט הספוח לפני השטח +הסמקטיט כתוצאה ממנגנון האוקסלט לבין ריכוז האוקסלטהמסת 

 מלבד השפעת ריכוז האוקסלט והביאוקסלט .נמצא על ידי הצבת איזוטרמת הספיחה במשוואת הקצב

 .pH-הספוחים לפני השטח על קצב ההמסה של סמקטיט במנגנון תקיפת האוקסלט יש אפקט נוסף של ה

  : קצב ההמסה במנגנון תקיפת האוקסלט באמצעות המשוואותניתן לתאר את
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  ).Dissolution(המסה , )Oxalate(אוקסלט , )Smectite( סמקטיט :מילות מפתח



 .מבנה ותגובות, הכנה:קומפלקסים היפרקואורדינטיביים של סיליקון וגרמניום :נושא העבודה 

 יק'בנצ-יבגניה קרצנוס :שם המגיש

 דניאל קוסט' פרופ: שם המנחה

 

 : תקציר

העבודה מחולקת . היפרקואורדינטיביים של סיליקון וגרמניוםהכנה של קומפלקסים עבודת הדוקטורט עוסקת ב

 .כאשר כל פרק מדבר על קומפלקסים היפרקואורדינטיביים חדשים של סיליקון או גרמניום, יםפרק-למספר תת

 

קומפלקסים אלה  .קואורדינטיביים-אופנטא טטר טבעתיים אמידיםמ של סיליקון חדשיםגרעיניים -דוקומפלקסים . 1

כדי להשיג מטרה זו נבחרו . דנטטיים המסוגלים לקשור שתי קבוצות סיליקון נפרדות זו מזו-הוכנו  מליגנדים בי

דימתיל חומצה ברביטורית אשר בשלב הראשון עברו תגובת  5,5חומצה ברביטורית ו , ליגנדים של אורציל

דימתילכלורוסילאן או -(כלורומתיל)קואורדינציה הוספו לתגובה -כדי שהקומפלקסים יהיו בעלי היפר. סילילציה

בור תגובות אלקילציה תוך מולקולארית המלווה בהגדלת אשר יכולים לע מתילדיכלורוסילאן(כלורומתיל)

וכן בהרחבת הטבעת הכלאטית שבסופה מתקבלים קומפלקסים עם , הקואורדינציה של סיליקון מארבע לחמש

 . סיליקון←קואורדינציה חמצן

נוצרו וכתוצאה מכך , רעל ידי חשיפתם לאווי, מכן בוצעה תגובת הידרוליזה עדינה לקומפלקסים שהתקבלו לאחר

כאשר . שהכילו עד תשע יחידות מונומריות כל אחד, מאקרומולקולות טבעתיות חדשות בעלות קשרי סילוקסאן

 התקבלו באופן סלקטיבי ,(template)המשמש כתבנית , ההידרוליזה נעשתה בנוכחות מלח ליתיום כלוריד

 . דולים יותרודוכאה כליל יצירת אוליגומרים ג צורות דימריות של הקומפלקסים המתאימים

 

 עם בסיס שיף של הידרזידים O-TMSנגזרות מסיליקון היפרקואורדינטיבי  שלקומפלקסים חדשים הכנה של . 2

MeHSiCl2, וחקירת שחלוף ייחודי של מימן מסיליקון לאטום פחמן סמוך, (טרנססילילציה) בתגובות חילוף ליגנדים .

של מימן מאטום הסיליקון  1,3מעבר  ;טור של אטום מימןבחלק זה של העבודה נחקר מעבר ספונטני וללא קטליז

תוך כדי פתיחת קשר  עם מתילדיכלורוסילן ,בסיס שיף של הידרזידיםשל  OTMSלאטום שכן בתגובות בין נגזרות 

 :התגובה מתרחשת בשלושה שלבים .כפול אימיני והפיכת קשר קואורדינטיבי לקשר קולנטי

לתת קומפלקס , (תגובת טרנססילילציה)יגנדים בין שני המגיבים בשלב הראשון מתרחשת תגובת חילוף ל

בשלב השני מתרחשות שתי פעולות בו זמנית כניסה וסגירה של הטבעת הכלאטית . מונוכלאטי פנטאקואורדינטיבי

, תוך פתיחת הקשר הכפול האימיני -של אטום המימן מאטום הסיליקון לאטום הפחמן הסמוך 1,3השניה ושחלוף 

פלקס פנטאקואורדינטיבי כתוצאה מכך מתקבל קומ. סיליקון לקשר קוולנטי←קשר הקואורדינטיבי חנקןוהפיכת ה

 תוך יציאה של, דחיסה אלדולית תוך מולקולארית: בשלב השלישי מתרחשת תגובת שחלוף נוספתו. דיכלאטי

 .כתוצאה ממנה מתקבל קומפלקס טריציקלי פנטאקואורדינטיבי חדש. מולקולת מימן

 

אימינוהידרזיד שאין -OTMSמשתמשים בנגזרת אחרת של , למנוע שחלוף הקומפלקסים לתוצר הטריציקלי כדי. 3

בתגובה הזאת מתקבלים רק קומפלקסים . אימין-אימין קבוצת דונור של בנזילידן-במקום אצטון: α-בה מימני

 .האימיני לקשר הכפול 1,3בהם אטום המימן עבר תגובת שחלוף , פנטאקואורדינטיביים דיכלאטים



ויצירת קומפלקסים   HGeCl3בפרק זה יתוארו תגובות טרנססילילציה בין נגזרות  הידרזידים ובין  .4

מתואר מחקר התכונות של חומרים אלה והשוואתם עם קומפלקסים . הקסאקואורדינטיביים חדשים עם גרמניום

עם שני , אטום הגרמניום במרכז התקבל בפעם הראשונה קומפלקס הקסאקואורדינטיבי עם. דומים של סיליקון

 . אטומי מימן הקשורים אליו

 .  Xובעזרת קריסטלוגרפיית קרני  NMRאופינו בעזרת ספקטרה ה  התוצאות בעבודת הדוקטורטכל 
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Abstract: 

In this Ph.D new hypercoordinated silicon and germanium complexes presented. It divided 

into several chapters; silicon complexes and germanium complexes. 

   

1. Synthesis of new dinuclear silicon complexes in which two hypercoordinate silicon centers 

are attached to one bidentate ligand moiety. To achieve this goal uracil, barbituric acid and 

5,5-dimethylbarbituric acid were chosen, because they have two binding sites separated from 

each other, so that attachment of two different silicon atoms can be achieved. To make the 

silicon atom hypercoordinated after the transsilylation reaction takes place, the OTMS-

derivative was reacted with chloromethylsilanes that are known to increase the coordination 

number by one through an internal chloride displacement by an adjacent nitrogen or oxygen 

nucleophile. 

Because hypercoordinated silicon compounds are extremely sensitive to moisture, their brief 

exposure to the laboratory environment causes partial hydrolysis. The product of this reaction 

is cyclic oligomers, formed through siloxane bonding between the monomeric units. 

Hydrolysis in the presence of LiCl (used as template), caused selective formation of only the 

dimeric product, while higher oligomer formation was completely suppressed.   

 

 2. Preparation of new hypercoordinated silicon complexes from O-trimethylsilyl-N-

(alkylideninino)imidates and MeSiHCl2. In these complexes very interesting 1,3-migration of 

hydride takes place, from the silicon atom to an adjacent unsaturated imino carbon. In this 

part investigation of spontaneous, uncatalyzed migration of hydrogen atom from the silicon 

atom to the carbon-nitrogen double bond, and converting the coordination bond of nitrogen-

silicon to covalent bond were carried out. Reaction proceeds in three steps: In the first step a 

monochelate pentacoordinate cyclic complex was formed trough transsilylation reaction, with 

elimination of Me3SiCl. In the second step, the second chelate ring was formed and 

simultaneously a 1,3-hydride shift and addition to the imino double bond took place, to form a 

pentacoordinate dichelate complex. After formation of the pentacoordinate dichelate 



complex, reaction proceeds further to rearrange to a tricyclic pentacoordinate complex, 

through intramolecular aldol type condensation, with elimination of H2- third step.  

 

3. In order to avoid the complication of the hydride-shift reaction by the additional conversion 

to the tricyclic compound, the isopropylidene-imine groups in the starting material were 

replaced by an imine group lacking α-hydrogen atoms: the benzylidene-imino donor group.   

 

4. Preparation of novel hexacoordinate germanium complexes from O-trimethylsilyl-N-

(alkylideninino)imidates and HGeCl3 described. In these experiments the first hexacoordinate 

germanium complex with two hydrido ligands was prepared. Comparison of the similarity and 

differences between germanium and analogous silicon complexes presented.  

 

All silicon and germanium complexes in this work were characterized with X-ray 

crystallography and NMR monitoring



 

 

 

 



  נוסח ברכת המזון כפי שהוא עולה מספרות חז"ל ומן הסידורים הקדומיםנושא העבודה: 

  : קשת שובלהשם המגיש

  שם המנחה: פרופ' אורי ארליך

  תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בנוסח ברכת המזון הקדום. מטרתה כפולה: לשחזר נוסח זה מתוך הנתונים העולים 
ברקע ביותר שבידינו, ולהתחקות אחר משמעותו של נוסח זה. מספרות חז"ל ומן הסידורים הקדומים 

ניצבות שתי שאלות המלוות את העיסוק בנוסח לאורכו ולרוחבו: האם ברכת המזון היא יצירה של חז"ל, 
והאם מגוון הנוסחים המצוי לפנינו משקף מגוון של נוסחים שהיה קיים מאז ומתמיד, או שמא נוסחים אלה 

  נוסח מקורי אחד. הם כולם התפתחויות של

המבוא כולל סקירה של תחומי המחקר השונים הרלוונטיים לעבודה זו, וכן הסבר אודות דרכי העבודה 
העבודה עצמה מורכבת מארבעה פרקים: אחד לכל אחת מן הברכות המרכיבות את ברכת שבהן נקטתי. 

בעקבות השוואה זו אני המזון. כל פרק נפתח בהשווה של נוסח הברכה העולה מן הסידורים הקדומים. 
מציעה ניתוח לשוני וספרותי של הברכה. חלקו השני של כל פרק מוקדש לניתוח מקורות חז"ל העוסקים 

בברכה זו: מה אומרים לנו חז"ל על כינוייה, נוסחה, תוכנה ומשמעויותיה של הברכה. בסיכומו של כל 
ומציעה סיכום של הדיון במשמעות פרק אני מציגה את "שלד הברכה" כפי שעלה מן הנתונים שלפני, 

  הברכה. 

סיכום העבודה מוקדש להצעת תשובות לשאלות שהוצגו לעיל: מסקנותי הן שחז"ל השתמשו בחומרים 
שהיו מונחים לפניהם על מנת ליצור יצירה חדשה: ברכת מזון בת ארבע ברכות המוטלת כחובה על היחיד 

אם לא של נוסח מקורי אחד, הרי של מספר מצומצם  ועל הציבור, וכן שהנוסחים שלפנינו הם התפתחות,
"מבט על" על ברכת המזון השלמה, ועל משמעותה  כאן הביותר של נוסחים מקוריים. כמו כן אני מציע

  הכוללת. 

  

Subject of Thesis: The Text of the Grace after Meals according to the Talmudic 

Literature and Ancient Prayer Books 

Submitted by: Keshet Shoval 

Under the supervision of: Prop. Uri Ehrlich 

  

The thesis deals with the version of the ancient Grace after Meals and its aim is two 
fold: to reconstruct this version from the data stemming from the literature of the 
sages and from the most ancient prayer books that exist, and to trace the meaning of 
this version along the ages. In the background stand two questions that deal with the 
version in depth: Is the Grace after Meals indeed a creation of the sages, and 
whether the variety of the versions that we possess had always existed, or are they 
but developments of a single original version. 

The introduction chapter contains a survey of the various study areas used in the 
thesis, as well as an explanation of the study methodology that I used. The thesis 
itself contains four chapters: one for each of the blessings that constitute the Grace 



after Meals. Each chapter opens with the comparison of the versions of each 
blessing as they appear in the ancient prayer books. Following this comparison I 
suggest a linguistic and literary analysis of the blessing. The second part of each 
chapter is devoted to the analysis of the sages' sources that deal with the blessing: 
what do the sages tell us about its names, its version, its content and its meanings. 
At the end of each chapter I present the "skeleton of the blessing" as it emerges from 
the presented data, and present a discussion on the meaning of each blessing. 

The summary chapter offers answers to the two questions posed in the thesis. My 
conclusions are that the sages used the materials available to them to develop a new 
creation: a Grace after Meals composed of four blessings that are obligatory for the 
individual and the public and also that the versions that we have are an evolution, 
although of not one version, but of a very limited number of original versions. In 
addition, I suggest an "overview" of the complete grace after meals and its all-
inclusive meaning.  

 

 

  

   

 



זיהוי וחילוץ טקסט בכתב יד ערבי ממסמכים 
 היסטוריים

 
 ראיד סעאבנה: מגיש
 האד אלסאנע'ר ג"ד: מנחה

 
 

 :תקציר 
 
 

בכלל ומהפכת האינטרנט בפרט הינה התפוצה  תאחת מהתוצאות החשובות של המהפכה הדיגיטאלי

שהגישה אליהם הגישה למסמכים היסטוריים , במיוחדו.  האדירה והנגישות הרבה למדע ולידע

האפשרות לסרוק מסמכים . מוגבלת היות ונשמרו בספריות ובתנאים מיוחדים הלאורך שנים היית

אלו ולהופכם נגישים לקהל הרחב ולאחר מכן הפיכתם לטקסט בר חיפוש ועיבוד הינה משימה 

 .חשובה שתפתח את האוצר הזה למחקר וידיעת רבים

 

הינה אחת מהמשימות הקשות בתחום זיהוי הכתב וזאת ( Cursive)תחום זיהוי כתב יד מקושר 

לקושי המורש הזה מתווספת . י אנשים שונים"בגלל מספר האפשרויות הרב לכתיבת אותה מילה ע

שמתאפיינת בחיבור אותיות נפרדות תוך כדי  םבעיה נוספת שמופעה תדיר במסמכים היסטוריי

לטיפול . ת או אותיות שאמורות להתחברכתיבה מהירה וחופשית או פיצול לא מחויב של אותה או

המסמך אמור לעבור , במופעי המלים מתוך תמונה של מסמך באם למטרת זיהוי או למטרות אחרות

, אם למנות חלק מהשלבים הללו. במספר שלבים מתחום עיבוד התמונה וניתוח מבנה הדף והתוכן

שורות ומלים , איורים, תור תמונותניתוח מבנה הדף ואי, (בינרזציה)נזכיר את הפרדת הרקע מהתוכן 

 . ותבניות וכמובן התאמת תבניות םבניית מרחב מאפייני, (סגמנטציה של מבנה הדף)

 

. במשימה של הפיכת התמונות של אותם מסמכים לפורמט בר עיבוד וחיפוש נותמקדהבמחקר זה 

זאת . כתב ידולכן רובו ככולו ב, חלק הארי מאותם מסמכים נכתב בעידן שלפני תקופת הדפוס

הממוחשבת של כתב יד  תהקריאה האוטומטי, שהקליגרפיה של הכתב יד הערבי נחשבת לאומנות

היות וחלק גדול מאותם . ומעמידה אתגרים רבים בפני החוקרים, זה הינה מהמשימות הקשות

מסמכים השתמרו באיכות טובה שהטכנולוגיות הנוכחיות של עיבוד תמונה יכולים לספק תוצאות 

בחיפוש מלים בתמונות שלאחר העיבוד ובזיהוי כתב יד על ידי  נותמקדהבמחקר זה , ת עבורםטובו

 זה התחלנו בעריכתבחלק הראשון של מחקר . אימוץ שיטות קיימות והמצאת ופיתוח חדשות



חישובים מקיפים ובחינת מאפייני הכתב הערבי בכדי לאפשר עיבוד מותאם של השפה ותוצאות 

מקיפים על תתי המלים בשפה  םסטטיסטייאנו מציגים חישובים , 4ס בפרק מ. יותרטובות 

ם ושלל חישובים על הניקוד ושאר תכונות של האותיות מספר, תכיפות הופעתם במלים, רביתהע

ישירה והן בתמונות של  ההמלים על מנת לאפשר זיהויים יעילים ומדויקים יותר הן בכתיב יוחלק

טה חדשה וייחודית ליצור בסיס נתונים מקיף של כל מלות בפרק החמישי אנו מציגים שי. מלים

 ימינימאלמאפשרת בצורה גנרית ובמאמץ  השיטה. השפה הערבים בשלל כתבי יד של אנשים רבים

כילים את כל מלות השפה תוך שימוש בשיטה סינתטית מנים רחבים מאוד שויצור בסיסי נת

אנו מתארים שתי מערכות לזיהוי כתב יד ערבי ישירות מעט  ,בפרקים השישי והשביעי. ייחודית

המערכות המוצגות מבוססות על שתי . קר זהחתוך שימש בשתי שיטות שפיתחנו תוך מ יאלקטרונ

אלגוריתם חדש לחילוץ . ושלל קבוצות מאפיינים( DTW  ,HMM)פלטפורמות הזיהוי הידועות 

השיטה מבוססת . 8גים בפרק מספר מכים בשלל שפות אנו מציסשורות של טקסט מתוך מ

לטפל במסמכים עם שורות  תוגלסטרנספורם המרחק וממאנרגיה  שמחשב פונקציתאלגוריתם חכם 

 .גליות

בשני הפרקים האחרונים אנו מציגים שתי מערכות שלמות לחיפוש מלות מפתח במסמכים 

 .תוצאות החיפוש על סמך לום איקציה של מלסהיסטוריים הכתובים בשפה הערבית ויכולת אינד

 



Arabic Handwriting Text Recognition and 

Retrieval in Historical Documents 

 

Author: Raid Saabni 

Supervisor: Dr. Jihad Elsana 

 

Abstract: 

 
One of the most impact full aspects of the digital revolution has been the wide-
spread dissemination of content that has, until now, been difficult or even 
impossible to access. Specifically, rare documents and old manuscripts that are 
kept in brick-and-mortar libraries around the world are being digitized, converted 
to searchable text, and made available online. The implications of opening up 
this treasure for the greater good of mankind are too obvious to enumerate. It is 
estimated that about seven million rare manuscripts documenting the 
contributions of the Arab Islamic civilization in Astronomy, Medicine, 
Mathematics, Science, Engineering, Art, Religion, Philosophy, etc. still survive in 
libraries, museums, and private collections around the world. Recognition of 
Arabic handwritten manuscripts is a necessary prerequisite for the systematic 
and efficient storage, indexing and study of invaluable texts often stored in 
suboptimal environmental conditions. The recognition of these texts goes through 
a number of stages starting with scanning followed by image enhancement, then 
segmentation followed by pattern matching and labeling.  
 
In this research, we address the technical issue of converting hand-written Arabic 
to a form that can be indexed and searched. The majority of these historic 
documents were written before the advent of printing presses, and while Arabic 
calligraphy as an art form is one of the most beautiful, it does present significant 
and unique challenges for automated text recognition algorithms. Considering the 
fact that a large fraction of these documents are well preserved, and that the 
current technologies for binarization and image enhancement can guarantee 
sufficient results, we have set our target in this research on developing new 
techniques for searching and spotting words in documents by improving existing, 
and developing new, novel methods for converting written words (on-line and off-



line) to text and new word-matching techniques. In the first part of this research, 
we started by studying and analyzing the Arabic script and its special 
specification and properties.  
In chapter 4, we present comprehensive statistics on the mutual presence of 
letters, words, word-parts, additional strokes, and dots in the Arabic language. A 
deeper look and analysis of the shapes of the different letters and word-parts is 
done to help develop efficient methods for on-line/off-line recognition of written 
Arabic. Special attention has been given to databases for training and testing the 
developed systems; therefore, in chapter 5, we present a novel method to 
synthetically generate a comprehensive database for Arabic words in various 
handwriting styles. We have used this database for training the systems we 
present in the four following chapters. In chapters 6 and 7, we present our novel 
techniques for developing an open vocabulary on-line handwriting recognizer for 
Arabic script based on HMM and DTW, respectively. In the last three chapters, 
we present our novel approach for generating a word-spotting system for 
handwritten Arabic manuscripts.  
In Chapter 8, we present our novel approach for extracting lines from multi-
skewed script images. In chapters 9 and 10, we present two novel approaches 
for searching and spotting words in handwritten manuscripts. 
 



 א 

 תקציר עבודת הדוקטורט 

  העשריםיהודי רוסיה והסחר בנשים בעשור הראשון של המאה :  שם העבודה

 ראיסה דנישבסקי : שם הסטודנט 

 המחלקה להיסטוריה כללית 

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

 ש קרייטמן ''ס ללימודים מתקדמים ע''ביה

 גוריון בנגב -אוניברסיטת בן

 

רוסיים בסחר היהודים ה מילאושהתפקיד את באופן ספציפי  לבחוןבכוונתי  בודה זובע

סחר בנשים הגיע ה ,האמורהבתקופה . העשריםבינלאומי בנשים בתחילת המאה ה

מסיבות פנו לזנות נשים ה. כמות ותפוצה גיאוגרפיתשל שלא היו כמותם מבחינה לממדים 

 ,כדי להרוויח יותר. לחץ פיזיבאמצעות בדרכי מרמה או לכך ו גויסשאו  ,בעיקר ,כלכליות

יהודים בכלל . מדינה אחת לאחרת ואף מיבשת ליבשתסוחרים העבירו נערות ונשים מה

 בואנוסבו 1קונסטנטינופולבבמיוחד , עולמי בנשיםהבסחר  בלטו ,רוסיים בפרטהיהודים הו

 . בהתאמה, מנית וארגנטינה'ערי הבירה של האימפריה העות - איירס 

התופעה שפכו אור על  ,סחר בנשיםהזנות והורי בנושא במחקר היסטחוקרים שעסקו 

נעשו גם . לענייןפתרון מציאת התנהל לש ועל המאבק ,במדינות שונותכפי שהתקיימה 

ועל ניסיונות של ארגונים  ,"סחורה חיה"בינלאומי בהיהודים בסחר  חלקם שלמחקרים על 

ם עד כה לא נעשה מחקר אול.  זההעיסוק את בני עמם מה עויהודיים במדינות שונות למנ

כפי  - (  (White Slavery"לבנההעבדות "ברוסיים היהודים ה התפקיד שמילאוקת יבדל

                                                
כך היא מופיעה ברוב שמאחר , של העיר איסטנבול העתיקאני משתמשת בשם  עבודה זאת ב  1

 . המקורות הראשוניים



 ב 

ובתחילת  91-המאה הבסוף  ,ב"ובארה שמוצאן באירופה מסחר בנערות ונשיםה הנושכ

 . עשריםהמאה ה

חות ''דוב, ת מאותה תקופהאיוכתבות עיתונב, במקורות ארכיוניים בעבודתי השתמשתי

סיכומי ב, אשר פעלה בלונדון "נערות ונשים ה עלהאגודה היהודית להגנ"שנתיים של ה

, 9911שהתקיימה בלונדון בשנת " בנהלהעבדות "נגד ההוועידה הראשונה למאבק 

מקורות בבלונדון ו 9191-שהתקיימה בבינלאומית היהודית הועידה בפרוטוקולים של הו

רוסיים בסחר היהודים השל ותם את מידת מעורב, עד כמה שניתן, לחשוףכדי  ,יםנוספ

 . בינלאומי בנשיםה

שהיו מעורבים בסחר  םירוסיהיהודים השל  מוחלטאין בידינו כיום מספר שלמרות 

באופן בלטו רוסיים  יהודיםש במחקרי מצאתי, עשריםבנשים בעשור הראשון של המאה ה

בהם שבמקומות  .זונות רוסיות בקרבהיהודיות כך גם הסוחרים בנשים והבקרב יחסי 

משקפים אלו אינם אבל , רשומותהזונות ה לגביים הנתוננשמרו , זנותההונהג פיקוח על 

זו מ נפוצה יותרהייתה  שונות אשר לפי הערכות, הזנות החשאיתהנתונים לגבי את 

 . כלל רשמיים נתוניםאין  , זנותהפיקוח על  היהבהם לא ש במקומות. רשמיתה

נתונים של ועד בידינו יש  ,אמנם. סרסוריםהסוחרים וה את מספרי לאמודיותר  אףקשה 

ברישומי  שנכללו ,נאשמים בסחר בנשיםהעדויות על מספר ו, הקונסולים בקונסטנטינופול

נערות על  ההאגודה להגנ"חות של ''דובלבנה והעבדות נגד ההוועידה היהודית למאבק 

, רעניתן לש. יה קיים לגביהם מידעשהאו  ,סוחרים שנתפסובמדובר רק שם אבל , "ונשים

יהודים רוסיים  על בסיס נתונים שהוצגו ניתן להסיק כי, יחד עם זאת .קצה הקרחוןשזהו רק 

היו הרוב בקרב סוחרים נתינים זרים בקרב אלה שגורשו מקונסטנטינופול ויהודיות רוסיות 

 .9111-9111איירס בשנים -תפסו מקום שני בקרב זונות רשומות בבואנוס

עצם , לכך אשר לסיבות .בקרבם בלטויהודים יוצאי רוסיה ש, בכל אופן, ניתן לומר

בתחילת  שהלכה וגברה ,אנטישמיותה. א המקור להתבלטותוה, שמדובר ביהודים העובדה

 הבליעהאך , יהודים במסחר בזונותהאת עיסוקם של  במיוחדהדגישה , העשריםהמאה 

 . דיותיהונשים הקורבנות היו  את העובדה שרוב



 I 
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      In this thesis, I would like to examine specifically the role played by 

Russian Jews in the international trafficking in women at the beginning of 

the 20th century. At this period, the trafficking in women has reached such 

proportions, unparalleled in terms of both geographic distribution and 

magnitude. Women turned to prostitution mainly due to economic reasons, 

or they were recruited by deception or physical pressure.  

      In order to make more profit, the traffickers transferred young girls and 

women from one country to another and even from one continent to another. 

Jews in general and Russian Jews in particular, were prominent in world 

trafficking in women, especially in Constantinople1 and Buenos Aires, the 

capital cities of the Ottoman Empire and Argentina, respectively.  

      Researchers who conducted historical research regarding prostitution 

and trafficking in women, shed light on the phenomenon as it took place in 

the different countries, and on the struggle to finding a solution. Research 

                                                
1 In this thesis, I use the old name of the city of Istanbul, as it appears in most initial 

sources. 
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was also conducted regarding the participation of Jews in the international 

trafficking in "live merchandise", and the attempts of Jewish organizations in 

different countries to prevent their own people from engaging in this activity. 

However, until now, there has been no research to investigate the role 

played by Russian Jews in "White Slavery", the term used to describe 

trafficking in young girls and women who originated from Europe and the 

United States, at the end of the 19th century and beginning of the 20th.  

            We can say that we actually do not have an approximate estimate of 

the number of Russian Jews who were involved in the trafficking in women 

in the first decade of the 20th century. In places where prostitution was under 

supervision, data was kept regarding the registered prostitutes, but this does 

not reflect the data regarding the clandestine prostitution, which according to 

different estimates, was more widespread than the official one. In places 

where there had been no supervised prostitution, there is no official data.   

It is even more difficult to estimate the number of traffickers and pimps. 

We have indeed the data from the Committee of Consuls in Constantinople, 

and evidence regarding the number of accused in trafficking in women, 

which were included in the records of the Jewish Conference for the fight 

against White Slavery, and the reports of the Jewish Association for the 

Protection of Girls and Women, but all these refer only to traffickers who 

were caught, or that there was some information regarding them. It can only 

be assumed that this is just the tip of the iceberg. However, based on the 

data presented here we can conclude that Russian Jews were majority 

among the foreign subject traffickers in women deported from 
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Constantinople and Russian Jewesses were in second place among the 

registered prostitutes in Buenos-Aires in 1904-1909.  

Yet, it can be said, that Russian Jews were prominent among them. As 

for the reasons for it, the fact that Jews are involved in the trafficking of 

women is why they stand out. Anti-Semitism, which was on the rise at the 

beginning of the 20th century, emphasized the involvement of Jews in the 

trafficking in woman, but concealed the fact that most victims were Jewish 

women.  

 

 

 

 

 



 שיקום של שריר לב לאחר אוטם על ידי מתן מבוקר של גורמי גידול: נושא העבודה

 רובינוב אמיל: מגיש

 יהונתן ליאור' פרופ, סמדר כהן' פרופ: מנחים

 :תקציר

המצב הפתולוגי של אי ספיקת לב נובעים בחלקם הגדול מחוסר היכולת של הטיפולים      

שמתרחש לאחר , הקליניים הקיימים להחליף או לחדש את אובדן רקמת שריר לב המתכווצת

מתן מבוקר של גורמי גידול וציטוקינים שונים לתוך הרקמה הפגועה בלב לאחר אוטם . האוטם

 .של השריר הפגוע( התחדשות)ידוד של רגנרציה הינה אסטרטגיה חדישה לע

המטרה הכללית של המחקר שלי הייתה לפתח מערכת לשחרור מבוקר של גורמי גידול       

. חומר-בין גורמי הגידול למערכת של הביו affinity-binding-המבוססת על אינטראקציות מסוג ה

ל רק 'היוצר הידרוג, ולב חלקיתהמערכת מבוססת על שילוב של אלגינט סולפאט עם אלגינט מצ

 HGF-וIGF-1 (insulin-like growth factor-1 )גורמי הגידול . לאחר הגעתו לאזור האוטם

(hepatocyte growth factor )שחרור של מספר חלבונים בו. נבחרו כמרכיבים פעילים במערכת-

 .ת עצמית של הרקמהזמנית בצורה מקומית ומבוקרת יכול לעודד ריפוי עצמי ואף לעודד התחדשו

חלקיקים ספריים שנוצרו כתוצאה מצימוד ביולוגי -הראתה היווצרות של ננו TEM-אנליזת ה       

כאשר חלקיקים אלה נחשפו לעיכול אנזימתי באמצעות . של גורמי הגידול עם אלגינט סולפאט

אלגינט הראתה שכתוצאה מצימוד ביולוגי של גורמי הגידול עם  MALDI-אנליזת ה, טריפסין

תוצאות אלה יחד עם תוצאות . סולפאט קיימת ירידה במספר תוצרי העיכול בספקטרום המסות

חלקיקים גורמות למיסוך וההגנה -וההיווצרות של ננו ימצביעות על כך שהצימוד הביולוג TEM-ה

 .של החלבונים מפרוטאוליזה אנזימטית

הראה שחרור  affinity-binding-אלגינט הפרופיל שחרור של שני גורמי הגידול מהידרוגל של        

י "הפעילות הביולוגית של שני החלבונים אושררה ע(. לאחר מכן HGF-ו (IGF-1, עוקב ורציף

תאיים ומניעת מוות של תאי לב במודל של עקה -הפעלה של מסלולי העברת הסיגנלים התוך

 .חימצונית בתרביות של קרדיומיוציטים נאונטליים

במיצויים של רקמת הלב בזמנים שונים לאחר ההזרקה הראה שרמת זמינות  HGFכימות       

, מזמינותו כאשר הוזרק באלגינט רגיל 2גבוהה פי  affinity-binding-החלבון לרקמה במערכת ה

 (.סליין)מהזרקה כחלבון מומס בתמיסה פיזיולוגית  10ופי 

שיפר את זרימת הדם בעכברים במודל של איסכמיה בגפה  HGFטיפול במערכת השחרור עם        

 .ימים לאחר הניתוח 9, ה האיסכמיתגפואנגיוגנזה ב

של מתן ( שבועות 8-ו 4)טווח -וארוכות( שבוע אחד)טווח -בדקנו השפעות קצרות, בשלב הבא      

-affinity-י מערכת אלגינט ה"זמנית ע-בו( HGF-ו IGF-1)ושחרור מבוקר של שני החלבונים 

binding ,השפעה של שחרור , שבועות 4לאחר . במודל של אוטם חריף בשריר הלב בחולדות

י ערכים גבוהים יותר של עובי הצלקת "כפי שתואר ע, מובהקת ההיית HGF-ו IGF-1מבוקר של 

עליה במספר וקוטר של כלי , ירידה ברמת הפיברוזה , וערכים נמוכים יותר של התפשטות האוטם

הפרמטרים בחלק מ .וסימני רגנרציה של השריר, ופטוטי של תאיםדם בוגרים ומנע מוות אפ

 . שבועות 8-נשמר ל HGF-ו IGF-1האפקט החיובי של שחרור מבוקר של , שנבחנו



מתן : השוונו שתי פורמולציות בניסוי פונקציונאלי, על סמך התוצאות שהתקבלו עד כה         

. affinity-binding-כת אלגינט המומסים בסליין או בתוך מער HGF-ו IGF-1החלבונים 

, י אקוקרדיוגרפיה"ותפקוד הלב נבדק ע, הפורמולציות השונות הוזרקו מיד לאחר יצירת האוטם

, שחרור מבוקר של שני החלבונים מנע התרחבות של החדר שמאלי. שבועות לאחר ההזרקה 8-ו 4

בהשוואה , סיסטולהי עליה מתונה יותר בקוטר של החדר השמאלי בדיאסטולה ו"כפי שתואר ע

מגמת שימור במימדים אלה לאחר . שבועות לאחר ההזרקה 4, לטיפול עם גורמי גידול מומסים

התוצאות החיוביות על תפקוד . שבועות 8נצפתה גם לאחר  affinity-binding-טיפול במערכת ה

 . י תוצאות האנליזה המורפומטרית"הלב נתמכו גם ע

-ביו, חות רבות ליעילות של הפלטפורמה שפותחה בעבודה זועבודה זו מספקת הוכ, לסיכום     

מנגנון הקישור של הגורמים . לטיפול באוטם שריר הלב, שניתן להזרקה פשוטה" חכם"חומר 

חלקיקים משמר את פעילות החלבון ומקנה הגנה -באמצעות אפיניות לאלגינט סולפט ויצירת ננו

ה לספק מטריצה בין תאית מלאכותית לאחר המערכת יכול, בנוסף. של האוטם" עוינת"בסביבה 

המערכת יכולה לספק גם , כך. ל באזור האוטם בנוכחות ריכוזי יוני סידן הגבוהים'יצירת ההידרוג

תכונותיה אלו של המערכת . תמיכה זמנית לשריר הפגוע ולשפר את זמינותו של החלבון לרקמה

י שיפור "כפי שניתן היה לראות ע ,HGF-ו IGF-1הביאו לעליה משמעותית באפקט התרפויטי של 

י השפעות חיוביות ארוכות הטווח על "וגם ע, בזרימת הדם ואנגיוגנזה במודל של גפה איסכמית

ועידוד אפשרי של , שרידות משופרת של התאים, אנגיוגנזה, עיצוב מחדש של החדר השמאלי

הישימות הקלינית יחד עם , תוצאות אלה. במודל של אוטם חריף בשריר הלב, רגנרציה עצמית

מעידות על פוטנציאל מבטיח של מערכת השחרור של , עקב היכולת להזרקה פשוטה של המערכת

לריפוי ורגנרציה של שריר הלב לאחר  affinity-binding-חלבונים שמבוססת על אלגינט מסוג ה

 . אוטם
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Abstract: 

       Currently available clinical therapies are unable to replace functional tissue loss 

that occurs after myocardial infarction (MI). The delivery of bioactive molecules, 

such as growth factors and cytokines, to the infarcted heart can represent an attractive 

strategy for inducing myocardial regeneration.    

      The overall goal of this research was to design an injectable affinity-binding 

alginate-based growth factor delivery system. The system is based on a combination 

of alginate-sulfate within partially cross-linked alginate that forms a hydrogel only 

after arrival to the infarct. IGF-1 and HGF were chosen as bioactive components of 

the system, due to their established and potent cardioprotective effects. Such spatio-

temporal delivery of multiple growth factors could facilitate self-repair and possibly 

induce endogenous regeneration. 

      TEM analysis revealed the formation of spherical nanoparticles upon conjugation 

of HGF with alginate-sulfate. When the bioconjugates were subjected to trypsin 

digestion, MALDI-TOF analysis showed that bioconjugation with alginate-sulfate 

results in reduced number of digestion fragments. These results suggest that 

conjugation and nanoparticle formation results in physical masking and protection of 

the proteins from enzymatic proteolysis. 

      The release profile of both growth factors from affinity-binding alginate hydrogel 

beads revealed a sequential factor delivery pattern (IGF-1 followed by HGF). The 

bioactivity of both proteins upon release was confirmed by intracellular signaling 

activation and prevention of cardiac cell death in oxidative stress model in isolated rat 

neonatal cardiomyocyte cultures. 

      Quantification of HGF in myocardial tissue extracts showed a more than 2-fold 

increase in HGF tissue retention in the group injected with the affinity-binding 

alginate system, as compared to the group injected with non-modified alginate, and a 

10-fold increase, as compared to the group injected with saline-soluble HGF.  

      In vivo, the treatment with HGF/affinity-bound alginate resulted in improved 

tissue perfusion and angiogenesis nine days after ischemia induction in murine 

hindlimb ischemia.  



       Next, we tested short (1 week) and long-(4 and 8 weeks) term effects of dual 

(IGF-1 and HGF) growth factor delivery by injectable affinity-binding alginate in rat 

model of acute MI. After 4 weeks, the effect of treatment with the sequential factor 

delivery of IGF-1 and HGF was clearly pronounced, as shown by greater values of 

relative scar thickness, significantly smaller infarct expansion, reduced fibrosis, 

improved angiogenesis, reduced apoptosis and signs of myocardial regeneration. In 

several parameters, the effects of sequential growth factor delivery were preserved for 

8 weeks.  

       Based on the results of the above studies, two formulations were compared in 

small-scale functional experiment: the dual factors in their soluble form in saline or 

within affinity-binding alginate system. The formulations were injected immediately 

after MI induction, and the cardiac function was assessed by 2D echocardiography 4 

and 8 weeks after injection. The dual delivery of IGF-1 and HGF by affinity-binding 

alginate hydrogel prevented LV dilatation, as shown by attenuated increase in LV end 

systolic and diastolic diameters (LVESD and LVEDD), when compared to the 

treatment with soluble factors, 4 weeks after MI/injection. The trend of improved 

preservation of LV size in IGF-1/HGF-affinity-bound alginate-treated animals was 

also evident 8 weeks after injection. This beneficial effect on LV remodeling was also 

confirmed by morphometric measurements.  

      In conclusion, this work provides a strong proof-of-concept for the feasibility and 

efficacy of the developed platform of "smart" injectable biomaterial for myocardial 

repair. The affinity-binding mechanism preserves factor bioactivity and enables its 

protection in the hostile MI environment. In addition, the injectable affinity-binding 

alginate system is capable of providing an artificial ECM after forming an in situ 

hydrogel by physical cross-linking, providing a temporal tissue support and further 

increasing protein retention. Both aspects resulted in marked increase in therapeutic 

efficacies of the delivered proteins, shown by improved blood perfusion and 

angiogenesis in a model of severe limb ischemia, and also by long-term beneficial 

effects on LV remodeling, angiogenesis, cell survival and possible induction of 

endogenous regeneration in a model of acute MI. These data, together with clinically 

appealing injectable nature of the system, show a promising potential of multiple 

growth factor delivery system based on affinity-binding alginate for myocardial repair 

and regeneration. 



 ליישומים עתירי הספקליישומים עתירי הספק  NNdd::YYAAGGחיזוק מוטות לייזר חיזוק מוטות לייזר  :העבודה נושא

 נח פלדמן-רויטל בן: שם המגישה

 ר יהושע שמעוני"ד, יובל גולן' פרופ: שמות המנחים

 

 תקציר

1253גבישי  OAlY  המאולחים ביוני3Nd (Nd:YAG) שאיבה . הספק-משמשים כתווך מגביר בלייזרים רבי

, כפועל יוצא. זמני של המוט דרך המעטפת-בקירור בו, בדרך כלל, אופטית של מוטות לייזר מחומר זה מלווה

מקור הכשל בפגמים המצויים על פניו של הרכיב . לשברהעלולים להוביל במוט מאמצי מתיחה ניכרים  מושרים

זה למעשה קובע את החסם העליון לתפוקת הלייזר . מתהליכי הכנת החומר ומאופן הכנת הרכיב כתוצאההגלילי 

לימוד וחקירת הגורמים המשפיעים על חוזק הרכיבים וחיזוקם היוו , לפיכך. מגביל את ביצועיו, לעיתים, ולכן

בחירת שיטות המדידה  .הספק-לייזרים רביקהילת העוסקים בהפעלת לבעבודתנו והיו בעלי חשיבות מכרעת אתגר 

 .ושאלת דרך ניתוח התוצאות היו גם כן נדבך מרכזי ובלתי נפרד מהמחקר

הראשון קשור בחקירת הגורמים המובילים לשבר של . חידושי העבודה הנוכחית נוגעים בשני נושאים עיקריים

 גבישיים-ורבגבישיים -חד Nd:YAGמוטות לייזר ו YAGבעקבות זאת חוזקו רכיבי . הספק-מוט בלייזר רב

, לפיכך. השני נבע מהצורך במדידה אמינה של חוזק מוט הלייזר. כך שעמדו בעומסי עבודה גבוהים, באופן ניכר

 . לפיה נמדד עומס החום האורכי לשבר של מוטות בתוך ראש לייזר, חדשניתהונהגה בעבודה גישה 

נים שונים האחראים לשבירת מוטות תוצאות חלקה הראשון של העבודה מעידות כי למעשה קיימים שני מנגנו

מכנית שהפרש הטמפרטורות המושרה במוט הלוזר יוצר -תואם את הגישה התרמו, האחד. הספק-בראש לייזר רב

עדין  סילוק פגמי הפנים בדרך של כרסום. פגמים-שעלולים לגרום לשבר המתחיל במיקרו, מאמצי מתיחה על פניו

פני המוט עשויים גם הם בכי זיהומים שונים שדבקו  הצד השני התברר מן. תוספת חוזק ואיכול כימי מקנה למוט

במקרה זה מדובר בזיהומים שהם תוצאה מתהליכי העיבוד . לגרום לכשל במידה ויבלעו חלק מן האור השואב

שעלולה מצידה ליצור הפרש , ידי זיהום גורמת להתחממות מקומית-בליעת אור מקומית על. הסופיים של הרכיב

ההתחממות במנגנון הראשון נגרמת מפעולת הלזירה , אם כך. ות מקומי גדול שיסתיים בשבר המוטטמפרטור

ידי בליעה ישירה של אור הדיודות -בעוד אשר במקרה השני החימום נגרם על, המתרחשת בכל נפח המוט

 . השואבות על פני המוט בלבד

מעלה  43POHצה חמה מרוכזת של בחומ Nd:YAGאו  YAGכימי של -כי טיפול תרמו במהלך המחקר נמצא

m9025באופן ניכר את מאמץ המתיחה לשבר של רכיבים לאחר הסרת שכבה בעובי   .הוכח כי , יתרה מזאת

אלא גם במארג פני , תלוי לא רק בעובי השכבה הפגומה שהוסרה מהמעטפת YAGמאמץ המתיחה לשבר של 

לפני האיכול משפיעה מאוד גם על  םחספוס של פני השטח הבראשיתיי-נמצא שרמת המיקרו. השטח הנותרים

מושם כאן לראשונה דגש על הקשר הישיר בין הכנה מוקדמת של , למיטב ידיעתנו. המארג המתקבל בתום האיכול

לפיכך פותחה  .YAGולחוזק המכני של רכיבי  למארג הפנים המתהווה לאחר האיכול, ח לפני האיכולפני השט

שלבית -שיטת החיזוק היא רב. גבישיים-גבישיים ורב-חד Nd:YAGבעבודה זו שיטה לחיזוקם של מוטות לייזר 

כימי -טיפול תרמווית מרכזי עדין של המעטפת הגליל-עיבוד אל, וכוללת בחירה של חומר לזירה באיכות גבוהה

עדיין אינם מתאימים  מוטות לייזר שחוזקו בדרך זומבחינה מעשית . של פני הרכיב לסילוקה של שכבה מפניו



מירוק וציפוי הקצוות נגד החזרה , לעבור הליכי עיבוד נוספים של ליטוש הם חייביםשכן , לעבודה במערכת לייזר

בתום . המוטות המטופלים להחלשתם אצל יצרן המוטות גרמו המתבצעיהליכים אלו נמצא כי  ,בפועל; אופטית

גרם השפעה מכרעת על הנזק שנ היו בעלי אלו. העיבוד הסופי הותיר היצרן פגמים וזיהומים על פני שטח המוטות

שנערך , (ידי איכול כימי-על)של ניקוי  ַאלִּיםעובדות אלו חייבונו בהוספת שלב . רכיבים מקרינת הלייזראותם הל

גישה זו בה נקטנו הינה יוצאת דופן ביחס לתהליכי . ידי היצרן-הפעולה העדינה ביותר של עיבוד הקצוות עלר לאח

הולכות ונעשות עדינות יותר כשהן פעולות הסדר בהם נוהגים לבצע את  ,רכיבים אופטיים עיבוד מקובלים של

יזר יצלח אך ורק באם כל שלבי החיזוק במהלך העבודה הוכח באופן ניסיוני שתהליך החיזוק של מוט הלי. ויותר

 .יתבצעו כסדרם

הגישה . שאלה רבת חשיבות העומדת בייסוד המחקר הנוכחי נוגעת לאופן מדידת החוזק של רכיבים פריכים

במסגרת  .כפיפה בארבע נקודות עגינהה חוזק בשיטתהמדידת שרווחה בעבודות מדעיות קודמות בנושא זה היתה 

למיטב . ראש לייזר שבירתו בתוךידי -העבודה הנוכחית נבחנה גישה חליפית לפיה חוזק מוט הלייזר יימדד על

ולפיכך , באופן זה Nd:YAG -עמידותם של מוטות לייזר מבאופן כמותי זוהי הפעם הראשונה בה נבחנה , ידיעתנו

 Nd:YAGנבחן חוזקם של רכיבי  ונהבראש: העבודה בוצעה בשלבים. לשיטה" שדה"היא בבחינת מבחן 

דידות אלו מ. בתא שאיבה אופטיהן בשיטת הכפיפה והן בדרך של העמסה תרמית , מחוזקים ושאינם מחוזקים

).( בוצעו על רכיבים קטנים
2mm5823   על כי מאמץ המתיחה לשבר ותוצאותיהן מעידותf , כפי שנמדד

hfPגבוה מצפיפות עומס החום האורכי לשבר , במדידות כפיפה
~

-חדמדידות אלו בוצעו הן על דגמים עשויים מ. 

מאחר ובמדידות חוזק של רכיבים פריכים חל פיזור . גבישי שקוף-גביש והן על דגמים עשויים מחומר רב

 Nd:YAGנעשה שימוש במוטות בהמשך . Weibullשל התוצאות לפי שיטת נקטנו בניתוח סטטיסטי , בתוצאות

)(גבישיים גדולים במיוחד -ורב גבישיים-חד
2mm205108  לבחינת עמידותם המבצעית  שהוטענו

בי החיזוק מוטות שעברו את כל של, הספק נמוךנשברו ב מחוזקיםלא מסחריים בשעה שמוטות  . הספק-בלייזר רב

hP יבצפיפות עומס החום האורכי המרבלא נשברו 
~

תוצאה זו הושגה קרוב לשיא . האפשרי של הלייזר ללא שבר 

והיא מבטאת שיא בגורם החיזוק של מוטות לייזר גדולים שעמדה על , השאיבה הזמינה בראש הלייזר

cm/W)10200(P
~

h . 

עבודה גישה שונה בננקטה , תוצאות של רכיבים שכשלו ורק אך" מקבלת" Weibullכי אף שסטטיסטיקת  נציין

באופן מלאכותי קו ישר הניצב לציר עומס החום  לפיכך הוצב. לפיה נכללו בבדיקות גם רכיבים שלא כשלו

hP -ההאורכי בנקודת 
~

 לעבודה בלייזר בעומסי חום" בטוח"לבין תחום ה, קו זה מפריד בין אזור אפשרי לכשל. 

hP -אורכיים הנמוכים מ
~

hfP -ממצא נוסף חשוב של המחקר הנוכחי הוא ש. 
~

עולה  Nd:YAGגביש של -של חד 

 .גבישי-רב Nd:YAGעל זו של 

מגבר ושרשרת של -קדם, לקראת סיום המחקר נערך ניסוי משולב במסגרתו הופעלה מערכת לייזר שכללה מתנד

מערכת זו פעלה ללא דופי עם הספק . כולם מזוודים במוטות לייזר שחוזקו לפי המתווה שתואר לעיל, םמגברי 6

תוצאה סופית זו מעידה על כי פירות המחקר הנוכחי ניתנים ליישום מעשי במערכות . kW 5מוצא העולה על 

 .הנדסיות מורכבות
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Abstract 

 

Nd
3+

 doped Y3Al5O12 (Nd:YAG) crystals are used as gain medium for high-power lasers. Optical 

pumping of Nd:YAG laser rods is usually simultaneously water cooled through the rod's outer 

circumference. As a result of its cooling, tensile stresses are induced in the rod which may lead to 

its fracture. In general, rod failure starts at surface defects which arise from material preparation 

and rod fabrication processes. Failure of a laser rod determines the upper limit of attainable 

average output power. Thus, studying the parameters effecting rod followed by implementation of 

procedures to increase the failure limit are of significant importance to the high power laser 

community. Selections of an appropriate technique for strength measurement as well as a 

meaningful approach to analysis of the results were also a major part of the present research.  

There are two main innovations to the present research: the first is associated with determining 

the parameters leading to failure of rod in high-power lasers. This lead to the strengthening of 

single crystalline and poly-crystalline YAG slabs and Nd:YAG rods that were operated at very 

high powers. The second resulted from the need for reliable laser rod strength measurement. In 

the present research a unique approach was used namely to measure the longitudinal heat power 

density at fracture while the rod was situated within a laser head. The results thus obtained were 

statistically analyzed using Weibull technique.  

The results of the current research clearly indicate that two mechanisms are responsible for rod 

fracture within high power laser heads. The first correlates with the thermo-mechanical approach 

that the active thermal gradient induced in the rod creates tensile stresses at the rod's surface 

which may lead to its failure, starting at surface micro-defects. Removal of the-se defects by fine 

mechanical grinding and chemical etching increases the rod's strength. On the other hand it was 

discovered that contaminants adhering to the laser rod surface may also cause its failure in case of 

substantial light absorption. Such contaminants adhering to the rods during their fabrication may 

create local heating spots that generate internal stress zones. It is thus clear that while the first 

failure mechanism is caused by heating resulted from lasing within the whole rod's volume, the 

later failure mechanism is caused by direct illumination by the pumping diodes. 

During this research it was found that thermo-chemical treatment of crystalline YAG element in 

hot H3PO4 acid substantially increased the fracture tensile strength when a 25-90 µm thick layer 

was removed from rod's surface. Moreover, it was proved that the fracture tensile stress of YAG 

depends, not only on the thickness of the etched-out damaged layer, but also on the surface 

morphology effected by the etching. Furthermore, it was found that the level of roughness of the 

surface prior to etching influences its post etching morphology. This is the first publically 

documented attempt to attribute a direct dependence between pre-etching surface preparations 

along with post-etching surface texture, to the mechanical strength of treated YAG parts. 

Following this, a technology for the strengthening of poly- and single-crystalline Nd:YAG laser 

rods was developed. This is a multi-step process which includes selection of high quality material, 

fine center-less grinding of the cylinder surface and thin layer removal by thermo-chemical 



etching in hot acid. From practical stand point, the ends of the strengthened rods must be re-

polished and re-coated in accordance with the laser specifications, prior to their employment in a 

laser-head. It was found that these steps performed by the rod fabricator, actually reduced the 

strength of the rods by introducing micro-scratches and surface contaminants. In order to 

overcome this obstacle, an additional cleaning step using hot ortho-phosphoric acid was applied 

for removing the new micro-scratches and contaminants. It should be emphasized that such 

aggressive treatment is unusual as being applied after the completion of laser rod fabrication. It 

cannot be overstated that the strengthening can be validated only after completion of the entire 

fabrication process.  

An issue of fundamental importance is associated with the way the strength of brittle materials is 

measured. The approach used in the past, as detailed in previous publications, was to measure 

tensile strength by the 3 or 4 point bending technique. In the present study, however, an 

alternative technique was employed by which the laser rod strength was measured by its thermal 

loading when situated within a laser head. To the best of our knowledge, this is the first 

quantitative examination of the durability of Nd:YAG laser rods in a way that mimics the stresses 

induced under actual conditions. Measurements were performed as follows: at first the strength of 

treated and un-treated Nd:YAG components were determined by both the bending technique as 

well as by the thermal loading within the laser technique. This was done in a specially designed 

pump-chamber used small scale laser rods ).(
2mm5823  . Results thus obtained have shown 

that the fracture tensile strength f  is higher than longitudinal heat power density hfP
~

. 

Measurements were performed on both single-crystalline and transparent poly-crystalline 

Nd:YAG components. Due to scatter in the data, the experimental results were statistically 

analyzed in accordance with Weibull technique. Later, large sizes )mm205108( 2  single-

crystalline and poly-crystalline were installed inside high-power laser-head. While the un-treated 

Nd:YAG rods were all fractured at low longitudinal heat power density, the treated rods did not 

fracture, even at the maximum obtainable longitudinal heat power density of  

cm/W)10200(P
~
h  . It should be noted that the Weibull analysis is only applied on results 

obtained from fractured components. In the present study, however, a different approach was 

employed by which results from un-fractured components were also included. This enabled us to 

define a straight line perpendicular to the longitudinal heat-power density axis is plotted at the 

maximum cavity pump power. This establishes an operating zone in the Weibull plot, below 

which the probability of failure is for all practical purposes equal to zero. In addition, it should 

also be mentioned that the experimental results obtained in the current research clearly show that 

hfP
~

 for Nd:YAG single crystal is higher than that of poly-crystalline Nd:YAG. 

Towards the end of our research an integrated experiment was performed to operate a complex 

laser system which included an oscillator, a pre-amplifier, and a chain of 6 amplifiers. Each of the 

laser-heads was equipped with a Nd:YAG rod that had been strengthened by the above mentioned 

process. None of the rods fractured while the system delivered an output power exceeding 5 kW. 

The later result clearly indicates that the results of the present research can be applied in 

composite laser systems.   



 לניטור תהליכים דינאמיים"  מתודולוגיית מידול משתנה תגובה"יישום 

 רויטל דנוך

 חיים שור' פרופ: מנחה

מערכות בהן התגובה , כלומר, כללית לניטור מערכות דינאמיות SPCמתודולוגית  במחקר זה פיתחנו

 (. משתנים בלתי תלויים)משתנה בהתאם למספר גורמים שונים ( Response variable)המנוטרת 

RMM - אמידת . (5002)על ידי שור  שפותחה לאחרונה ,חדשהלא ליניארי שיטת מידול אמפירי  היא

כיוון שקיימות כיום שיטות . מביאה אותנו לרגרסיה ליניארית RMM,באמצעות  ,המנבא הליניארי

באפשרותנו לנטר את השאריות , על ידי רגרסיה ליניאריתהמתוארים , מקובלות לנטר תהליכים

בפשטות  ,מקובלים של רגרסיה ליניאריתבאמצעות תרשימי בקרה , RMMהמתקבלות ממידול 

והמנבא הליניארי משתנה התגובה הקשר הלא ידוע בין מבוססת על פיתוח השיטה . וביעילות

ולאחר מכן קביעת המקדמים של הטור , טיילורלטור ( קומבינציה ליניארית של משתנים בלתי תלויים)

באמצעות ניתוח קורלציה קאנונית , (LP)הנכללים במנבא הליניארי , והמקדמים של משתני הרגרסיה

(CCA .) באמצעות הניתוח הקאנוני נאמדים במקביל המקדמים של איברי טור טיילור והמקדמים

הנכללים בשני )ליניאריות של משתנים כך שהקורלציה בין שתי קומבינאציות , במנבא הליניארי

הוא מודל של רגרסיה ליניארית שניתן עתה  RMMהמודל המתקבל ממידול . ממוקסמת( הסטים

שניתנים , באמצעות שיטות ניטור מקובלות של תהליכים, להשתמש בו לניטור המערכת הדינמית

  .למידול באמצעות רגרסיה ליניארית

 SPCלמידול  RMMראשון הוקדש לבחינת הכלליות של מודל החלק ה . עבודה זו שלושה חלקיםב

התאמנו את , בשלב הראשון. חלק זה כלל שני שלבים. עבור תהליכים דינאמיים עם משתנה יחיד

שנלקחו מממאגר של מודלים השמור , למודלים דטרמינסטיים ידועים RMMאחת הגרסאות של 

תוצאות ההתאמה . התאמה בהינתן מדגם בשלב השני בחנו יציבות וטיב. TableCurve2Dבתוכנה 

, מעבר לכך.  RMMשביצענו הראו שמודלים קיימים שונים מיוצגים היטב על ידי המודל הכללי של 

מאחר .  פרמטרים גדול יותר מספרעם , מסוגלים לייצג מודלים מורכבים יותר RMMהמודלים של 

הושגה יציבות טובה , 0ב כ קטנים וסובבים סבי"הם בדר RMMוערכי הפרמטרים של מודלי 

 . אף בהשוואה למודלים עם כמות זהה של פרמטרים RMMמהתאמת מודלי 

החלק השני של . L9השני והשלישי בנינו תוכנית ניסוי הכוללת מערך אורתוגונלי   החלקלצורך ביצוע 

. לבקרת תהליכים דינאמיים רב משתניים RMMהעבודה הוקדש לניתוח קיום ההנחות של יישום 

במידה . את האפקטיביות של הגישה החדשה שפיתחנו ,י ביצוע סימולציות"ע ,במחקר זה בדקנו

נצפה שיתקבלו שאריות בלתי תלויות ומפולגות , והמערכת היא במצב יציב, ומודל המערכת נכון

 שוהארטשאריות אשר מפולגות נורמאלית ניתן לנטר באמצעות תרשימי בקרה (. רעש לבן)נורמאלית 

הגענו למסקנה שמצב בו  .בחלק מן הסימולציות התקבלו שאריות שאינן מפולגות נורמאלית .רגילים

של ערכי המנבא  סימטריפיזור לא : גורמים עיקריים שנית יכול להיגרם  בגין וליאהשאריות אינן נורמ

למרות שפותחו מספר  .SPC-מולטיקוליניאריות גבוהה בין איברי טור טיילור במודל הו הליניארי



האסימטריות של התפלגויות אלו הופכת את , מתודולוגיות לניטור התפלגויות לא נורמאליות

שיטות נבחנו באמצעות רמאליות עשויים למנוע נוגורמים שהשני . לא יעילהלפרוצדורת הבקרה 

יצירת פיזור אחיד של ערכי המנבא  : כאלוחמש שיטות  הצגנו. שפיתחנו לנטרול גורמים אלו

ניטור , נגדי למערך אורתוגונאלי קייםמערך הוספת , ך תהליך חילול הנתוניםהליניארי במהל

על  BCיישום טרנספורמציית , השאריות של המודל בסקלה המקורית של משתנה התגובה

שיטה לביטול השפעת מולטיקוליניאריות , שאריות לא נורמליות שהתקבלו בתהליך המידול

לציין שהשיטה שהציגה תוצאות טובות ביותר בהשגת ראוי . באמצעות טרנספורמציה של הנתונים

 .נורמאליות של השאריות הינה הוספת מערך נגדי למערך האורתוגונלי המקורי

סטטיסטית של השפעת ולבחינה  הערכת האפקטיביות הכללית של השיטה החלק השלישי הוקדש ל

כמודל כללי לניטור תהליכים דינאמיים לא  ,RMMשלושה גורמים אפשריים על האפקטיביות של 

בחלק זה . סוג ההתפלגות וגודל המדגם, רמת האסימטריה של התפלגות משתנה התגובה :ליניאריים

  SPC-בחנו את גישת הבשלב השני . RMMמידלנו באמצעות בשלב הראשון . שלבים שלושה

נבחנה הגישה במצב לא  לישיובשלב הש( התהליך הממודל מתנהג על פי המודל)החדשה במצב יציב 

 . יציב

המקדמים של משוואת המנבא , בכל הניסויים.  יישמנו את השלב הראשון על כל תנאי הניסוי שבנינו

למקדמי משוואת  , עד כדי טרנספורמציה ליניארית, הליניארי שנוצרו מהרגרסיה הליניארית דומים

שבמטרה למצוא את המנבא הליניארי ראוי לציין . המנבא הליניארי שבאמצעותה חוללו הנתונים

לא נעשו הנחות מקדימות וכן לא נעשתה ( ושימוש בניתוח קורלציה קאנונית) RMMבאמצעות גישת 

השיטה כולה . GLMלהבדיל מגישות אחרות כמו , טרנספורמציה כלשהי על משתנה התגובה

 . מבוססת מידול אמפירי טהור

בניית מערכת הבקרה . במצב היציב השגיאה טורלנימערכת בקרה סטטיסטית  בשלב השני בנינו

-כדי להבטיח שהתוצאות המתקבלות מתאימות ל ARL-משמעותה קביעת גבולות בקרה וחישוב ה

ARL ניטרנו את השאריות של כל תנאי ניסוי במערך . המצופה במצב היציבL9 . ביצענו ניתוחים

וגודל , התגובה התפלגותשל  SK -ה, ההשפעה של סוג התפלגות התגובה סטטיסטיים לבחינת

 שהגורמים שהתקבלו הצביעו על כך יםתוצאות הניתוח .המדגם על היעילות של השיטה החדשה

. תוצאות מבחנים אלו מוכיחים את כלליותה של השיטה החדשה. אינם משפיעים על יעילות השיטה

ה התגובה מאד קיצוניים בהם התפלגות משתנ בעקבות ניתוחים אלו היא שבמקרים נוספת מסקנה

, לא תמיד ניתן לעשות שימוש בגישה החדשה ,דבר שאינו שכיח בחיים האמיתיים, לא סימטרית

שהתקבלו שאריות מפולגות  למרות)מאחר ותוצאות הניטור אינן תואמות את תוצאות הניטור הצפויות

  .ברוב המקרים השיטה הראתה תוצאות טובות, כאמור. (נורמאלית

אם השיטה מגיבה לשינויים בתהליך ומצליחה לזהות חוסר יציבות של בחנו ה, בשלב השלישי

  .התוצאות שהתקבלו היו זהות לתוצאות שהתקבלו במצב יציב. המערכת

 



Implementing "Response Modeling Methodology"   to Monitor Dynamic Processes  

Revital Danoch 

Advisor: Prof. Haim Shore 

In this research we have developed a general SPC methodology for monitoring dynamic 

systems, namely, systems for which the monitored response is dynamically changing with 

various related factors (independent variables).  

RMM is a new non linear empirical modeling approach developed recently by Shore (2005). 

The linear predictor (LP) estimation, by RMM, leads to linear regression. Since, there are 

several accepted process monitoring approaches, which described through linear regression, 

we can efficiency and simplicity monitor the residuals obtained from RMM modeling, with 

conventional linear regression control charts. The approach is based on developing the 

unknown relationship between the response and the LP (independent variables linear 

combination) into a Taylor series, and then determining both the coefficients of this series 

and the coefficients of the regressors, included in the LP, via canonical correlation analysis 

(CCA). The latter would estimate concurrently the coefficients of the terms in the Taylor 

series and the coefficients in the linear predictor so that the correlation between the two 

linear combinations of variables (included in the two sets) is maximized. The model obtained 

from the RMM modeling is linear regression model, which can serve for monitoring dynamic 

system, by using popular process monitoring approaches, which can be modeled by linear 

regression.  

This research includes three main parts. The first part dedicated to examine the generality of 

RMM model for SPC modeling of dynamic systems with a single predictor variable. This part 

contains two phases. In the first phase we fit one version of RMM model to commonly used 

deterministic models that are taken from a database of models, stored in TableCurve2D®. In 

the second phase we examined goodness-of-fit and stability properties of fitted models 

using sample. The fitting results have shown that numerous known models represented well 

by the general RMM model.  Furthermore, RMM models are capable of representing much 

more complex models, often with appreciably larger parameters set. Since the parameters 

values of fitted RMM models are small and confined to values around zero, good stability is 

obtained from fitted RMM models even relative to models with similar parameters size. 

 

We have conducted experimental design, which includes orthogonal array, L9, for the 

implementation of parts B and C. The second part dedicated to analysis of RMM 

implementation assumptions for multi variables dynamic processes monitoring. To assess 



the effectiveness of this approach we have conducted simulation-based research. If the 

system model, while in a state of control, is correct, residuals are expected to be 

independently and normally distributed (white noise). Normally distributed residuals are 

easy to monitor with conventional Shewhart control charts. We often encountered residuals 

whose distribution departed considerably from normality. Our conclusion is that scenarios of 

non-normal residuals may develop mainly due to two factors:Non-uniform dispersion of the 

LP values and high degree of multi-collinearity (MC) between The Taylor series terms in 

the SPC model.  Although various methodologies have been developed to monitor non-

normal steady-state distributions, the asymmetrical nature of the underlying distribution 

may render any control procedure practically ineffective. The two effects that may hamper 

normality have been addressed via utilization of methods that neutralize these effects. We 

introduce five methods: Produce evenly spread of the LP values during the data producing 

process, Addition of opposite array to the existence orthogonal array, SPC controlling of 

residuals in the original response scale, Applying a Box-Cox transformation to non normal 

residuals obtained from the modeling process, Approach to diminish multi-collinearity via 

data transformation. It should be noted that best results of normal residuals obtained from 

the second method, in which we add opposite array to the existence orthogonal array used 

in experimental design. 

The third part dedicated to evaluate the general effectiveness of the new approach and to 

statistical examination of three possibly related factors that may affect the effectiveness of 

the RMM approach as a general model for non-linear dynamic processes monitoring: the 

asymmetric level of response distribution, response distribution type and sample size. This 

part includes three phases. In the first phase, RMM modeling implemented. In the second 

we examined the approach in a steady state (the modeled process behaves according to 

model).  And in the third phase we examined the approach in an unsteady sate. 

The first stage implemented on all the trials we have conducted. The LP coefficients 

obtained from the Linear Regression was similar, up to a linear transformation, to the LP 

equation we have used to generate the data. It should be noted that in order to derive the 

LP via RMM (using CCA), no particular response transformation had been specified and no a-

priori assumptions had been done, compared to other approaches like GLM.  The whole 

approach is purely data driven (empirical). 

In the second stage we conducted statistical control system for monitoring the 

residuals in steady state. The meaning conducting control system is determining 

control limits and calculating ARL, in order to ensure that the results obtained are 

corresponding to the expected ARL ,when the process in control. We monitored the 



residuals of every trail in the L9 array. Statistical tests have been done to examine 

the affect of response distribution SK, response distribution type and sample size on 

the effectiveness of the new approach. The analysis results indicate clearly that the 

factors do not affect the approach effectiveness. This test results prove strongly the 

generality of the new approach. Those tests leads to another conclusion that in 

extreme scenarios of asymmetric response distribution, which are not common in 

real life, the use of the new approach is not always appropriate, since the monitoring 

results are not correlate the expected results (in spite of normal residuals). As stated, 

in most cases the new method presents good results. 

In the third stage we have checked whether the approach response to process changes, and 

recognize a state out of control. The results resembled the result obtained in state of 

control. 
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 תקציר העבודה  

 

מחקר זה עיקרו  קריאה פרשנית בטקסטים ספרותיים של סופרים וסופרות מתקופת 

התחייה הלאומית ומתקופת היישוב, ברוח תיאוריות ספרותיות, מגדריות, פמיניסטיות, 

 בשיח התרבותי בימים אלו. המגמות פסיכולוגיות, היסטוריות ופוסט ציוניות הרווחות

ברתית, מגדרית ופוליטית. אמנותית, וגם ח-יתגם תמאטית ואסתט את הדיון היו נחוהש

תקופתן, -לבחון את אופי השיח שהסופרות מנהלות עם הסופרים הקאנונים בני היעד היה

 ואת תרומתן להרחבת גבולות מאפייני הקאנון של הספרות העברית החדשה. 

רי החל בסיפו –העל של הפרוזה הקנונית עוצבה על ידי גברים ולמענם -פואטיקת       

העיירה שהעמידו במרכז את שלבי חניכתו של הבן, דרך סיפורי התלוש שהתמקדו במשבר 

העל הציונית -הצעיר המשכיל שעזב לכרך החילוני המודרני, וכלה בעלילת הזהות של

כוח -פרוזה הקנונית למנגנון רבהמיתוס של "העברי החדש". כך הפכה השכוננה את 

קולי ושוויוני. כך נדחקה הִצדה האפשרות -רי רבהאפשרות לשיח מגד אתהמנטרל והודף

תוכל לבטא את עולמה הפנימי או להשפיע על הלכי הרוח הלאומיים, החברתיים  השהאיש

והתרבותיים. כך גם נחסמה האפשרות לבחון את מאפייני השיח המגדרי שהתנהל בין 

 כתיבתם של הסופרים הגברים לבין כתיבתן של הסופרות.

וריוגרפיה של הספרות העברית החדשה התעלמה כמעט לחלוטין ככלל, ההיסט     

; שפירא 5090; לחובר, 5091 ; בן אביגדור,5091, ץסלו ש מהפרוזה של הסופרות דאז  )ראו

(, ו/או 5019שקד, ; 549 –5, 5019, י; קורצות ל09–5, 5099; סדן, 5011הלקין, ; 5090

, 5000ה מחוץ לקאנון ) הולצמן, הדירה וממשיכה להדיר אותה עד לעצם כתיבת מחקר ז

(. מגמה היסטוריוגרפית זו, כדברי 509 - 509, 9990; 540–591, 9991שוורץ,  ;911–990

תמר הס, תרמה ליצירת תיאורים מעוותים וחלקיים של תולדות הספרות העברית החדשה 

 (.9999)הס, 

דלו  המחקרים הפמיניסטיים שהתפתחו משנות השמונים של המאה שעברה ואילך      

מתהומות הנשייה יצירות של סופרות עלומות,  החלו לבחון את הפרוזה שלהן לפי כלי 

מחקר פמיניסטיים, ניסו לשרטט היסטוריוגרפיה של הכתיבה הנשית בתקופה הנדונה, 

; 9995; 5019, 'ברקוביץ ;4.9.5011כרמון, -)כהנאהקנונית  –ואף נטו לבקר את זו הגברית 

; 510–559, 9999; לובן, 5001, ושירו ;599–04, 5011; גוברין, 910–904, 5004רתוק,  ;9999



המחקרי הפמיניסטי בדרך כלל הותיר את  הגל אבל(. 999–509, 90–55, 9959קרן, 

פל בעיקר בכתיבה יטהסופרות במרחב משל עצמן, מחוץ למרכזו של השיח התרבותי. הוא 

עט מאוד בשיח המגדרי המתנהל בינה לבין הספרות של הגברים. כדברי ומ ההנשית גופ

ישראלית, -, המחקר הפמיניסטי בוחן את מקומן של הנשים בחברה היהודיתןבילי מלממ

אך אינו מנסה לשלב את החוויה הנשית בניתוח מקיף יותר של תהליכים חברתיים, 

(. ועם זאת, ניכרים ניצנים של שינוי 941, 5001, ןמעצבים )מלממ תרבותיים והיסטוריים

במחקריהם של שחר פינסקר, שילה גללן, נעמי זיידמן,  הבגישה הכללית לפרוזה של האיש

מחקרים המתחקים אחר אופי השיח  –מרק ברנשטיין על יצירתה של דבורה בארון 

–Sideman, 1997, 41  )ראו תקופתה-המגדרי המתפתח בין סיפוריה, לבין הסופרים בני

67; Jilin, 2007, 1–19; Pinsker,2007, 145–173; Bernstein, 2007, 117-145.) 

ות מבט נוספות. התפיסה המרכזית דש בהצגת נקודחמרחיב כיוון זה ומ מחקר זה        

ה את תוואי המחקר היא "פוסט ציונית מגדרית". תפיסה המשלבת לא רק את תנחשה

ונוסחיו(, אלא גם את גרסתו הנשית,  וב הלאומי והציוני הגברי )על מכלול סוגיותיהנראטי

י בין הסופר לסופרת. בין מרכז לשוליים וערעור המדרוג המעמדהדמיוני תוך ביטול הגבול 

ם ותרל העשוי הלךין הנוסחים השונים, כמהיה לבחון את יחסי הגומלין ברק כך ניתן 

ית של הספרות העברית החדשה ול"תיקון לעיבוי והשלמת התמונה ההיסטוריוגרפ

 המגדרי" הנחוצה לה.

לב את סיפוריהן של דבורה בארון ובתיה כהנא בתוך השיח ההיסטוריוגרפי ישהמחקר     

הספרותי, לא כאופוזיציה לסיפור ההיסטורי הגברי, דוגמת סיפוריהם של  יוסף דב  

יוסף ולעידור, אלא כשיח המשלים ברקוביץ,  יעקב שטיינברג, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ו

 אותו מבחינה מגדרית. 

ציג שיח המגדרי על סיפור העיירה היהודית למחקר ארבעה פרקים: הפרק הראשון מ       

" של ברקוביץ, "בת ישראל" של  שטיינברג קהאשל תקופת התחייה בסיפורים: "מאריש

פורי התלוש: "עורבא ציע קריאה מגדרית חדשה בסי" של בארון. הפרק השני מלפרד"ו

פרח" של ברדיצ'בסקי, "מלפפונים" של ברקוביץ וכן הטרילוגיה של בארון הכוללת את 

ק בסיפור וסע. הפרק השלישי קיצו של זיו סנדר"הסיפורים: "בחינות", "שוקולד", "

סיפור המציין התכתבות נשית רטרוספקטיבית עם סופרי התחייה  –"זהבה" של כהנא  

-מיתתמקד במשא ומתן מגדרי על צביון עלילת העל הלאוהרביעי מ הלאומית. והפרק

 לואידור  ו"בציר" של כהנא.ציונית בסיפורים: "יואש" של 
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Abstract  

 

This research bulks several ways of reading male and female prose from the Techia and 

the Zionist periods. The reading will be by literary, gender, feminist, psychological, 

historical and post-Zionist theories, that are in the cultural discourse prevalent these 

days. Trend to guide the study will be thematic, aesthetic - artistic, and social, gender 

and political.  My goals are to examine the nature of the women's writers discourse with 

the canonical writers, and to reveal their contribution to extend the properties of the 

canonical male prose. This process may eventually expand the boundaries of the canon 

of Modern Hebrew literature.  

 The canonical prose during those periods was designed by men and for men - from 

tales of the Stettell is centered his son's initiation into stages, through the stories of 

identity crisis focused on the taloush - a young man who left the shtetell to a modern 

secular metropolis, to the Zionist's narrative who established the myth of the "new 

Hebrew man". By this gender point of view, the canonical prose became a powerful 

mechanism that neutralized the opportunity to develop other gender biases free of 

andocentric discourse. It also prevented women to express their inner world, or affect 

the national mood, social and cultural.  So no longer possible to examine the properties 

of the gender discourse conducted between the practice of male and female writers.  



 In general the historiography of the modern Hebrew literature almost completely 

ignored the female prose at the time (see Sloshatz, 1905; Ben Avigdor, 1908; 

Lachover,1929; Shapiro 1939; Halkin, 1958; Sadan, 1962, 10-70; Kourzweil, 1982, 1-

146 ; Shaked, 1983), and mostly continues to ignore her until the very writing of this 

study (Holtzman, 1997, 367-385; Schwartz, 2005, 128-147). This historiography trend, 

as Tamar Hess claimed, contributed to create distorted partial descriptions of the history 

of Modern Hebrew literature (Hess, 2003).  

 Feminist studies  in the eighties of last century revealed unknown women's works from 

oblivion, began to examine the prose of women's writers by feminist theories, tried to 

describe a historiography of women's writing during that period, and tended to criticize  

the  canonical one (Kahana - Carmon, 4.2. 1988; Berlowitz, 1983; 2001; 2003; Ratok, 

1994, 274-287; Govrin, 1988, 94-120; Sheirav, 1998; Lubin, 2003, 116-159; Keren, 

2010, 11-27, 172-226 ). But the feminist research wave left female's writers in their 

own, outside the center of cultural discourse. It treated mainly women's writing itself, 

but rarely investigated gender discourse conducted between them and the male's prose.  

As Billie Melman claimed, feminist research examines the place of women in Jewish 

and Israeli society, but does not try to integrate the female experience a more 

comprehensive analysis of social processes, cultural and historical designers (Melman, 

1995, 245).  However, the apparent beginnings of a change in general approach the 

woman's prose experiments of Shachar Pinsker, Sheila JeLen, Naomi Seidman and 

Mark Bernstein on the work of Deborah Baron - there studies evolved the nature of a 

gender discourse between her stories, and the authors of her period (See Seidman, 1997, 

41-67; Jelen, 2007, 1-19; Pinsker, 2007, 145-173; Bernstein, 2007, 117-145).  

 The study expands this new oriented research, and  offers some more perspectives.  The 

main concept guiding the route of this research is "post-Zionist gender" thought: a 

Concept that combines not only the nationalism and Zionist male's narratives, but also 

its female versions, by canceling the borders between the canonical writers and the 

margins one. It is the only way to examine the relationships between the different 

versions as equal ones. A way that contributes to correct, thickening and completing the 

all historiography picture of Modern Hebrew literature.  



 I suggest integrating the stories of Deborah Baron and Batya Kahana in the center of 

the discourse of literary historiography, not as opposition to male historical story, such 

as stories of Yosef Dov Berkowitz, Jacob Steinberg, Micha Joseph Berdichevsky and 

Joseph Louidor, but as a gender's complement to them. 

This research has four chapters: The first chapter presents a symposium on several 

gender points of views on the Jewish Stettell in the following stories: "Mariashka" by 

Berkowitz, "Bath Israel" by Steinberg and "Pradel" by Baron.  The second chapter  

offers a new gender reading of the following Taloush stories: "Ourva Parach" by 

Berdichevsky, "Melafefonim" by Berkowitz's and Baron's trilogy that includes the 

stories: "Exams", "Chocolate", and "The end of Ziv Sander". The third chapter deals 

with the story of Kahana "Zahava". The story indicates the female retrospective 

correspondence with male writers of national Techia period. The fourth chapter focuses 

on gender negotiations about the character of the national league libel in the following 

Zionist stories: "Joash" by Louidor, and "Batzir" by Kahana.  

 



  מוצקים לגופים וךבסמ בזרימות אירוסולים של דינמיקה: העבודה נושא

רועי אורלנד: שם המגיש  

דוד קטושבסקי: שם המנחה  

 

 תקציר
 

ארוסול בה המרכיב שאינו רציף הוא בקרבת עצמים זית אפ-העבודה עוסקת בזרימה דו

.חלקיקים או טיפותהמורכב מ  

וזאת כבסיס , בשכבות גבול למינאריותרציף החלק הראשון בעבודה עוסק בדינמיקת זורם 

 , המתבסס על פיתוח פתרון דמיות, הניתוח. להוספת הארוסול לסוג זה של שדה זרימה

סקאן הידועה ישימה אף לשכבות גבול בהן מתקיימת האטה -מראה כי  משוואת פאלקנר

זאת בניגוד להנחה הרווחת לפיה הערכים . הזרם ניכרת של הזרימה החופשית במורד

אותם מקבלים משתנה הדמיות ופונקציית הדמיות הופכים את  (Imaginary)המדומים 

שימוש בביטויים מדומים ומאפשר ה .ישימים-הפתרונות עבור הגדלים הפיסיקליים לבלתי

 .  ולים מבעברלהרחיב את יכולת פתרון הדמיות לתאר שדה זרימה עם שינויים אורכיים גד

  ,חלקיקים או טיפותשל ארוסול המורכב מ, זה משניתאחלקה השני של העבודה עוסק בפ

 .  שדה הזרימהמוצג בו ניתוח של השתנות הפילוג המרחבי של הארוסול כפונקציה של אופי ו

התוצאות  .ההתיחסות לארוסול היא תחילה כחלקיקים מוצקים ולאחר מכן כטיפות מתאדות

לא  בפילוג הארוסולייתכן כי נקודות הקיצון  םתחת תנאים מסוימי, מראות כישל הניתוח 

שביניהם בתוך שדה הזרימה  ךואלא בתו, גבי המשטחאו על יתקיימו בקצה שכבת הגבול 

 .שבשכבת הגבול

מרחיב את אופי שדה הזרימה לתלוי זמן ודן בדינמיקת ארוסול חלקה השלישי של העבודה 

תנועה אשר ניתן לתארה כנוצרת על ידי , ועה מחזורית בניצב לעצמהליד דופן אשר הינה בתנ

כאן ההתיחסות היא לדינמיקה פרטנית   .כדור גדול יחסית אשר נפחו משתנה באופן מחזורי

 "הפרות קטנות"שיטת מתבסס על ה, של חלקיקי הארוסול ומתואר פתרון למסלוליהם

(perturbations)  בסמוך לפני מתקבל כי . הכדור דות דופן אפשרויות של תנועבור מספר סוגי

י מספר סטוקס "המיוצג ע)הכדור תנועת החלקיקים מציגה תלות חזקה בגודל החלקיק 

(Stokes) .) תופעת . במיקום ההתחלתי של החלקיקשל התנועה תלות זו חזקה מהתלות

צמדות האפשרות שהיא תוביל להוייתכן כי , נצפית אף היא( grouping)חלקיקים  התקבצות 

  .סינון מצביע על יישום אפשרי במערכותולהגדלת גודלם של החלקיקים 

 .והתבצעה השוואה בין התוצאות האנליטיות לנומריות, מודל נומרי פותח בתכנה מסחרית

נמצאה התאמה מצוינת , הדורשת עלות חישובית גבוהה, חישוב צפופה-עבור רשת נקודות



, חשוב דלילה יותר-עבור רשת נקודות"(. נותהפרות קט"המבוסס על )לניתוח האנליטי 

אך עדיין דרשה הרצה ארוכה במספר סדרי גודל )שאינה מלווה בעלות חישובית גבוהה 

.לא התקבלה התאמה טובה, "(הפרות קטנות"מהחישוב המבוסס על   

בסוף . והפרמטרים הדומיננטיים הפעולהבכל חלקי העבודה הניתוח מתבצע בהתייחס לתנאי 

של לחשיבות  אשר מתייחס בין השאר גם לבסוף ניתן סיכום כולל ובא סיכום וכל פרק מ

 .פתרונות אנליטיים
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Abstract 

 

The present work deals with particle (or droplet)-laden flows near boundaries. 

The first part deals with fluid dynamics in a laminar boundary layer. A secondary 

phase is not addressed at this point. The well-known Falkner-Skan equation is shown 

to be applicable in cases of rapid downstream fluid deceleration. Such cases were 

previously assumed to require alteration of the original similarity solution. We show 

that the original similarity solution is applicable and that purely-imaginary values of 

the similarity variable and function produce real values of all physical properties.  

The second part deals with a particulate or spray phase, and analyzes its dependence 

on the flow field under certain assumptions. A convection-dominated mass-

transport mechanism is assumed, and a solution is provided initially with no 

evaporation, and later with droplet evaporation taken into account. Results reveal 

the possibility, under certain conditions, of the particulate phase concentration 

reaching an extremum inside the boundary layer domain rather than at the wall or in 

the free stream.  

The third part of this thesis extends analysis to a transient flow regime, and deals 

with particle dynamics near a laterally-moving boundary, whose movement is 

induced by a pulsating sphere. The flow field is analyzed for incompressible 

conditions; a drag-force equation is introduced for a single aerosol particle, and a 

solution for particle trajectories is presented, based on a   perturbation analysis. 

Different options of sphere pulsation are considered. In proximity to the sphere, 

particle trajectories display strong dependence on particle size (through particle 



Stokes number), far more so than on initial position.  Grouping behavior is observed 

and this suggests feasibility for increased coagulation and possible applications in 

filtration systems.  

Results were compared to those achieved by a commercial Computational Fluid 

Dynamics ("CFD") package, with good agreement between results of the 

perturbation method and a computationally-expensive CFD simulation.  

In all parts of the work analysis is made in terms of the operating conditions and 

governing parameters.   
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Abstract: Membrane filtration is one of the main technologies used in water treatment 

and desalination processes. Most of the commercial reverse osmosis (RO) or 

nanofiltration membranes used today for desalination are composed of polyamide which 

is cost effective and shows very high salt rejection with relatively high flux. Although 

effective in water treatment technology, these membranes have a few drawbacks such as 

membrane fouling and biofouling, low resistant to oxidizers (e.g., chlorine) and poor 

rejection of small uncharged solutes. 

Surface modification of commercial membranes by means of redox radical graft-

polymerization is widely used for improving membranes selectivity and/or resistance to 

fouling without significant influence to the performance. In this work we developed a 

method to improve this modification technique by carrying out the redox radical graft 

polymerization under pressure, i.e., concurrently with filtration of monomer solution, 

thus utilizing the concentration polarization effect that occurs during this process. 

This technique was exhibited on modification of polyamide RO membranes using 

different monomers with various properties. It was shown that this method essentially 

prevents the undesired homopolymerization, improves kinetics, particularly, at the 

surface thus substantially reduces the required concentration of precursors in compression 

with modification without pressure and also broadens the monomer that can be used to 

sparingly soluble monomers.   

The effect of modification technique with charged monomers was examined for lowering 

bacteria initial deposition – the first step in biofouling formation. The results showed that 



the membranes can be modified easily and at very low concentration with the new 

technique.  

The number of bacteria that adhered to the membrane following modification with 

positively charged monomer was much higher than the unmodified membrane, whereas 

modification with zwitterions or with the negatively charged monomer reduced this 

number. The correlations between the mass transfer coefficient and physicochemical 

parameters of the membranes and of the bacteria were used in order to understand the 

effect of the modification on the initial bacterial deposition.  

 

The potential of the proposed modification technique for improving membrane 

selectivity, focusing on boric acid rejection, was also investigated, since its low rejection 

is one of the major problems in desalination. A theoretical physicochemical approach was 

used for understanding the required modification characterization which will result in 

lowering boric acid passage. On the basis of suggested physico-chemical rationales, a 

number of monomers were examined to choose ones with the lowest affinity towards 

boric acid as compared to water. Among examined monomers, glycidyl methacryalte 

(GMA) showed the lowest affinity and largest improvement in removal of boric acid 

along with a moderate loss of permeability and slightly improved salt rejection. By 

modifying a low pressure RO membrane a membrane with characteristics typical of 

brackish water (BW) membranes could be obtained having boric acid removal better than 

most reported commercial BWRO membranes. 

As a last stage the new modification technique was tested for in-situ modification of a 

commercial membrane element. The membrane performance – permeability and salt and 

boric acid rejection - following modification with GMA were examined in a pilot plant 

test unit. It was demonstrated that the modification of a membrane element was 

successful and the modified membrane had an improved salt rejection and lower boric 

acid passage than most commercial membranes with similar permeability. 

  



ידי פלמור -על שיפור ביצועי ממברנות של אוסמוזה הפוכה באמצעות מודיפיקציית פני שטח :שם העבודה

 .גרפט רדיקלי תוך שימוש בתופעת קיטוב ריכוזים

 רועי ברנשטיין: מאת

 ר סופיה בלפר"פרגר וד (סלבה) סלב'ויאצ' פרופ :מנחים

התפלה באמצעות  .המרכזיות להפרדה ולטיפול במים כיוםסינון ממברנלי הינו אחת הטכנולוגיות  :תקציר

מהווה אחת הטכניקות העיקריות להתמודדות עם בעיית המים בעולם   (RO)ממברנות של אוסמוזה הפוכה 

המשלבות ( polyamide)פוליאמיד  הממברנות השכיחות להתפלה הינן ממברנות. בכלל ובישראל בפרט

למרות . יחד עם פארמביליות יחסית גבוהה( NaCl -יית מלח כדח 99-99.9%)דחיית מלח גבוהה מאוד 

עמידות , נטייה לעבור אילוח אורגני וביולוגי: למשל ,אמידהפולייעילותן ישנן עדיין מספר בעיות לממברנת 

 . ודחייה נמוכה של מומסים לא טעונים בעלי משקל מולאקולרי נמוך( כדוגמת היפוכלוריד)נמוכה למחמצנים 

ידי אתחול -על( הרכבה)ות  פלמור גרפט עמסחריות באמצ RO של ממברנות -מודיפיקציה -שטחשינוי פני 

(initiation )חיזור כימי היא אחת הדרכים שנבחנות להתמודד עם הבעיות השונות-רדיקלי באמצעות חמצון  .

ת קיטוב בעבודה זו פותחה שיטת מודיפיקציה המבוססת על גרפט פולימריזציה רדיקלית ומשתמשת בתופע

בכדי להעלות את  -עלייה בריכוז המומס בפני הממברנה ביחס לריכוזו בתמיסה במהלך הסינון  -הריכוזים 

או בחישה )בתוך תאי זרימה ללא בחישה כלל , בשיטה זו המודיפיקציה מתבצעת תוך כדי סינון. יעילותה

 . של תמיסת המונומר והאיניצאטורים דרך הממברנה, (מינימאלית

נמצא כי ריכוז הריאגנטים הנדרש לקבלת . החדשה נלמדה תוך שימוש מונומרים בעלי תכונות שונות הטכניקה

הוספת מצלב הביאה לעלייה נוספת . מידת גרפט רצויה היה נמוך בסדר גודל ביחס למודיפיקציה ללא לחץ

ומרים איתם ניתן ריכוז הההומופולימר בתמיסה ירד באופן ניכר ומגוון המונ, בנוסף. במידת המודיפיקציה

 .(למונומרים בעלי מסיסות נמוכה)לבצע מודיפיקציה גדל 

השלב הראשון בהיווצרות  -טכניקת המודיפיקציה נבחנה כדרך להפחתת הצמדות ראשונית של חיידקים 

 .חשמלי מטען בעלי מונומרים עם המודיפיקציה השפעת ספציפי נבחנה באופן זו בעבודה .ביופאולינג

פני שטח בעלי מטען בריכוזים נמוכים ועם ירידה נמוכה בשטף  לבצע מודיפיקציה לקבלתנמצא כי ניתן  

לממברנה שעברה ( 'ד 03לאחר )מספר החיידקים שנצמדו . הממברנה בטכניקת המודיפיקציה המוצעת

מודיפיקציה עם מונומר בעל מטען חיובי היה גבוה ביחס לממברנה ללא מודיפיקציה ואילו מודיפיקציה עם 

השפעת (. 'ד 03לאחר )נומר בעל מטען שלילי או מונומר צוויטריוני הורידו את מספר החיידקים שנצמדו מו

והתכונות הפיזיקוכימיות של הממברנה שנמדדו על ' קבוע המעבר'ידי קורלציה בין -המודיפיקציה נבחנה על

 .באמצעות טכניקות אפיון פני שטח שונות



ור בדגש על שיפ, לשיפור סלקטיביות הממברנהבנוסף מוצעת נבחן הפוטנציאל של טכניקת המודיפיקציה ה

הינה אחת הבעיות העיקריות  מידת הרחקה נמוכה של חומצה בוריתמכיוון ש הסלקטיביות כלפי חומצה בורית

 להפחתת שיביאו המודיפיקציה שכבת של הפיזיקוכימיות התכונות את להעריך בכדי .בהתפלה ממברנלית

 .הבורית והחומצה האורגני הממס או המונומר תכונות בין המקשרת תיאורטית גישה הוצגה בור מעבר

 מונומרים או אורגניים ממסיסים המכילים במים בורית חומצה של מסיסות מבחני נערכו זו גישה על בהתבסס

מכלל  .ביותר הנמוכה תהיה למים ביחס הבור מסיסות בו המונומר את למצוא בכדי שונות תכונות בעלי

הראתה את התוצאות ( GMA) Glycidyl methacrylate המונומרים שנבחנו מודיפיקציה עם המונומר

. וירידה מתונה יחסית בשטף הממברנה NaClהחיוביות ביותר בהורדת מעבר בור יחד עם עלייה בדחיית 

כך שלאחר  (RO low pressure)להתפלה בלחץ נמוך  המודיפיקציה עם מונומר זה נערכה עם ממברנות

מדידות ביצועי הממברנה הראו כי . BWRO))להתפלת מים מליחים  RO המודיפיקציה התקבלה ממברנת

הייתה בעלת פארמביליות דומה ומעבר בור נמוך יותר ביחס לרוב  GMAמודיפיקציה עם  הממברנה שעבר

 .מסחריות BWROממברנות 

 ישירות בתוך מודול ממברנלי מסחרי GMA בשלב האחרון נבחנה טכניקת המודיפיקציה עם המונומר

(in-situ) ביצועי הממברנה הושוו . לבחינת מעבר בור ודחיית מלח במערכת פיילוט חצי חרושתית

 . מסחרית שנבחנה בתנאים זהים במערכת הפיילוט  BWROלממברנת

פארמביליות הממברנה לאחר מודיפיקציה  .נמצא כי טכניקת המודיפיקציה יעילה גם במודולים ממברנלים

יחד עם דחיית מלח גבוהה בסדר גודל ביחס , מסחרית שנבחנה  BWROהייתה גבוהה ביחס לממברנת

 03-93%-ביחס ל 03-09% -ומעבר בור נמוך יותר , בהתאמה 99% -ביחס ל 99.9% -לממברנה המסחרית 

 .בהתאמה, BWROשל ממברנת 



הקצאה של פרסים בתחרויות עם מגבלות השתתפות: נושא העבודה

רעות מגידיש: שם המגישה

ענר סלע' פרופ: שם המנחה

תקציר

. שלביות עם מגבלות השתתפות-שלביות ורב-חדTullockותחרויות all-payאנו חוקרים תחרויות 

.אנו מחלקים את הניתוח שלנו לשלושה חלקים

עם מגבלה אקסוגנית של מאמץ all-payאנו חוקרים תחרויות ) מאמץ מינימלי(בחלק הראשון 

שווה לפחות למגבלת ) התפוקה(מינימלי בהן שחקן יכול להשתתף בתחרות רק כאשר המאמץ 

אשר משפיע על עלות ) יכולת(למתחרים יש מידע פרטי לגבי פרמטר . המאמץ המינימלי הנדרשת

אנו מנתחים את הקצאת הפרס . התחרות מחליט לגבי גודל ומספר הפרסיםמתכנן . המאמץ שלהם

האופטימלית עבור מתכנן תחרות אשר מעוניין למקסם את סך המאמץ או את המאמץ 

- לוקח-המנצחתחרות , אנו מראים שאם מגבלת המאמץ המינימלי היא מספיק גבוהה. המקסימלי

לא ממקסמת את , שבה המתחרה אשר משקיע את המאמץ הגבוה ביותר זוכה בכל הפרס, הכל

שבה כל , הרנדומליתהתחרות , במקרה זה. תוחלת סך המאמץ ולא את תוחלת המאמץ המקסימלי

מניבה תוחלת סך מאמץ גבוהה יותר וכן תוחלת , הפרס מחולק באופן שווה לכל המשתתפים

.הכל-לוקח- המנצחתחרות מאמץ מקסימלי גבוהה יותר מאשר

בשני שלבים כאשר בכל שלב מחולק all-payאנו חוקרים מכרזי ) מאמץ מקסימלי(בחלק השני 

בכל שלב השחקנים מתחרים על פרס יחיד וכל שחקן יכול לזכות . פרס אחד ושני הפרסים זהים

אחד מתכנן התחרות יכול להטיל מגבלה על המאמץ של השחקנים בכל. בפרס אחד או שניים

סדרתי זה עם מגבלות all-payהמשקל במכרז -אנו מנתחים את שיווי. מהשלבים או בשניהם יחד

מראים שהטלת מגבלה על מאמצי השחקנים מועילה למתכנן תחרות אשר מעוניין למקסם מאמץ ו

.את תוחלת סך המאמץ של השחקנים

ם כאשר בכל שלב מחולק בשני שלביTullockאנו חוקרים תחרות ) מגבלת תקציב(בחלק השלישי 

בכל שלב השחקנים מתחרים על פרס יחיד וכל שחקן יכול לזכות . פרס אחד ושני הפרסים זהים

. לשחקנים יש ערכים שוליים יורדים או עולים עבור הפרסים שידועים לכל. בפרס אחד או שניים

בחלוקת אנו דנים. קיימת מגבלה על סך המאמץ שכל שחקן יכול להשקיע בשני השלבים יחד

היא ) מגבלת התקציב(המאמץ המוגבל של השחקנים בין השלבים השונים כאשר מגבלת המאמץ 

שכאשר השחקנים סימטריים או , אנו מראים. אינה אפקטיבית או אפקטיבית בחלקה, אפקטיבית

כל שחקן ישקיע מאמץ , ללא תלות בערכי השחקנים, אסימטריים ומגבלת המאמץ היא אפקטיבית

.ד משני השלבים של התחרותזהה בכל אח

תחרויות , Tullockתחרויות , all-payמכרזי , הכל-לוקח- תחרויות המנצח: מילות מפתח

מגבלות , מגבלת מאמץ, מגבלות השתתפות, תחרויות סדרתיות, שלבים-מרובות

.תקציב



Abstract

We study one-stage and multi-stage all-pay and Tullock contests with participation

constraints. We divide our analysis into three sections.

In the first section (minimal effort constraint) we study all-pay contests with an

exogenous minimal effort constraint where a player can participate in a contest only if

his effort (output) is equal to or higher than the minimal effort constraint. Contestants

are privately informed about a parameter (ability) that affects their cost of effort. The

designer decides about the size and the number of prizes. We analyze the optimal

prize allocation for the contest designer who wishes to maximize either the total effort

or the highest effort. It is shown that if the minimal effort constraint is relatively high,

the winner-take-all contest in which the contestant with the highest effort wins the

entire prize sum does not maximize the expected total effort nor the expected highest

effort. In that case, the random contest in which the entire prize sum is equally

allocated to all the participants yields a higher expected total effort as well as a higher

expected highest effort than the winner-take-all contest.

In the second section (bid caps) we study a sequential two-stage all-pay auction with

two identical prizes. In each stage, the players compete for one prize and each player

may win either one or two prizes. The designer may impose a cap on the players' bids

in each of the stages. We analyze the equilibrium in this sequential all-pay auction

with bid caps and show that capping the players' bids is profitable for a designer who

wishes to maximize the players' expected total bid.

In the third section (budget constraint) we study a sequential Tullock contest with two

stages and two identical prizes. The players compete for one prize in each stage and

each player may win either one or two prizes. The players have either decreasing or

increasing marginal values for the prizes, which are commonly known, and there is a

constraint on the total effort that each player can exert in both stages. We analyze the

players' allocations of efforts along both stages when the budget constraints (effort

constraints) are either restrictive, nonrestrictive or partially restrictive. We show that

when the players are either symmetric or asymmetric and the budget constraints are

restrictive, independent of the players' values for the prizes, each player allocates his

effort equally along both stages of the contest.

Keywords: Winner-take-all contests, all-pay auctions, Tullock contests, multi-stage

contests, sequential contests, participation constraints, bid caps, budget

constraints.
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תקציר  

 
) תלויה במצב Minute Virus of Mice) MVMוירוס הפרוו  שלהתפתחות זיהום ורפליקציה 

שני הנגיפים הנחקרים ביותר הינם, הנגיף הפיברוטרופי  ובדרגת התמיינותם. םהתחלקות ,התאים

)fibrotripic (P – MVMp ) והנגיף הלימפוטרופיlymphotropic (I – MVMi . וירוס למרות תלות

ה -MVM חסר עדיין מידע רב על , בדרגת ההתמיינות של תאי המטרהו בתאים מתחלקים

המכיל ברובו תאים הכוללת עובר מתפתח מערכת ניסוי ב בעובר המתפתח, .הוירוסהתנהגות 

.מתחלקים בדרגת התמיינות שונה  

לב החלוקה ובדרגות התמיינות : מכיוון שהעובר מכיל ברובו תאים בשהיפותזת המחקר

היחס בין התא המאכסן לוירוס  לאפיוןמערכת ניסוי הקרובה לאידיאלית בחי כשונות יהיה זה 

הפרוו - MVM.  

ס הפרוו וירו של עובר ברחם האםיתוח פרוצדורת הזרקה ל. פ1 :מטרות המחקר

ש ומחקר של . שימו2. ברחם בעובר המתפתחפרמטרים קובעי זיהום וירליים שתאפשר איפון 

המחקר  . אנליזה של תוצאות 3ו. פרוהדבקת העובר המתפתח ע"י וירוסים שונים ממשפחת ה

 virulence, pathogenicity, andבהקשר להיפותזה וזיהוי פרמטרים קובעי זיהום בתא המאכסן (

host cell-type specificity  של וירוסיי (MVM  .שונים  

 תשורדפרוצדורה שכזאת, , ע"י וירוס עובר מתפתח ברחם הדבקת ,מעבר לאתגר הטכני

טכניקת הרדמה מ משפיעה על העובר המתפתח. שאינהאפקטיבית הרדמה  שימוש בטכניקת

ירה, יציבה,  זמן התאוששות קצר, ללא השפעה על פעולה מה בעלתאופטימלית נצפה שתהיה 

דרישות להשגת המערכת ההמודינאמית של האם או העובר וללא השפעה על התפתחות העובר. 

חלל פתוח מאפשרת שימוש באיזופלורן בהרדמה מסוג האלו פיתחנו פרוצדורת הרדמה קלה 

ה מתאימה כתחליף טוב נבחנה ונמצא הזוהרדמה הה נדיף). פרוצדורת המשתמשת בחומר הרדמ(

 A replacement for“, ) בתצורת חלל פתוחMethoxyfluraneלחומר ההרדמה מטוקסיפלורן (
methoxyflurane (Metofane) in open-circuit anaesthesia” )Itah et al., 2004a.(  

ע"י הזרקת הוירוס ישירות לעובר בעובר המתפתח פרמטרים קובעי זיהום וירליים  אפיון. 2

חודרנית.  הזרקת הוירוס לעובר המתפתח ברחם הינה פרוצדורה ניתוחית. מתפתח ברחםה

ניתן ושימוש במכשור סטנדרטי, שפיתחנו החדשה הראנו שבעזרת פרוצדורת ההרדמה בעבודה זו 

ללא פגיעה הוירלי את התכשיר  ותובהתפתח בשלבים שוניםברחם  לעובר להזריק היה

ונמצאה מתאימה להזרקת  נבחנהם. פרוצדורת ההזרקה של העובר ברח תנורמליבהתפתחות 

.Viral inoculation of mouse embryos in utero“  (Itah et al., 2004b)“ברחם (עוברים   



 ”viral inoculation of mouse embryos in utero“בעזרת פרוצדורת ההזרקה לעובר 

בשלבי מתפתח ברחם התא המאכסן בעובר ההמתוארת לעייל, הרחבנו את האנליזה של 

ו MVMp. הוירוסים התפתחות שונים - MVMi לא גרמו לזיהום פרודוקטיבי בעובר מתפתח צעיר ,

לתאים ספציפיים של  הזיקה הידועהמתקדם.  )Gestation(אך גרמו לזיהום בעובר מתפתח בגיל 

שני ב שהודבקותא המאכסן סוגי . הוכחה לא כחד משמעית בעובר המתפתחשני הוירוסים 

 שהן רגישות אוכלוסיית תאים ונמצאוידוע, היה  הוכח כרחב מאשר נמצאו במגוון שונה וירוסים ה

 Host Cell Specificity of Minute Virus“עבודה זאת פורסמה,  להדבקה ע"י שני הוירוסים.
of Mice in the Developing Mouse Embryo”  (Itah et al, 2004c).  

וריאנטים נוספים של וירוס השל  אפיוןלמחקר שתואר לעייל, בוצע ישיר המשך כ - MVM 

אשר הופקו ע"י זיהום פרסיסטנטי בתאים סמי וירוסים הפרמסיביים במצע תאים במעבדה. שני -

MVMF1 ו - MVMp-1955  יום בתאיי  14הופקו לאחר גדילה שלF-111 )Fisher rat 

embryonic fibroblasts ( אופן חלקי לזיהום ע"י וירוס הרגישים ב הינםאשר -MVM.  באנליזת

של שני הוריאנטים הנ"ל נמצאו שינויים באזור המתאים לחלבון מעטפת הוירוסהחומר הגנטי רצף  - 

Capsid protein  וכן באזור הפרומוטורP38. המתוארת לעייל בעזרת פרוצדורת ההזרקה לעובר, 

ו MVMF1 אינוקולציה של שני הוריאנטים בוצעה  - MVMp-1955  ו 11בעוברים בני  יום 12.5-

נאספו להמשך אנליזה.מכן העוברים המוזרקים  והושארו להמשך הריון של זמנים משתנים ולאחר  

שעות, זוהה וירוס בתאים  72, לאחר אינקובציה של MVMF1בעוברים אשר הודבקו ע"י 

מסוג מוקוס וסרוס. צוניים ופנימיים של זקיקי השערה ובבלוטות טרכיאליות ליים חיאאפידרמ

וירוס ברקמות אלו לאחר  נמצאלא  MVMpכבקרה, בעוברים אשר הודבקו ע"י וירוס מסוג 

מציע , MVMF1 המוטנטי השינוי הגנטי בוירוס כי שעות. תוצאות אלו מעידות 72אינקובציה של 

  .MVMF1תא המאכסן של הוירוס הנוטל חלק בקביעת כ

 ספיגה,להריון רובם עברו  12.5ביום  MVMp-1955עוברים אשר הודבקו ע"י הוירוס 

ו 60% שעות מהדבקה 24לאחר  כ לאחר 90%- בנוסף נצפתה ספיגה של עוברים אשר  .שעות 48-

חלק ניכר מהעוברים אשר הוזרקו, הסמוכים להם ועוברים בצידו הנגדי של הרחם, . כלל לא הוזרקו

שלא עברו ספיגה ועוברים אשר הודבקו  בדיקת אימיונופלורסנציה של נמצאו עם נוזל אמניוטי דמי.

עור. לא הודגמו אזורי אינפקציה ובשכבת תאים דרמאליים ב אזורי אינפקציה זעירים בעצםהדגימה 

לא הודבקו.ר שאו בעוברים בצידו השני של הרחם אשל הוירוס בעוברים סמוכים   

הוירוס  -MVMp-1955  וזרק לעובר המתפתח. אחד ההסבריםכאשר הקטלני נמצא 

של וירוס ה זו הוא כי ואריאנט זההאפשריים לתופעה  -MVM ולת ההדבקה וזיהום בנוסף ליכ

זוהה ע"י ובעקבות כך הוא מתגובה של המערכת החיסונית  בו לעורר גם בעובר המתפתח מסוגל

כהאם  - “Non-Self” בוצע במחקר ראשוני תהליך ההתפתחות של העובר וספיגתו.בעקבות כך ו ,

ע"י שימוש  מתפתח ברחם הליך עירור של המערכת החיסונית בעוברניסיון לדמות ת

. לעובר גרמה לסיום ההריון LPS. הזרקה של )Lipopolysaccharide – LPSבליפופוליסאכריד (

כ ככמות קטנה של שעות לאחר הזרקת  16 - לעובר  ישירות ,ליפופוליסאברידפיקוגרם  20 -

רים שהתפתחה לדימום מחוץ לכלי הדם לאחר רחבה של כלי הדם העובהנצפתה , מתפתח ברחם

מספר שעות מאוחר יותר. האפקט אשר נצפה לאחר הזרקת ליפופוליסאכריד לעובר נמצא דומה 



תוצאות ראשוניות . MVMp-1955מתפתח לאחר הדבקה ע"י הוירוס בר מורפולוגית לאפקט בעו

אלו נמצאו תומכות בהיפותיזה כי וירוס ה - MVMp-1955  בעובר חיסונית עצמית מעורר תגובה

. דרוש מחקר נוסף םותגובה זאת יתכן וגורמת למות העובר וספיגתו ברח המתפתח לאחר הזרקתו

על מנת לחזק היפותיזה זאת והקשר בין הוירוס ותמותת העובר המתפתח משנית לעירור תגובה 

ממשיך במעבדתנו.ואכן מחקר בכוון שכזה  באם/חיסונית בעובר  
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Abstract 

 
Productive infection by the murine autonomous parvovirus minute virus of mice 

(MVM) depends on a dividing cell population and its differentiation state. There are 

two strains of the virus that are commonly studied: The fibrotropic p strain-MVMp 

and the lymphotropic i strain-MVMi. Despite the dependence of MVM infection on 

cycling cells and sensitivity to differentiation status, it has rarely been studied in the 

developing embryo - an in vivo experimental system, which consists largely of 

dividing cells in a wide range of differentiation states.  

We hypothesized that since the embryo consists largely of dividing cells of all types 

and differentiation stages it would be a near ideal experimental model system for 

characterizing the range of MVM virus/host cell type interactions.  

The aims of this research were: 1. To develop an embryonic injection procedure 

permitting rapid characterization of viral infection parameters in utero. 2. To apply 

the procedure to different MVM variant viruses, and 3. To analyze the resulting data 

with respect to the hypothesis and determine the infection parameters (virulence, 

pathogenicity, and host cell-type specificity) of different MVM virus subtypes in the 

developing embryo.  

Apart from the technical challenge of delivering the virus load to the embryo in-utero 

an effective and benign anaesthesia should be used for the procedure. The most 

suitable form of anaesthesia is fast acting, stable, permits fast recovery, doesn’t alter 

hemodynamically either the mother or the embryo in-utero and doesn’t have any 

direct effect on the developmental processes. To meet those requirements we 

developed an easily applicable procedure that allows the use of Isoflurane, in an open-

chamber setup. This was judged and published to be a good replacement procedure 

for Metofane “A replacement for methoxyflurane (Metofane) in open-circuit 

anaesthesia” (Itah et al., 2004a).  



The goal of the research was characterization of viral infection parameters in the 

developing embryo by injection into the embryo in-utero. The injection into the 

embryo includes surgical procedure that is invasive. We showed that with our method 

of anaesthesia and using standard laboratory equipment it was possible to inject 

embryos in-utero at different stages without perturbing normal embryonic 

development. This procedure was judged and published as described in “Viral 

inoculation of mouse embryos in utero“ (Itah et al., 2004b). 

By using the above “viral inoculation of mouse embryos in utero” procedure, we 

extended the in vivo analysis of the MVM host cell type range into the developing 

embryo by in utero inoculation followed by further gestation. MVMp and MVMi did 

not productively infect the early mouse embryo but were able to infect mid- or late-

gestation embryo. The established allotropism of the two MVM strains was shown not 

to be strict in the developing embryo. The host cell-type ranges of the two strains 

were shown to be wider than previously known, and rather than being allotropic, the 

host ranges resolved into larger, overlapping populations of susceptible cell types. 

This work was judged and published, “Host Cell Specificity of Minute Virus of Mice 

in the Developing Mouse Embryo” (Itah et al, 2004c). 

In continuation of this research I characterized additional MVM variants that were 

generated and selected by persistent infection of semi-permissive cell-types in tissue 

culture in our lab. Two such variants were MVMF1 and MVMp-1955, which had 

been selected follow 14 days growth in a poorly permissive host cell, F-111 (Fisher 

rat embryonic fibroblasts) cells. Sequencing the two variants showed that the adaptive 

changes mapped to capsid protein coding sequence and the P38 promoter region. 

Using the same viral inoculation procedure, 11.0 and 12.5 dpc embryos were 

inoculated with MVMF1 and MVMp-1955 viruses and collected for analysis 

following different times of further gestation.  

MVMF1 infection identified at 72 hours post-infection in epidermal cells of the 

external and internal root sheath of hair follicles, as well as in mucous and serous 

tracheal glands. MVMp infection was not detected in those tissues after 72 hours post 

infection in our controls. The results indicate that the identified variations in the 

selected MVMF1 mutant virus play a role in determining the host range of the virus.  

MVMp-1955 injected embryos at 12.5 dpc, almost invariably resorbed; 63% within 

24 hours and 90% within 48 hours. Significant resorption of uninjected littermates 

was also observed. Parts of the injected, adjacent and contralateral resorbed embryos 



were found to have bloody amniotic fluid. Immunofluorescence studies of the 

injected, non-resorbed embryos showed minor foci of infection in bone and the 

dermal layer of skin. No virus was found in the non-injected adjacent or contralateral 

embryos. 

MVMp-1955 was clearly quite lethal when injected into the embryo. One 

hypothetical explanation for this observation was that MVM variants, in addition to 

infecting the embryo, were also capable of triggering an innate immune response in 

the embryo; the mother, sensing the activation, then terminated the embryo – 

considering the embryo as “non-self”. In a preliminary study we challenge mid-

gestation embryos with a non-infectious stimulator, lipopolysaccharides (LPS), which 

when injected into the dam has been shown to cause termination of pregnancy. As 

little as 20 picograms of LPS delivered directly into the embryo triggered its 

resorption. At 16 hours post injection, expansion of embryo vasculature – manifested 

as hemorrhages, followed by the appearance of extravascular bleeding a few hours 

later. This early appearance of resorption and hemorrhages was restricted to the 

injected embryos. The observed effect of LPS on injected embryos was very similar 

to what was observed in MVMp-1955 injected embryos. This preliminary data was 

consistent with the hypothesis that MVM1955 triggers an innate immune response 

following injection into mid-gestation embryos and that an embryonic innate immune 

response may lead to resorption of the responding embryo. Further research to 

provide stronger support of these hypotheses is underway in the lab. 
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  תקציר

. למרות בפיתוח מוצריםמוכר בתחומי מחקר מגוונים, החל ממתמטיקה וכלה  מושג המודולאריות

לדיון תאורטי והן למחקר אמפירי, הן  בעשור האחרון תחום המודולאריות בניהול משך חוקרים רביםש

Campagnolo and Camuffo, 2010 קיימות סתירות בגישות ובממצאים לגבי הגדרת כי  מראים

  .המודולאריות, מדידת המודולאריות ושאלת השימוש בתכונה זו בתחומי ניהול מערכות מורכבות

ניהול ודולאריות במובנה וכמותי של המלמידול להגדרה פורמאלית ולא נמצאה בספרות הצעה 

בין המודולאריות עצמה או בין הגורמים בנוגע לקשר על ידי רבים  הדיון הנרחבלמרות  ,פרויקטים

החיפוש המתמיד ) ולמרות Johnson et al. ,2001( אליה, לבין הצלחתו של הפרויקט הקשורים

 Daniels and( תור גורמי הצלחה וכשל בפרויקטיםניהול הפרויקטים אחר הבנה ואי בעולם

LaMarsh, 2007; Williams, 2005; Xia and Lee, 2005; Olsson, 2006.(  בוצעבמחקר זה 

ניהול פרויקטים. אפיון זה כולל של המודולאריות בהקשר ) conceptualization(אפיון והמשגת 

תונים מודל לנוכח נבחינת יישומיות ההמודולאריות בפרויקט, ו כמותי להערכתהגדרה, פיתוח מודל 

  .וכמותנית איכותנית -ומבוסס על שילוב גישות מחקר שלבי, -המחקר הינו רב אמיתיים.

הגורמים  הייתה זיהוי, שמטרתו collective case studyבוצע מחקר איכותני בשיטת  בשלב הראשון

 contentהתבצע בגישה התוכנית (המשפיעים והמושפעים מהמודולאריות. ניתוח הנתונים 

approach, Lieblich et al., 1998( , בסיוע תוכנתAtlas הוצעה הגדרה יו ולאחר, לניתוח איכותני

בולטים בפרויקט  מבנים הירארכייםחמישה  נמצאובפרויקט.  )SMמובנית' ( מודולאריות'למושג 

י גומלין. ביניהם קשר ומתקיימיםמאופיינים בפרויקט טיפוסי,  אלומבנים . המשפיעים על המודולאריות

מכלול הקשרים הללו נקבעים על ידי אנשי הארגון והפרויקט לאו דווקא מתוך ראייה כוללת של 

משמעות החלטותיהם למורכבות הפרויקט. בשלב זה של המחקר, באמצעות מחקר שדה איכותני, 

הוגדר מושג המודולאריות על בסיס אופי הקשרים בין המבנים ההירארכיים המאפיינים את הפרויקט. 

נקבעו עקרונות היסוד לקביעת מודולאריות בפרויקטים והובחנו מצבים התורמים למודולאריות  כמו כן,

  ומנגד, מצבים המפחיתים אותה. 

בניהול  המודולאריות לשילוב ,המבוסס על תורת הגרפים, הוצע מודל מכלילשל המחקר  בשלב השני

 ג כל מימד הירארכי בפרויקטמייצהמודל . SM-. פיתוח המודל לווה בבנית מדד כמותי לפרויקטים

יוצרת קשר המחבר בין זוג העצים. לישות בעץ אחר כגרף מסוג עץ. כל קשר בין ישות בעץ אחד 

עם קשרים מרובים בין הצמתים של כל זוג עצים  כתוצאה מכך ניתן לייצג פרויקט כמערכת של עצים

בגישה זאת כאוסף של עצים לא נמצא בספרות ייצוג מבנה של פרויקט "). ם(להלן "קשרים בין עצי

  מקושרים. 

וערכים אלו (שניים לכל זוג  אחר ערך מדד המודולאריות מחושב בנפרד מכל עץ מימד לכל עץ מימד

עצים) משמשים לחישוב מדד המודולאריות הכולל של הפרויקט. המדד המוצע מבוסס על חישוב 



המודולאריות הכולל שקלול של ציון מהעלים לשורש, של ציון מודולאריות לכל צומת בעץ,  רקורסיבי

עם ציון המודולאריות העצמי שלו. נקבע שציון המודולאריות העצמי של צומת הוא פונקציה של בניו 

  ) של קשריו עם העץ השני. 1 -ל 0(שהטווח שלה בין 

ת בספרו) נעשה שימוש בקריטריונים מקובלים SMלצורך בחינת שיטת הכימות למודולאריות (מדד 

)Denton, 2006( האלגוריתם נמצא עקבי, אדיש לשיטת ייצוג הנתונים ואדיש לשיטת ספרור .

הצמתים. בנוסף, נמצא כי הינו יעיל, שכן הסיבוכיות שלו ריבועית במספר המימדים ולינארית במימדי 

העצים והקשרים. המדד עצמו נמצא תואם את עקרונות המודולאריות שנמצאו בשלב קודם, מתחשב 

ערך הנתונים הקיים, ניתן להפרדה (כלומר ניתן ליישום גם על מבנה נתונים חלקי), גמיש בכל מ

   לשינויים ופשוט להסבר.

בתחומי  פרויקטי מחקר ופיתוחב SMנבדקה אפשרות היישום בפועל של מדד במחקר  בשלב השלישי

ניסוי  היווה תחקר הישימולהוות בחינה ליכולת יישום המדד.  היתה מטרת שלב זהמערכות הגנה. 

ראשוני לבחינת הליך איסוף הנתונים, איתור סוגי תובנות שניתן להפיק ממנו, עיצוב מתודולוגיה 

מחקר לקביעת הפרמטרים של המדד והצעת דרכי שימוש במדד בארגונים. לצורך שלב זה בוצע 

ם על שישה במפעל בטחוני אחר, שכלל איסוף נתוני collective case studyבשיטת נוסף, איכותני 

שיושמה יצאה מתוך העקרונות של פרויקטי מו"פ, בעלי רמות מורכבות שונות. גישת המחקר 

Eisenhardt and Graebner, 2007  וכן לפיHedley and Morris, 2007.  

שיטת ייצוג הנתונים התבססה על  .שיטה לאיסוף הנתונים בפרויקטים לצורך חקר הישימות פותחה

אור תוצאות שלב זה גובש סט המלצות מתודולוגיות לאיסוף נתוני ל .DMM-ו DSMמטריצות 

המודולאריות בפרויקט, לרבות התמודדות עם סוגיות לגבי זמינות הנתונים, אופן התיעוד המומלץ 

נאספו נתוני מדדי הצלחה (בלתי תלויים) של כמו כן בשלב זה והתמודדות עם נתונים חסרים. 

כיול הפרמטרים תוך בחינת ישימותה. בסיום שלב זה הוצעו הפרויקטים שנחקרו והומחשה שיטת 

  במדד המודולאריות, חלקם להנהלת הארגון וחלקם למנהלי הפרויקטים.שימושים שונים 

נוח  בעל פוטנציאל להיות מדדהינו ישים ו )SM( מודולאריותהמדד מתוך חקר הישימות נמצא כי 

סף נמצא כי הוא אינטואיטיבי ומשקף מידע רב לשימוש בידי מנהלי פרויקטים והנהלת הארגון. בנו

כבר  כיוון שאת המודולאריות ניתן למדודבציון בודד או ברמות פירוט שונות לבחירת המשתמש. 

בשלבים מוקדמים של הפרויקט, ניתן להשתמש במדד גם כטריגר להתערבות וככלי עזר לתכנון 

  מבנה הפרויקט. 

, המשגת מונח המודולאריות בתחום ניהול פרויקטים המוצג תרומות תיאורטיות הכוללותלמחקר 

הצעת מדד כמותי הצעת מודל תיאורטי המסביר את הגורמים המשפיעים על המודולאריות, 

בפרויקטים מורכבים. מבחינה יישומית  תהמודולאריובחינת יישומיות מדד וכן  )SM( הלהערכת

יטת חישוב וכיול הפרמטרים בהקשר המלצות אופרטיביות לאופן איסוף הנתונים ולשהמחקר מציג 

  . פרויקטההצלחת ל

יש להמשיך ולחקור את נושא  הבתעשיי העל מנת ליצור מתודולוגיה ברורה לניהול מודולארי ולהציג

בחינה תיקוף המודל, נרחב לכיול הפרמטרים ולאיסוף נתונים  – כיווניםהמודולאריות במספר 

, ובחינת המתאם בין מדד י פרויקטים נוספיםלסוג תםתאממעמיקה של הפרמטרים המוצעים וה

המודולאריות למדדי ההצלחה של פרויקטים. יש מקום למחקר נוסף גם בתחום נוסחאות וגישות 

  . חישוב אחרות למדד, שימוש בקשרים מסוגים שונים וכן השבחת וייעול הליך איסוף הנתונים
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Abstract 
The concept of modularity is known in diverse research fields, ranging from mathematics to product 

development. Although in the last decade, modularity generated intensive theoretical and empirical research, 

Campagnolo and Camuffo (2010) show that there are contradictory findings regarding the definition of 

modularity, the approach to modularity measurement, and how modularity is used in complex systems 

management. The literature offers no formal definition or structured quantitative model for modularity in 

project management, despite the logical connection discussed by many researchers between modularity and 

complexity factors and project success (Johnson et. al., 2001) and despite the constant search to identify and 

understand the factors associated with the success and failure of projects (Daniels and LaMarsh, 2007; 

Williams, 2005 ; Xia and Lee, 2005; Olsson, 2006). The research behind this Ph.D. dissertation was motivated 

by a desire to define and conceptualize modularity in the context of project management, and it include 

composing a formal definition of modularity, developing a quantitative descriptive model for project modularity, 

and examining the feasibility of the model using real-world project data. This research is multi-staged, and it 

integrates qualitative with quantitative approaches. 

The first phase, which comprised qualitative research using the collective case study method, aimed to 

identify the factors that influence, and are affected by, modularity. We employed the contents approach 

method (Lieblich et al.1998), assisted by ATLAS qualitative analysis software, for data analysis. This 

perspective led to the basis for the proposed conceptual definition for structured modularity (SM) in projects. 

Five prominent hierarchical structures affecting modularity were identified and are characterized separately in 

a typical project. The modularity is embedded in the connections between these five dimensions of structures. 

n practice, these elaborate relationships are defined by project and organization personnel who do not 

necessarily anticipate the ramifications of such definitions on project complexity. At this stage of the study, we 

used qualitative field research to define the concept of modularity based on the nature of the connections 

between the prominent hierarchical structures of the project. Also, we defined basic principles that determine 

and affect project modularity (i.e., conditions that increase or reduce modularity). 

In the second phase of the study, we proposed a generalized model for the integration of modularity in project 

management and developed a graph theory-based modularity indicator. The model describes the various 

structures in the project as a group of trees, each pair of which is connected. A connection between two 

nodes of two different trees may represent various types of associations between them (as discussed above). 

As a result, a project can be represented as a set of trees in which root nodes are connected ("The project"), 

such that the various connections between pairs of trees represent the complex relationships between these 

two dimensions. Formulating this innovative representation of a project as a group of connected trees required 

a rigorous examination of several generic approaches to create an applicable measure. It was decided to 

represent the binary connection and a recursive calculation approach was selected. The SM indicator returns 

values between 0 and 1, where 1 indicates the maximum modularity level. The examination of the SM 

indicator shows that the algorithm was consistent and was not affected by the method of data representation 



or biased by node numbering. Another advantage to proposed approach is the efficiency of the indicator's 

algorithm. The measure was found to be compatible with modular principles determined earlier, inclusive of all 

existing data, separable (i.e., can be implemented on a partial data set), flexible to changes, and simple to 

understand.  

In the third phase of the study, the feasibility of actual SM measure implementation was tested on large R&D 

defense projects to examine its functionality. The feasibility study acted as a preliminary experiment for the 

model and exposed the research challenges involved in the data collection process and in the identification of 

types of data, and it addressed the insights that can ultimately be derived from the data. This stage aimed to 

design a methodology for data collection and for determining model parameters, and it offers ways of applying 

our approach in organizations. For this step, a collective multi-case study was conducted that integrated 

qualitative with quantitative approaches, including the collection of data from actual research and 

development projects. The research approach implemented was based on the principles of Eisenhardt and 

Graebner (2007) and of Hedley and Morris (2007), and it entailed collecting data on six R&D defense projects 

of varying levels of complexity.  

To investigate feasibility, we had to develop a data collection method (based on semi-structured interviews 

with key figures in the project and on documents). Data representation was based on DSM and DMM 

matrixes. The results of this stage included the generation of a set of methodological recommendations 

dealing with how to collect modularity data on projects, including insights related to data availability, data 

documentation, and partial data.  

The feasibility study led to the conclusion that the modularity measure (SM) is applicable and is potentially a 

convenient measure, both for project managers and also for organization management. In addition, SM was 

found to be intuitive, and it can represent the gathered data to the user either as a single score or as a 

collection of measures of the various dimensions of the project. However, the feasibility study did not address 

the issue of whether modularity is coordinated with project success. To do so would require a significantly 

larger sample. Nonetheless, the feasibility study enables such research, in that it generates methodological 

recommendations and tools for data collection, calibration parameters of measures, and a comparative 

methodology for project success metrics. 

The contributions of this research are both theoretical and practical. The findings presented here advance the 

conceptualization of modularity within the project management arena, the proposal of a theoretical model to 

explain the factors affecting modularity, the suggestion of a quantitative indicator (SM measure) for its 

evaluation, and the examination of its applicability in complex projects. Practically speaking, the research 

suggests operative recommendations for measure calculation and for parameter calibration in terms of project 

success. Indeed, to create a clear methodology for modular management that is suitable for presentation to 

industry will require further research on several dimensions, including the collection of more data for model 

validation, improvement and expansion of the model, and adapting the model to include other project fields. 

Additional research is also needed to improve not only the indicator itself, but also the tools and methods used 

for the data collection and analysis. 
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  ל"היחס בין ענישה בידי אדם לענישה בידי שמים במחשבת חז: נושא העבודה
  

  שובל שפט: שם המגיש 
  

  יעקב בלידשטיין' פרופ: שם המנחה
  

   תקציר העבודה
מטרת הדיון הראשונית בעבודה היתה לתאר את דפוסי היחס בין ענישה בידי אדם לענישה בידי 

בשלב הבא של הדיון בדקנו . נמקים אותם חכמיםל ולבחון כיצד מצדיקים ומ"שמיים בספרות חז

שמובילות , לוהית'מה הן הנחות היסוד המהותיות של חכמים לגבי ענישה אנושית וענישה א

במהלך העבודה איתרנו ותיארנו  .להתוויית דפוסי הייחס הללו ולהנמקות שמספקים להם חכמים 

השוואה : ל" המופיעים בספרות חז,םשלושה דפוסי ייחס בין ענישה בידי אדם לענישה בידי שמיי

והמרה של , י דין שמיים"השלמה של דין אדם ע, ניגודית בין ענישה בידי אדם לענישה בידי שמיים

שלושת דפוסי הייחס הללו היו הבסיס לחלוקת ). ולהיפך(ענישה בידי אדם בענישה בידי שמיים 

את הפרק השני ליחס ההשלמה  , את הפרק הראשון ייחדנו להשוואה הניגודית . הפרקים בעבודה

   ).ולהיפך(ובפרק השלישי דנו בהמרת עונש בידי אדם בעונש בידי שמיים 

 אשר הצביעו על ניגודים ,נקודת המוצא לדיון בפרק הראשון  היתה מקורות תנאיים ואמוראיים

) א: שתי הסוגיות העיקריות בהן עסקנו  בפרק היו. בין ענישה בידי אדם לענישה בידי שמיים

כוחה ) הניגוד בין חייבי מיתות בית דין לחייבי מיתות בידי שמיים לגבי אפשרויות הפדיון בכופר  ב

  .של התשובה לפטור מעונש בידי שמיים לעומת חוסר ההתחשבות בה במקרה של ענישה בידי אדם

ה בסוף הדיון בפרק הראשון הראנו שהמשותף לכל המקרים של ניגוד בין ענישה בידי אדם לעניש

המטאפורה . הוא ערעור על המאפיינים המשפטיים המובהקים של דין שמיים. בידי שמיים

 כאשר הם ,ל לבני האדם נסדקת'יחסים בין האל את ה"אשר באמצעותה תיארו חז, המשפטית

  . נדרשים להסביר את הניגוד בין ענישה בידי אדם לענישה בידי שמיים

סי גומלין בין  ענישה בידי אדם לענישה בידי יחהפרקים האחרים של העבודה תיארנו בשני 

 אשר התמקד בהשוואה ניגודית בין אופן הענישה בידי אדם , בניגוד לפרק הראשון,כלומר. שמיים

לוהי ביחס למשפט ' כיצד מתפקד המשפט הא, בפרקים הבאים בחנו,לאופן הענישה בידי שמיים

 אשר ,ליים"יים ודנו במקורות חזבפרק השני התמקדנו בהפניה מדין אדם לדין שמ. האנושי

פטור מדיני אדם וחייב בדיני 'מורים שבמקרה של נזק עקיף או הריגה עקיפה המזיק או ההורג 

 שההפניה לדין שמיים פירושה שדין שמיים משלים חיוב חסר ,במהלך הפרק הוכחנו. 'שמיים

' לקונה' בתורה קיימת  בחוקי הנזיקין או ההריגה,כלומר. בדיני הנזיקין או ההריגה האנושיים

   .במקרה של נזק עקיף או הריגה עקיפה ואת החיוב הזה או העונש משלימים השמיים

המרה של ענישה בידי אדם בענישה בידי , יחסי גומליןבפרק השלישי עסקנו בדפוס אחר של 

 אשר ,בניגוד ליחס של ההשלמה כאן אין מדובר על חיוב חסר בדיני אדם). ולהיפך(שמיים 

מעבירים את סמכות הענישה על עבירה  בו , אלא על תהליך,י חיוב בדיני שמיים"מים אותו עמשלי

המרה של , בחלק השני של הפרק השלישי התמקדנו בתהליך הפוך. מסוימת מבית דין לשמיים

שסמכות הענישה עברה , כמובן, במקרה זה אין מדובר. ענישה בידי שמיים בענישה בידי אדם

התהליך , למעשה. ל כשל או לא יכול היה להעניש את העבריינים' משום שהא,מהשמיים לידי אדם

י כך ייתרו את "העבריינים ועאת בני אדם נקטו יוזמה והענישו . שתיארנו רדיקלי הרבה יותר
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מה שמצדיק בכל זאת את תהליך ההמרה של ענישה בידי שמיים  .הצורך בענישה בידי שמיים

   .לוהים ואדם'שיתוף פעולה והרמוניה בין אבענישה בידי אדם הוא תפישה של 

ל לבני אדם רלוונטית לא רק להמרה של ענישה בידי שמיים 'הנחה זו בדבר שיתוף הפעולה בין הא

יחסי אלא לכל , )אם כי במקרה זה היא באה לידי ביטוי באופן המובהק ביותר(בענישה בידי אדם 

יחס של ההשלמה גם דפוסי ה. תיארנו בעבודהמיים שהגומלין בין ענישה בידי אדם לענישה בידי ש

ל והאדם פועלים ' שהא,והמרת ענישה בידי אדם בענישה בידי שמיים מבוססים על תפישה

 בו תפשו  חכמים ,בניגוד לתחום הפוליטי. במשותף למיצוי הדין עם העבריינים ולפיצוי הניזקים

 פועלים בו, רה המשפטית תחוםהם ראו בזי, ח מסוכן שיש להגבילוול וככ'את המלך כמתחרה לא

  .ל בית הדין האנושי ואפילו גורמים חוץ משפטיים כמו קנאים'יחדיו באופן הרמוני הא

 שתיארנו בין ענישה בידי אדם לענישה בידי ,חסי הגומליןשי, בסיכום של העבודה עמדנו על כך

וד ייחסי  המונחת ביס,הנחת היסוד.  ומחזקים אותהת מתאימים למטאפורה המשפטי,שמיים

 מחייבת להעמיד את שני השותפים על אותו ,ל לבני האדם'פעולה בין הא בדבר שיתוף הגומלין

בדומה ) ואף נוקשה(ל כשופט המעניש על פי מערכת כללים מסודרת ' לתאר את הא,כלומר. מישור

ה  לעניש אדםל את הניגודים בין ענישה בידי" בה הסבירו חז,מגמה זו הפוכה לדרך. לבני האדם

 על ל"לוהית לענישה האנושית ערערו חז'כאשר נדרשו להבדל בין הענישה הא. בידי שמיים

ל לבני האדם באופן הסוטה מן ההליך המשפטי 'יחס האהמטאפורה המשפטית ותיארו את 

 בחרו ,ל לבני האדם'יחסי הגומלין האמיצים בין האל ל"זחסו חשכאשר התי,  אם כן,נראה. התקין

כאשר הסבירו את , לעומת זאת.  משפטיים השאובים מן העולם האנושילתאר אותם בדימוים

  בחרו לערער על המטאפורה שסייעה להם ,הניגודים בין ענישה בידי אדם לענישה בידי שמיים

האם בהבניית המטאפורה המשפטית  ? האם המגמות הללו סותרות. להבנות את ייחסי הגומלין

.  שכתבנו בסיכום התשובה לשאלה הזו שליליתכפי? וערעורה אין ביטוי לחוסר עקביות

ל ובני אדם לפעול במשותף ' בו יכולים הא,ל כדי להבנות תחום"המטאפורה המשפטית נחוצה לחז

חסי שי, לצד כינונו של התחום הזה חשובה לא פחות ההכרה. למען מימוש צדק והענשת עבריינים

 . פטיל ובני אדם אינם יכולים להסתכם בדימוי של הליך מש'הא
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 Dissertation Abstract 
 This study’s initial goal was descriptive: a depiction of the paradigmatic 

relationships between human and divine punishment in rabbinic literature and the 

rationales suggested for their justification. Its second stage examined what essential 

underlying assumptions shaped the rabbinic view of, and rationales for, these 

paradigms of human and divine punishment. A systematic reading of the rabbinic 

texts relating to human and divine punishment led to identification of three 

paradigmatic relationships between these spheres: contradictory, complemental, and 

commutative. These three paradigms form the backbone of the chapter divisions. 

Chapter one examines contrasts between the two systems, chapter two cases in which 

divine verdicts complement human ones, and chapter three instances in which divine 

punishment is commuted to human punishment and vice versa. 

 The starting point for the discussion in chapter one was the identification of 

tannaitic and amoraic sources in which we find a contrasting portrayal of human and 

divine punishment. Two main thrusts emerged: (1) the contrast in the rabbinic view 

regarding the possibility of ransom instead of punishment for those liable to a death 

verdict. Only in the case of a divine verdict, and not a human one, can ransom 

substitute for punishment; and (2) the contrast between the ability of repentance to 

override divine punishment as opposed to its irrelevance for human punishment.  In 

the conclusion of chapter one I demonstrated that all the instances of opposition 

between human and divine punishment have a shared feature: the undermining of the 



definitive legal attributes of divine justice. Here the rabbis depart from the strict 

boundaries of the legal metaphor they used to describe the divine-human relationship 

 The following two chapters are concerned not with the contrastive but with the 

interdependent relationship between human and divine punishment; namely, these 

chapters examine the interrelationship between divine and human justice. Chapter two 

focuses on the diversion of justice from the human to the divine sphere, for example, 

when the rabbis rule that in cases of collateral damage or manslaughter the person 

inflicting the damage or the killer “is exempt under human law and liable under divine 

law.” This chapter demonstrates that this shift from human to divine justice occurs in 

cases where there is a lacuna in the conception of what is the obligation de-oraita, in 

this instance regarding collateral damage or manslaughter. The means for making 

restitution or meting out punishment is through divine justice.   

Chapter three explores a different paradigm of interaction between divine and human 

justice: the commutation of divine punishment by human punishment and vice versa. 

As opposed to the complemental relationship, here no missing obligation in human 

law requires completion in divine law; rather this is a process whereby the 

punishment for an offense under the aegis of the human court is transferred to the 

divine court.  The second half of chapter three focuses on the opposite process: the 

commutation of divine to human punishment. Naturally, this transfer of authority 

from God to humans is not due to divine failure or inability to punish the offenders, 

but is in essence a far more radical process. Here humans take the initiative and 

punish the offenders, making divine punishment superfluous. The underlying 

justification for this process of commutation is a notion of harmonious divine-human 

cooperation.  



This premise of divine-human cooperation has bearing not just on the commutation of 

divine to human punishment (though this is its most definitive expression) but on all 

the forms of interaction between human and divine punishment described in this 

study. The paradigms of complementarity between human and divine punishment, and 

their mutual commutation are also grounded in the notion that humans and God 

cooperate in carrying out justice against offenders and in compensating those harmed. 

As opposed to the political sphere in which the rabbis perceived the king as 

competing with God, as a dangerous force that must be restrained, they view the 

judicial arena as one where God, the human court, and even extra-legal forces such as 

zealots cooperate. 

In the summation of this study I noted that the description of mutuality between 

human and divine punishment is in harmony with, and strengthens, the legal metaphor 

that frames the divine-human relationship in rabbinic discourse. The underlying 

premise of this mutuality and divine-human cooperation necessarily places the two 

parties on an equal plane; namely, God must be described as a harsh judge who, like 

human judges, issues verdicts according to a set (and inflexible) system of rules. This 

trend counters, however, the manner in which the rabbis viewed and explained the 

differences between divine and human punishment. In distinguishing between the 

two, the rabbis diverged from the legal metaphor and departed from framing the 

divine-human relationship in terms of normal, proper legal procedure. Accordingly, it 

appears that although the rabbis deliberately chose legal metaphors drawn from the 

terrestrial sphere to describe the strong mutual relationship between God and humans, 

at the same time, with regard to the distinctions between human and divine 

punishment they departed from the very metaphor that assisted the construction of this 

mutual relationship. Are these two trends contradictory? Does this construction and 



subsequent undermining of the legal metaphor not indicate lack of consistency? The 

answer to this question is negative. The legal setting is necessary in order to construct 

a sphere in which God and humans can act in concert in order to realize justice and 

punish criminals. Of no lesser importance is the rabbinic recognition that the full 

complexity of the divine-human relationship cannot be subsumed solely in legal 

imagery and procedure. 

 
 

  

 



  הטרוגנית רובוטי� לקבוצת חיפוש נושא העבודה:  אלגוריתמי

  ש� המגיש: שחר שריד

  ש� המנחי�: אמיר שפירא, יעל איד�

  תקציר העבודה

כאשר פועלי� בסביבות שאינ� ידועות, רובוטי� ניידי� מנווטי� את דרכ� בינות מכשולי� לא 

 עזרת החיישני� הנמצאי� עליה�ב )on-the-fly( מוכרי�, מתכנני� ונמנעי� מה� תו� כדי תנועה

)onboard( משימות בסביבות כאלו נעשות מורכבות יותר כאשר לרובוטי� חיישני� מוגבלי� או .

. תזה זו מוגבלות, זאת ועוד יותר מכ� בסביבות שאינ� רוויות מכשולי�כאשר נמצאי� בסביבות 

תרות בעזרת רובוטי� המחפשי� יסודיות הנפ online) (  חוקרת את שתי בעיות תכנו� תנועה מקוונות

, כמו מוקש, ידועאשר מיקומה איננו הבעיה הראשונה היא מציאת מטרה  בסביבות שאינ� ידועות.

והבעיה השנייה היא מציאת דר� אל מטרה אשר מיקומה ידוע. תזה זו מתמקדת במקרה הכללי בו 

הטרוגניי�. ה� ונות ולכ� בעיות אלו נפתרות על ידי קבוצת רובוטי�, כאשר לרובוטי� מהירויות ש

המטרה היסודית של עבודה זו הוא ניתוח הסיבוכיות של שתי הבעיות, פיתוח שני אלגוריתמי� 

קבוצת רובוטי� הטרוגנית, הוכחת האופטימליות שלה�, הערכת בעזרת לפתירת בעיות אלו 

  הביצועי� הממוצעי� שלה� בעזרת סימולציות, ותיקו� בעזרת ניסויי�.

ל הבעיות נחקרת כ� שלכל בעיה נמצא חס� תחתו�, שמשמעותו שלא קיי� אלגורית� הסיבוכיות ש

יכול לתת תוצאה טובה יותר הלקבוצת רובוטי� הטרוגנית הפותר בעיה זו במקרה הגרוע ביותר 

מהחס�. סיבוכיות בהקשר של תכנו� תנועה נמדדת במושגי� של תחרותיות, שהיא יחס קבוע בי� 

שמחושב כאשר כל המידע ) offline( פועל והפתרו� הטוב ביותר שאיננו מקוו�הפתרו� המקוו� שבוצע ב

תחרותיות זמ� מוכללת, כלומר, הפתרו� הוא הזמ� בהנחו� ידוע מראש. אנו מגדירי� ומשתמשי� 

להגעה אל המטרה והיחס יכול לכול להיות כל יחס פונקציונאלי (לאו דווקא קבוע). תזה זו מתמקדת 

ה במושגי� של זמ� התנועה, והחס� התחתו� של כל בעיה חושב ונמצא שהוא במיטוב עלות המשימ

נו� תנועה מבחינת ביצועי� מתקבל על ידי בעל יחס ריבועי לפתרו� האופטימלי. סיווג בעיות תכ

מציאת החסמי� העליו� והתחתו� של התחרותיות של כל האלגוריתמי� הפותרי� את הבעיה. א� שני 

של  מחלקת הסיבוכיות התחרותיתהחסמי� שייכי� לאותה מחלקה פונקציונלית, מחלקה זו היא 

נו� התנועה הנזכרות לעיל, והבעיות הבעיה. במסגרת התיזה נמצאו שני החסמי� עבור שתי בעיות תכ

  סווגו למחלקות תחרותיות.

  

   עבודת מחקר זו מתארת שני אלגוריתמי ניווט מקווני� חדשי�:

 Heterogeneous Multi-Robot Search Time Multiplication, HMRSTM ו-  

Heterogeneous Multi-Robot BUG, HMRBUG.  

. על מנת להימנע מהחיפוש האינסופי Lumelskyהמפורס� של  BUGאשר מרחיב את אלגורית� 

ואיננה ידועה מראש, הרעיו� המרכזי של האלגוריתמי� הוא לחלק את מוגבלת בסביבה שאיננה 

, ושטח החיפוש גדל בכל שלב. הוכחנו שהביצועי� של מוגבלהחיפוש לשלבי�, כ� שבכל שלב החיפוש 



� ריבועיי�. לפיכ�, אנו מראי� בעלי חסמי� עליוני HMRBUG"ו HMRSTMשני האלגוריתמי� 

 "שתכנו� תנועה בסביבה שאיננה ידועה ואיננה חסומה שייכת למחלקת סיבוכיות זמ� ריבועית. ל

HMRSTM ול"HMRBUG .יש ביצועי� תחרותיי� ריבועיי� ולכ� ה� בעלי תחרותיות מיטבית  

טובי� בהרבה  ביצועי האלגוריתמי� במקרה הממוצע נמדדו בסימולציות. הביצועי� הממוצעי�

מהחס� העליו� של האלגוריתמי�. אנו מראי� שהביצועי� של קבוצה הטרוגנית טובי� מהביצועי� 

של קבוצה הומוגנית. יתר על כ�, נראה שככל שהקבוצה יותר הטרוגנית ניכר שיפור בביצועי�. 

סויי� הסימולציות תוקפו על ידי ניסויי� שבוצעו בעזרת קבוצת רובוטי� אמיתית. תוצאות הני

לא רק בעלי חסמי�  HMRBUG"ו HMRSTMעומדות בכל הגבולות המצופי�. לפיכ�, האלגוריתמי� 

עליוני� המבטאי� את האופטימליות שלה�, אלא ג� בעלי ביצועי� טובי� מאד ביישו� בעול� 

 האמיתי במקרה הכללי.

  מילות מפתח:

,               סיבוכיות תחרותית ,כנו� תנועה, אלגוריתמי� מקווני�ריבוי רובוטי�, הטרוגניות, ת

  ., מערכות מבוזרות, ניווט, כיסוי שטחמחלקת סיבוכיות תחרותית
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Abstract 

When operating in unknown environments, mobile robots must navigate their way amidst 
unknown obstacles, planning and avoiding them on-the-fly according to their onboard 
sensors. Tasks in such environments become more complex when the robots have limited 
sensors or are in congested environments; this is even more the case in unbounded 
environments. This thesis investigates two fundamental online motion planning problems 
solved by robots searching in unknown environments. The first problem is finding a 
target whose position is unknown, such as a land mine, and the second problem is finding 
a path to a target whose position is known. This thesis focuses on the general case in 
which those problems are solved by a group of robots, where the robots have different 
speeds and are thus heterogeneous. The fundamental objective of this work is the analysis 
of the complexity of the two problems, development of two algorithms to solve those 
problems using a group of heterogeneous robots, proof of their optimality, evaluation of 
the average performance through simulations, and validation through experiments. 

The complexity of the problems is investigated such that for each problem, a lower bound 
is found, implying that no heterogeneous multi-robot algorithm that solves the problem in 
the worst case scenario can perform better than that bound. Complexity in motion 
planning is measured in terms of competitiveness, which is the constant ratio between the 
actual online solution and the best possible offline solution, when all information is 
known in advance. We define and use generalized time competitiveness, i.e., the solution 
is the time to reach the target, and the ratio can be any functional relation (i.e., not 
necessarily constant). This thesis focuses on optimizing the task cost in terms of motion 
time, and each problem's lower bound is found to be quadratic in the optimal offline 
solution. Classification of a motion planning task in the sense of performance is achieved 
by finding the upper and lower bounds on the competitiveness of all algorithms solving 
that task. If the two bounds belong to the same functional class, this is the competitive 
complexity class of the task. We find the two bounds for the aforementioned common 
online motion planning problems, and classify them into competitive classes. 

This thesis describes two new online navigation algorithms: Heterogeneous Multi-Robot 
Search Time Multiplication, HMRSTM and Heterogeneous Multi-Robot BUG, HMRBUG, 
which extends Lumelsky's famous BUG algorithm. To avoid the infinite search in the 
unbounded and a priori unknown environment, the principal idea of the algorithms is to 
divide the search into steps, where in each step the search is bounded, by a disc in 
HMRSTM and by an ellipse in HMRBUG, and if the target was not found or reached, the 



search area increases in the next step. We proved that the performance of both HMRSTM 
and HMRBUG algorithms converges and they have quadratic upper bounds, which 
proves that the problems they solve have quadratic upper bounds. Thus, it is shown that 
navigation in an unknown and unbounded environment by a group of heterogeneous 
speed robots belongs to a quadratic time competitive class. HMRSTM and HMRBUG 
have quadratic competitive performance and thus have optimal competitiveness. 

The algorithms' average case performance is evaluated in simulations. The average 
performance is much better than the worst-case analytical upper bounds of the 
algorithms. It is evident that the performance of heterogeneous groups is better than the 
performance of homogeneous groups. Moreover, it is evident that more heterogeneous 
speed distributions perform better. Simulations were validated by experiments with real 
robots. The results were within the expected bounds. Therefore the HMRSTM and 
HMRBUG algorithms are not only optimal in their upper bounds, but also perform very 
well in average-case real-world scenarios. 

 

Keywords: 

Multi-Robot, Heterogeneous, Motion Planning, Online Algorithms, Competitive 
Complexity, Competitive Complexity Class, Decentralized systems, Navigation, Area 
Coverage. 
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This work examined the relations between processes involved in attentional 

orienting. In eight experiments we examined the relations between alertness and 

temporal expectancy, alertness and orienting, and orienting and ocular motor ability. 

We revealed very important interactions among the various systems. We also put 

forward a novel suggestion regarding the role of the locus coeruleus-norepinephrine 

(LC-NE) system in what is traditionally considered a pure orienting effect. Last, we 

demonstrated a link between motor ability and orienting of attention. 

In the first part of the work we demonstrated that the influence of an alerting 

cue can be modulated by the frequency of alerting cues in the task. In the second part 

of our work we demonstrated that alertness can modulate reflexive attentional 

effects. The third part of the work examined a novel suggestion regarding the 

involvement of the LC-NE system in orienting of attention. We suggested that in a 

more demanding task, the LC-NE system works in a phasic firing mode, and in the 

easier tasks, it is activated in a tonic mode. This suggestion was supported by 

reaction time and pupil size measurements during attentional tasks. In the last part of 

this work we examined the relation between orienting of attention and motor ability. 

We tested patients suffering from Duane Retraction Syndrome (a congenital 

impairment in executing horizontal eye movements restricted to specific gaze 

directions). Both our behavioral and fMRI data support the suggestion that feedback 

from lower motor areas is required for proper orienting of reflexive attention.  



 

  עוררות , האינטראקציה בין הפניית קשב

  ת מוטוריתויכול

  שי גבאי: מגיש

  אבישי הניק' פרופ: מנחה

  

בשמונה . עבודה זו בחנה את הקשר בין מערכות שונות המעורבות בהפניית קשב מרחבית

עוררות והפניית קשב ועוררות ויכולת , ניסויים שונים נבחנו הקשרים בין עוררות וצפייה טמפורלית

  עורבות של מערכת הלוקוס סיריליוסבעבודה הצענו תיאוריה חדשנית לגבי המ. מוטורית

 (locus coeruleus)  האחראית על שחרור נורופניפרין(norepinephrine)  בתהליכים שעד עתה נחשבו

  . לבסוף הדגמנו קשר בין יכולת הפניית מבט למערכת הפניית הקשב. כתהליכי הפניית קשב בלבד

בחלקה הראשון של העבודה הראנו כי ההשפעה של גירוי מעורר מתווכת על ידי שכיחות 

בחלק השני הראנו כי עוררות משפיעה על תהליכי הפניית קשב . הגירויים המעוררים בבלוק הניסויי

בחלק השלישי של העבודה בחנו רעיון תיאורטי חדשני לגבי המעורבות של מערכת שחרור . רפלקסיבית

אנו מציעים כי במטלות הדורשות משאבים רבים המערכת פועלת באופן ירי . ניפרין בהפניית קשבהנוירופ

השערה זו נתמכה במדדי זמן תגובה וקוטר אישון אשר . פאזי ובמטלות קלות היא פועלת באופן ירי טוני

ית מבט בחלקה האחרון של העבודה בחנו את הקשר בין יכולת הפני. נמדדו בזמן ביצוע מטלות קשביות

פגיעה מולדת ביכולת לבצע תנועת עיניים לכיוון (בחנו חולים הסובלים מסינדרום דואיין . והפניית קשב

גם ממצאים התנהגותיים וגם ממצאי הדמיה תמכו בהשערה כי מתקיים משוב חוזר ). ספציפי בלבד

(feedback) מאזורים מוטורים נמוכים  הכרחי להפניית קשב תקינה .  

  
 



 RNAאלגוריתמים לחיזוי והשוואת מבנים שיניוניים של 

 

 : שי זקובמגיש

 יוקלסון ודקל צור-: מיכל זיומנחים

בתהליכים ביולוגים הובילו לשינוי מהותי בהערכת  RNAגלויים חדשים על תפקידיו של 

הוא לשמש  RNA. בעבר, הוערך כי תפקידו העיקרי של מדעיתהקהילה החשיבותו בקרב 

)תפישה המכונה לפעמים  DNA-כגורם מתווך בתהליך יצירת החלבונים לפי הקידוד שלהם ב

"The Central Dogma of molecular biology עם זאת, מספר סוגים נוספים של .)"RNA 

( התגלו, חלקם הרב בעשור האחרון, אשר מרמזים על כך ncRNAשאינו מקודד לחלבונים )

, tRNA ,rRNA ,microRNAכאלו הם  RNAה. דוגמאות לסוגי ייעודים נוספים בביולוג RNA-של

snRNA ,siRNA ,piRNAעים על ביטוי גנים, י, ועוד, אשר מגלים תכונות קטליטיות, משפ

היא אם כך בעלת  RNAמשפיעים על פעילות חלבונים, וכו'. אנאליזה פונקציונאלית של 

 חשיבות גבוהה במחקר ביולוגי מודרני.

. ןהת שלויכול לחשוף מידע חשוב בנוגע לתכונות הפונקציונאלי RNA-ת הומולקולמבנה 

מאפשרת חיזוי עם אילו מולקולות אחרות היא צפויה ליצור  הולקולהמהבנת מבנה 

 חשיבות. בנוסף, שמירות מבנית לאורך האבולוציה מרמזת על אינטראקציה כימית

. RNAפונקציונאלית של המולקולה, ולכן ישנה מוטיבציה לחקור דמיון מבני בין מולקולות 

באמצעים פיסיקלים נחשבת כיום למשימה קשה, בשל  RNAלמרבה הצער, קביעת מבנה 

כלים חישוביים אפקטיביים  מכך נובע צורך בפיתוחגודל המולקולות הקטן ואי היציבות שלהן. 

 .RNAעבור חיזוי מבני 

זת דוקטורט זו אנו מציגים שיטות אלגוריתמיות חדשות וכלליות, המאפשרות יבת

שה אספקטים: הקטנת סיבוכיות הזמן בשלו RNAשיפורים לחישובים הקשורים למבני 

(, הקטנת חסם הזמן II)מוצגות בפרק על ידי "דילול החישוב" והזיכרון באופן פרקטי 

(, ושיפור III)מוצגות בפרק על ידי שימוש באלגוריתמי כפל מטריצות מהירים האסימפטוטי 

בעזרת מידול עשיר בפרמטרים ולמידה  RNA חיזוי מבני שלאיכות הפלט באלגוריתמי 

(. הטכניקות המוצגות הן כלליות, וניתנות לישום במספר IV)מוצגות בפרק חישובית 

נכון לזמן פירסום העבודה, הטכניקות . RNAואריאנטים של בעיות חישוביות הקשורות למבני 

 המוצגות משיגות את התוצאות הטובות ביותר בכל אחד משלושת האספקטים הנ"ל.

, תכנון דינאמי, דילול סיבוכיות זמן וזיכרון, כפל RNAחיזוי מבנים שיניוניים של  :מילות מפתח

 .למידה חישובית, RNAמטריצות, מידול פונקציות ניקוד לקיפול 



 

Algorithms for Prediction and Comparison of RNA Secondary Structures 

Submitted by: Shay Zakov 

Supervisors: Michal Ziv-Ukelson and Dekel Tsur 

Recent discoveries about RNA roles in molecular biology have induced quite a drastic change in the manner in which biologists 

assess RNA's importance in biological systems. Formerly, RNA was considered mainly as an auxiliary mediator in the process of 

producing proteins according to their DNA encoding (a view sometimes referred to as “the Central Dogma of molecular 

biology”). Nevertheless, several types of non-protein-coding RNA (ncRNA) were discovered, many of them during the last 

decade or so, suggesting additional biological roles for RNA. Among these ncRNA types are tRNA, rRNA, microRNA, snRNA, 

siRNA, piRNA and others, which were shown to carry catalytic abilities, control gene expression regulation, activate and 

deactivate proteins, etc. Functional analysis of RNA is thus of highly importance in modern biological research. 

 

The structure of RNA molecules may expose important information regarding their functional properties. Understanding the 

structure of an RNA molecule allows the prediction of interaction affinity between the molecule and other RNA or different 

molecules such as DNA and proteins. Also, evolutionary conserved structure implies functional significance, motivating the 

usage of structural comparison of RNA molecules for the detection of such conservation. Unfortunately, determining structures 

of RNA molecules using physical measurements is currently considered a difficult task, due to the size and instability of the 

molecules. Therefore, effective computational prediction of RNA structures is of substantial value for studies of functional RNA.  

 

In this Ph.D. thesis we present new core algorithmic techniques that induce improvements to structural RNA related 

computations in three different aspects: reducing the practical time and space complexities of the algorithms by applying 

sparsification techniques (presented in Chapter II), reducing the asymptotic time bounds by applying fast matrix multiplication 

algorithms (presented in Chapter III), and improving the output quality of RNA folding algorithms by using rich parameterization 

and machine learning (presented in Chapter IV). The techniques are general, and may be applied to several variants of RNA-

related computational problems. As for the time of publishing this work, these techniques achieve the state-of-the-art results in 

each one of the mentioned aspects. 

Key words: RNA secondary structure prediction, Dynamic programming, Sparsification of time and space complexities, Matrix 

multiplication, RNA folding scoring function modeling, Machine learning. 

 



 תי של ביקורת עצמהתפקיד: פגיעות למצוקה רגשית הנובעת מכאב כרוני: נושא העבודה

 לרמן שירה: שם המגיש

 גולן שחר' פרופ: מנחהשם ה

  :תקציר העבודה

למרות ריבוי המחקרים . א תופעה שכיחה הגורמת למצוקה פסיכולוגית ונכות משמעותיתוכאב כרוני ה

מגוון הבדלים .  הקשר הסיבתי בין כאב למצוקה אינם מובנים במלואםהגורמים אשר משפיעים על, בנושא הכאב

ביניהם הערכות קוגניטיביות וסגנונות התמודדות , משפיעים על היכולת האנושית להתמודד עם כאב, אישיים-בין

, תכונות אישיות כגון ביקורת עצמית. אישיות העלולות לגרום לפגיעות משמעותית ולהתפתחות מצוקה

לכן הבנת הגורמים המביאים , יה ואוטונומיה זוהו כגורמי סיכון באוכלוסיות אשר אינן סובלות מכאבסוציותרופ

 . למצוקה עשויה להוות בסיס לשיטות טיפול בתופעות הכאב והמצוקה

מטרת העבודה הנוכחית הינה למפות את התרומה של גורמי פגיעות אישיותיים במצוקה רגשית הנובעת 

שלושה מחקרים נערכו על מנת . ת הקשר שבין הכאב והמצוקה אותם חווים החוליםמכאב על מנת להבין א

 . להבין קשר זה

נבחנה החפיפה בין כאב אפקטיבי ) Lerman, Rudich & Shahar, 2010(במחקר הראשון 

 נמדדו רמות של כאב אפקטיבי וסנסורי. וסימפטומים דיכאוניים בין סימפטומים סומאטיים של דיכאון לבין כאב

בוצע ניתוח .  אנשים הסובלים מכאב כרוני אשר מטופלים במרפאת כאב342וכן סימפטומים דיכאוניים בקרב 

על מנת לבחון את ההפרדה בין שני מבנים תיאורטיים ) Confirmatory Factor Analysis(גורמים מאשש 

לעומת . ון בדיכאון לטנטיתוצאות ניתוח זה הראו כי כאב אפקטיבי לא היה טע. אשר נמדדו כמשתנים לטנטיים

, למרות הקשר החזק שבין דיכאון וכאב. דיכאון סומאטי כן טען על כאב לטנטי אך ברמת מובהקות נמוכה, זאת

ממצאים אלה מאפשרים את המשך המחקר . כאב אפקטיבי הינו נבחן מדיכאון ודיכאון סומאטי הוא נבחן מכאב

 . אשר בוחן את הקשר הסיבתי שבין דיכאון וכאב

במיתון ) סנסורי ואפקטיבי(במחקר השני נבדק לאורך זמן התפקיד של הרכיבים השונים של כאב 

. הקשר שבין גורם הפגיעות האישיותי ביקורת עצמית לבין דיכאון באוכלוסיה של אנשים הסובלים מכאב כרוני

וני דיווח עצמי מילאו שאל, מאה שישים ושלושה נבדקים אשר סובלים ומכאב כרוני ומטופלים במרפאת כאב

הדגים אינטראקציה משולשת , ניתוח של רגרסיה ליניארית היררכית. ביקרות עצמית ודיכאון, לגבי כאב

כך שבקרב נשים עם ביקורת עצמית גבוהה וכאב אפקטיבי , כאב אפקטיבי ומין, מובהקת בין ביקורת עצמית

נים להדגים את התפקיד של כאב אפקטיבי ממצאים אלה הינם הראשו. היו רמות הדיכאון הגבוהות ביותר, גבוה

כגורם מפעיל לפגיעות אישיותית לדיכאון ומדגיש את החשיבות בהערכת האישיות של מטופלים אשר סובלים 

 .    מכאב כרוני כחלק מתוכנית טיפולית יעילה

המחקר השלישי התבסס על הממצאים של המחקר השני במטרה להרחיב את המושג של פגיעות 

 Beckסוציותרפיה ואוטונומיה בהתאם  לתיאוריה של , כך שיכלול שני משתני פגיעות נוספיםאישיותית 

נבחנה ההשפעה המשולבת של הכאב לא רק על דיכאון כפי שנעשה במחקר השני אלא גם על , בנוסף). 1983(

נה נבדקים אישיות ומצוקה למאה ארבעים ושמו, הועברו שאלונים המודדים כאב. קטסטרופיזציה ונכות, חרדה



תוצאות מחקר זה הראו כי ביקורת עצמית ולא סוציותרופיה או . הסובלים מכאב כרוני המטופלים במרפאת כאב

כאב אפקטיבי מיתן את . קטסטרופיזציה ונכות, חרדה, דיכאון, ניבאו את כאב אפקטיבי וסנסורי, אוטונומיה

כאב , לעומת זאת. גביר את רמות המצוקהחרדה וקטסטרופיזציה בכך שה, הקשר בין ביקורת עצמית ודיכאון

בכך שרמות גבוהות של כאב סנסורי , סנסורי מיתן את הקשר שבין ביקורת עצמית לבין קטסטרופיזציה ונכות

בהתחשב במכלול התוצאות של המחקר . גרמו לירידה במצוקה בקרב אנשים בעלי ביקורת עצמית גבוהה

שמעותי בכאב כרוני אשר השפעתו מכרעת על האופן בו אנשים ביקורת עצמית עולה כגורם פגיעות מ, השלישי

 .   מצליחים להתמודד ולהסתגל למצבם

מוצע מודל חדשני להסבר התפקיד של ביקורת עצמית , בהסתמך על הממצאים של שלושת המחקרים

 -self(מודל זה מתבסס זה מודל הלכידות העצמית ). Self-in-Pain; SIP(מודל העצמי בכאב , בכאב כרוני

enmeshment model ( שלPincus & Morley) 2001 (מצב המעלה , ומזהה ביקורת עצמית כגורם פגיעות

אלמנטים שונים של העצמי יתלכדו עם אלמנטים , את הסיכון לכך שבקרב אנשים עם ביקורת עצמית גבוהה

רואה עצמו היום לבין עלולה לגרום לפער בין הדמות שהאדם , לכידות מוגברת זו. שליליים של חווית כאבם

בנוסף המודל מדגיש שמידת הפער אותה האדם . הדמות שמצפה להיות בעתיד ועלול לגרום למצוקה משמעותית

 . חווה מושפעת במידה רבה על ידי הכאב הסנסורי והכאב האפקטיבי אותם חווה

י ובהשלכות חלקה האחרון של עבודת המחקר עוסק בשיטות התערבות פסיכולוגיות לטיפול בכאב כרונ

 .    בטיפול באנשים הסובלים מכאב כרוני ומביקורת  עצמית גבוההSIP-הקליניות של מודל ה 
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Dissertation Abstract:  

Chronic pain is a highly prevalent condition resulting in significant distress and 

disability for a large percentage of individuals who suffer from it. The relationship between 

pain and distress has been extensively studied however the factors contributing to their 

causal relationship are still unclear. A host of individual differences such as coping 

strategies can affect ones ability to cope with pain. Personality can be a serious risk factor 

for developing distress, and a number of personality traits such as self-criticism, sociotropy 

and autonomy have been identified as risk factors in non-pain populations. Importantly, the 

understanding of such variables is the basis for different clinical interventions for chronic 

pain patients.    

The purpose of the present doctoral dissertation was to map out the contribution of 

personality vulnerability in pain related distress in order to further understand the 

relationship between chronic pain and the emotional distress patients experience. Three 

studies were conducted in order to understand this relationship.  

In Study 1 (Lerman, Rudich & Shahar, 2010) the overlap between affective pain and 

depressive symptoms, and between somatic depressive symptoms and pain was tested in a 

sample of chronic pain patients. Affective and sensory pain levels and depressive symptoms 

were measured in 342 chronic pain patients treated at a specialty pain clinic. Confirmatory 

Factor Analysis was conducted to differentiate between the two constructs, measured as 

latent factors. Results of this analysis show that affective pain did not load on latent 

depression. Somatic depressive symptom did load on latent pain, but this association was 

very weak. Although pain and depression are linked, affective pain is distinct from 

depression and somatic depression is distinct from pain. This finding justifies further 

examination of the causal relationship between the two constructs.     

  

Study 2 was a longitudinal study which examined the role of the sensory and 

affective components of pain in moderating the relationship between the personality trait of 

self-criticism and depression in a population of chronic pain patients. One hundred and 

sixty three chronic pain patients treated at a specialty pain clinic completed self-report 

questionnaires at two time points regarding their pain (affective and sensory components), 



depression and self-criticism. Hierarchical linear regression analysis revealed a significant 

3-way interaction between self-criticism, affective pain and gender, whereby women with 

high affective pain and high self-criticism demonstrated elevated levels of depression. 

These findings are the first to show that self-criticism is activated by the affective, but not 

sensory component of pain in causing elevated depressive symptoms. This finding 

demonstrates the role of affective pain as an activator of self-critical vulnerability to 

depression and highlights the need to assess patients' personality as part of an effective 

treatment plan.     

Study 3 builds on the results of Study 2 by including in addition to self-criticism two 

other personality vulnerability traits from Beck's (1983) model of personality vulnerability, 

namely, sociotropy and autonomy. In addition, the combined impact of the three personality 

traits along with the components of pain was assessed not only on depression but also on 

anxiety, catastrophizing and disability. Self-report questionnaires were administered to one 

hundred and forty eight chronic pain patients treated at two specialty pain clinics. Results of 

this study showed that self-criticism, but neither sociotropy nor autonomy, predicted both 

sensory and affective pain, depression, anxiety, catastrophizing and disability. Affective 

pain moderated the effect of self-criticism on depression, anxiety and catastrophizing by 

increasing distress in individuals high in self-criticism. In contrast, sensory pain moderated 

the effect of self-criticism on catastrophizing and disability, in which high levels of sensory 

pain reduced distress in highly self-critical individuals. Taken together, the findings of 

Study 3 show self-criticism to be a potent vulnerability factor in chronic pain, and that it 

significantly influences patients’ ability to cope with their condition.  

Based on the findings from these three studies a novel model of the role of the self 

in chronic pain is proposed – The-Self-in-Pain Model (SIP). The SIP model builds on the 

self-enmeshment model (Pincus & Morley, 2001) and identifies self-criticism as a 

vulnerability factor that makes individuals more prone to have their self concept 

incorporated with negative aspects of pain.  This incorporation can cause a discrepancy 

between who chronic pain patients feel they are and who they hope to be and may result in 

significant distress. The amount of discrepancy experienced is moderated differently by the 

affective and sensory components of pain.  

An evaluation of the psychological techniques commonly used for the treatment of 

chronic pain is presented in relation to the clinical implications derived from the SIP model 

for treating highly self-critical chronic pain patients.   



Title: Affective, Cognitive and Interpersonal Effects of Emergency Caesarean Section 
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Abstract: This research investigated the relationship between an emergency caesarean 

section (EmCs) and first-time mothers’ functioning in various areas, e.g. symptoms 

of psychological distress, cognitive performance and mother-infant relationship. The 

topic was examined in two methodologies: qualitative and quantitative. The 

qualitative study focused on the significance of subjective experiences of mothers 

giving birth by an EmCs. Ten first-time mothers experiencing EmCs were 

interviewed, and their narrative accounts were analyzed using Giorgi's 

phenomenological method. Mothers described alienation from the infant on 

encountering him; primal difficulties in holding; a "mechanistic" pattern of childcare 

at home, over-apprehension and fear of "cot-death". On the basis of these 

descriptions, EmCs were conceptualized as "traumatic separations" - separation 

from the fetus has begun, but was abruptly disrupted by the un-planned surgery.  

The mother's challenge was to overcome the sense of alienation by reconstructing 

childbirth as "symbolic adoption".  

The quantitative case-control study compared three groups of first-time 

mothers according to their mode of delivery: 56 women after an EmCs, 27 after a 

planned / elective caesarean section (ElCs) and 59 after a normal vaginal delivery 

(NVD). At the time of recruitment, 2-4 days postpartum (T0), women filled out a 

background questionnaire and a visual analog scale (VAS) measuring subjective 

distance from their infant. After a dropout of 46 participants, the remaining sample 

included 37 women in the EmCs group, 21 women in the ElCs group, and 38 

women in the NVD group. At six weeks post-partum (T1), women filled out the 

following self-report scales: VAS, PTSD diagnostic scale (PDS), Edinburgh post-

partum depression scale (EPDS), post-partum bonding questionnaire (PBQ), and 

sense of coherence questionnaire (SOC). On T1, the participants also performed 

cognitive tasks assessing Executive Functions; Color-word Stroop task, and 

Proactive Interference task.  At 12 weeks post-partum (T2), women filled out 

another the VAS, PDS, EPDS, and PBQ. 

The results showed an association between EmCs and acute distress 

manifested by re-experiencing symptoms and cautious cognitive response. However, 



this acute distress had subtle and transient effects on women, not necessarily leading 

to a development of full cluster PTSD. Also, a relation was found between an 

elective (planned) caesarean section and a delay in  the initiation of bonding 

between mother and her infant. Specifically, women in the ElCs group reported 

higher anxiety regarding their child's care. Mothers' resilience (e.g. sense of 

coherence) and executive control was shown to aid  women in coping with the 

specific challenges imposed on them by the surgical delivery. In cases of an EmCs, 

executive control moderated the acute distress effects on later bonding impairments 

by excessive monitoring of the infant’s wellbeing. In cases of an ElCs however, the 

challenge was to deal with the anxiety provoked by the infant's needs and care. 

Mothers' personal resilience determined if they approached their infants with anger 

or kept a protective distance from them. Also, executive control moderated anxiety 

regarding infant care by avoidant behavior, manifested by less infant monitoring. 

Several limitations were discussed: First, that objective observations or 

biological measurements (e.g. hormonal) were not used. Second, the relatively 

higher frequency of high-risk pregnancies among the ElCs group. This factor may 

have also contributed to the association between an ElCs and bonding impairments. 

Last, the design of our study did not enable us to collect objective data regarding 

women's mental functioning (e.g. executive control, sense of coherence, PTSD 

symptomatology) prior to the delivery as well as prenatal attachment. Future 

research should aim at recruiting pregnant women, testing them in pregnancy and at 

the post-partum period. Within the context of these limitations, this research 

suggested that delivery by a caesarean section may have different psychological 

implications for mothers and their infants in comparison with a normal vaginal 

delivery. Mental health providers as well as Obstetrics and Gynecology Physicians 

should be aware of the possible hampering effects a planned caesarean section has 

on bonding. Since there is a trend for planned Cs by woman's choice, women should 

be informed of the possible risk of bonding impairments after the delivery. Also, in 

cases of an emergency caesarean section, although there is no overt psychological 

picture of PTSD, psychological distress has to be taken into account.  

 

Key words:  Emergency Caesarean section, Elective Caesarean section, 

trauma, bonding, resilience, executive control. 

 



 אישי של היולדת-השפעת ניתוח קיסרי דחוף על תפקודה הנפשי, קוגניטיבי, והבין: נושא העבודה

 גילוץ-שירלי הרישנו  :שם המגישה

     פרופ' אורה קופמןו :  פרופ' גולן שחרשם המנחה

  :העבודה  תקציר

את ההשפעות הפסיכולוגיות הייחודיות של ניתוח קיסרי דחוף  זה חקרט דוקטורמחקר 

ות לאימהות בפעם הראשונה.  חיפשנו אחר השפעות הניתוח הקיסרי הדחוף על ההופכ על נשים,

מגוון תחומי תפקוד בחיי הנשים כמו: סימפטומים של מצוקה פסיכולוגית, תפקוד קוגניטיבי, 

התמקד  האיכותני מחקר ה נערכו שני מחקרים: איכותני וכמותי. זה להשגת יעדתינוק. -וקשר אם

 01במשמעות החוויה הסובייקטיבית של אימהות היולדות באמצעות ניתוח קיסרי דחוף. רואיינו 

נשים, אימהות בפעם הראשונה, שילדו בניתוח קיסרי דחוף. הראיונות נותחו בהתאם לשיטה 

.  אימהות תיארו זרות מהתינוק במפגש הראשוני שלהן עימו, קשיים Giorgioהפנומנולוגית של 

-ראשונים בהחזקתו, דפוס טיפול "מכניסטי" בתינוק בבית וחשש יתר מפני "מוות בעריסה". על

בסיס תיאורים אלה ניתוח קיסרי דחוף הומשג כ"פרידה טראומטית": תהליך ההיפרדות מהעובר 

צפויה. המעבר הממשי של -ההתערבות הניתוחית הבלתי ידי-החל, אך הופרע באופן פתאומי על

התינוק לא נרשם באמצעות חושיה של היולדת, ומכאן תחושת הזרות כלפיו. האתגר בפניו עומדת 

ידי הבנייה מחדש של סיפור הלידה -האם הטרייה הוא להתגבר על תחושת הזרות הראשונית על

 של תינוקה כ"אימוץ סימבולי". 

שווה שלוש קבוצות של אימהות בפעם , ה"case control"י מסוג הכמותמחקר ה

נשים לאחר ניתוח קיסרי מתוכנן  72נשים לאחר ניתוח קיסרי דחוף,  65הראשונה לפי סוג לידה: 

 4במחלקת היולדות יומיים עד  בעת גיוסןנשים לאחר לידה וגינאלית רגילה.  65-)אלקטיבי(, ו

 Visual analog scaleשאלון רקע וסקאלה מסוג הנבדקות מילאו (, 1)זמן  ימים לאחר הלידה

(VAS,)  נבדקות,  45המודד את המרחק הסובייקטיבי שלהן מהתינוק שלהן. לאחר נשירה של

נשים בקבוצת הניתוח הקיסרי  70נשים בקבוצת הניתוח הקיסרי הדחוף,  72המדגם הנותר כלל 

שבועות לאחר הלידה, נשים מילאו את  5, 7נשים בקבוצת הלידה הוגינאלית. בזמן  73-והמתוכנן, 

 VAS, PTSD diagnostic scale (PDS), Edinburghשאלוני הדיווח העצמי הבאים: 

postpartum depression scale (EPDS), postpartum bonding questionnaire (PBQ), and 

sense of coherence questionnaire (SOC) הנבדקות גם ביצעו שתי מטלות 0. בזמן ,

 Proactiveומטלת זיכרון מסוג  Color-word Stroopקוגניטיביות להערכת יכולת עיכוב: מטלת 

Interference שבועות לאחר הלידה, נבדקות מילאו פעם נוספת את ה 07, 7. בזמן- VAS, PDS, 

EPDS, and PBQ.  הממצאים שלנו הראו, שניתוח קיסרי דחוף מלווה במצוקה אקוטית

יחד עם זאת, מחדש" ודפוס תגובה קוגניטיבי מהוסס. -המתבטאת  בסימפטומים של "חוויה

מצאנו, שההשפעה הטראומתית של ניתוח קיסרי דחוף הינה מרומזת וחולפת, וכזו שאינה בהכרח 

נשים בקבוצת הניתוח מלאה.  (PTSD)טראומטית -מובילה להתפתחות של הפרעת דחק פוסט

קשר עם תינוקן שישה שבועות לאחר הלידה, בהשוואה לשתי המתוכנן דיווחו על  יותר קשיים ב

קבוצות המחקר האחרות. קשיים אלו התבטאו בעיקר בחרדה של אימהות אלו בנוגע לטיפול 



עשר שבועות לאחר הלידה, לא נמצאו יותר הבדלים בין -בתינוק שלהן. בבדיקה חוזרת, שנים

ות )תחושת קוהרנטיות ויכולת עיכוב( החוסן האישי של האימהתינוק. -הקבוצות במדד קשר אם

נמצא מסייע לנשים בהתמודדות עם האתגרים הספציפיים שהועמדו בפניהן בעקבות ההתערבות 

הניתוחית. במקרים של ניתוח דחוף נשים בעלות חוסן חשו קרובות יותר רגשית לתינוק שלהן. 

התפתחות מאוחרת יותר בקרב נשים אלו, יכולת עיכוב מיתנה את השפעות המצוקה האקוטית על 

תינוק באמצעות ניטור תכוף של שלומו של התינוק. לעומת זאת, במקרים -של קשיים בקשר אם

של ניתוח מתוכנן, האתגר היה להתמודד עם החרדה שהתעוררה סביב הטיפול התינוק ובצרכיו. 

החוסן האישי של האימהות במקרים אלו קבע האם האימהות יתקרבו אל התינוקות שלהן 

כן, יכולת עיכוב מיתנה את רמת החרדה בנוגע -עוינות או ישמרו על מרחק ביטחון מהם. כמוב

מספר נידונו  לטיפול בניתוק באמצעות התנהגות מניעתית, שהתבטאה בהפחתה של ניטור שלומו.

בכלי מדידה אובייקטיביים של תצפית או בדיקות העדר השימוש .  ראשית,  של המחקרמגבלות 

נשים שסבלו מהריון בסיכון גבוה הגבוהה יותר של  שכיחותהביולוגיות )הורמונאליות(. שנית, 

תינוק -מתוכנן היא גורם שעלול אף הוא לתרום לעיכוב ביצירת קשר אםקרב קבוצת הניתוח הב

לבסוף, מערך המחקר שלנו לא כלל נתונים אובייקטיביים אודות התפקוד  שנמצא בקבוצה זו. 

-המנטאלי של הנשים )יכולת עיכוב קוגניטיבית, תחושת קוהרנטיות, סימפטומטולוגיה פוסט

. מחקר עתידי יצטרך להרחיב החקירה לציבור נשים הרות ולעקוב טראומטית( שקדם ללידה

  אחריהן לאחר הלידה. 

המחקר שלנו מדגיש שלידה ניתוחית בעלת השלכות פסיכולוגיות שונות על נשים 

בהשוואה ללידה וגינאלית רגילה. זאת ועוד, התזמון של ההתערבות הניתוחית בעלת תפקיד 

ם הייחודיים של אימהות טריות. אנשי בריאות הנפש מרכזי בקביעת הצרכים הפסיכולוגיי

ורופאים מיילדים צריכים להיות מודעים להשפעות המזיקות שעלולות להיות לניתוח קיסרי 

תינוק. היות וקיימת מגמה לריבוי בניתוחים מתוכננים מתוך בחירתה של -מתוכנן על קשר אם

בסוג זה של לידה להתפתחות הפרעה היולדת, חשוב לדעתנו ליידע נשים אודות הסיכון הגלום 

כן, במקרים של ניתוח קיסרי דחוף, יש לקחת בחשבון סימנים למצוקה -תינוק. כמו-בקשר אם

 טראומטית. -נפשית, גם אם ללא תמונה קלינית שלימה של הפרעת דחק פוסט

 

 

 

תינוק, חוסן נפשי, -מילות מפתח: ניתוח קיסרי דחוף, ניתוח קיסרי מתוכנן, טראומה, קשר אם

 יכולת עיכוב קוגניטיבית
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‰ÁÓ‰ Ì˘ :ÙÂ¯Ù '„ 'È ' ¯˜ÒÏ  

Ë„ÂËÒ‰ Ì˘ :˜È„ˆ ÌÂÏ˘  

 צפון (מבורגוס אבנר המומר של הפילוסופית הגותוב םיהעיקרי התחומים בשנית עוסקהעבודה 

) ראבנלפי  אליו קשורותה הדתיות התורות ושאר (השילוש): 1347–1265 בערך, קסטיליה

 הנושאים בשני המחקר ומצב העיקריים מקורותיו, ספריו, חייו על קצר מבוא לאחר. והדטרמיניזם

 בשני. דטרמיניזם ב– שניוה, שילושב דן ראשוןהחלק ה. העבודהבאים שלושת חלקיה של  לולה

 השלישי החלק. אלו בנושאים אבנר שלים העיקרי המקורות של גישותיהם גםמסוכמות  החלקים

 ציטטו השונים ההוגים אם בודקאינני , קודמים מחקריםשלא כב ;אבנר של השפעתו את מסכם

  .עמדותיו אתאימצו  נושאיםלו ובאי מידהו באיז אלא, הוהכירו אואת אבנר 

˜ÏÁ ÔÂ˘‡¯ :‰˘ÂÏÈ˘  

של  הייחודבפרט בעניין  ,אבנר של בתקופתו הנוצריתה גמהדֹו של קצר תיאור יש זה חלקל במבוא

 גישותגם הנידונות  .השילוש פרצופי לבין האל תוארי בין המהותי והשוני שובי האל התלבשות

 בין להבדיל המנסות ,)ם"הרמב ושל אברהם אבן עזרא' ר של (אבנרהכיר ש העיקריות היהודיות

 חשובה עולםל האל בין החיבורבעניין . האל תוארי שאלתב הנוצריתלגישה  היהודית הגישה

דומה שבנושא הזה . עולםבם עצמות אלוהית בקיונו כמצדד להבי שניתן ,ע"ראב של עמדתו

  . ע השפיע רבות על אבנר"ראב

 בנושא אבנר שלים העיקריים הנוצרי המקורות של קצר סיכוםבא  הראשונים הפרקים שלושתב

 רק קיים השילוש ,אוגוסטינוסלפי . אקווינס ותומס אלפונסי פטרוס המומר, אוגוסטינוס: השילוש

 פטרוסשיטתו של . אך לא קיום עצמאי, בלבד ושאריות רמזיםלו  ישבעולמנו ו ,העליון בעולם

רובד ב העולם בכל קיים האללדעתו , תראשי. הקלסית הנוצריתה גמהדֹומן  ודאמ שונה אלפונסי

הוכחה אין הוא מנסה להוכיח , שנית .הדברים שארמקיומם של כל  גבוהשהוא  אונטולוגי

השוני , ואולם. הכתובים מן אותו מסיקהוא  אלא ,התלבשותה של קיומהפילוסופית את דבר 

 שיטת פי על( האל אריות ביןהזיהוי  הוא המערבית הנוצריתה גמדֹו שיטתו מן השל העיקרי

אשר ). האב לפרצוף הפרצופים שאר של הכפיפות בעיקר חשובה (השילוש פרצופי לבין) הכלאם

שאי אפשר להוכיחו  תומססבר  שילושהעל . תחומים בשלושהאני מסכם את שיטתו , לתומס



 להבחין, מאחר שהכיר את השילושו (השכל את סותרשאין הוא  להבין רק אלא, פילוסופיתהוכחה 

 בכל אך, בו רק קיימת האל שעצמותטען  בעולם האל קיוםבנושא ). העולם בתוך בשאריותיו

 אני לבסוף). האל מן באה המציאות כל( שהיכל אלוהית מציאות יש בעולם הקיימים הדברים

  .האל אריות לבין תומס של האנלוגיה תורת בין ההבדלים את מסכם

. בעולם האל קיוםבעניין  ילַפֻט-אבן המוסלמי הפילוסוף של עמדתומסוכמת  החמישי בפרק

 אדםוה, שונים ברבדים העולם בכל קיימת האל מהותשלפיה  אפלטונית-נאו גישה בנה זה פילוסוף

  .האלוהי מקורו עם לאחדות המתקרב, מציאותה של מאוד גבוה לרובד עלותול עצמו לטהרמסוגל 

 מורה 'בעיקר (השונים כתביופי  על אבנר של עמדתו את מנתח אניזה  חלק של הפרקים בשאר

. השילוש מהותעל  מקיף דיון ישנר אב שיטתו שלעל  הראשון בפרק). 'למחרף תשובה'ו' הצדק

 של האלוהי במקור ריבוי רק, ועתדל .הבריאהמן  ילושהש של קיומו את להוכיח מנסה אבנר

 את' ףשור 'היה) האב (סופינהאי האלוהי הכוח.  עצמובעולם הקיים הריבוי את מאפשר העולם

 זה לכוח המאפשר 'טרנספורמטור'מעין  עצמה באלוהותלא היה אילו הסופי החומרי העולם

 הבן :בןרבדים ב שני ביןמבחין  אבנר. )הבן (השונים םיהחומרי היצורים של טבעם פי על להתחלק

 אלוהית מהות כל שהוא, התחתון והבן, העולם של הנבדלת האלוהות מן חלק שהוא, העליון

א הו: חידוש אבנריש ל התארים תורתגם ב. העולם של השונים הרבדיםאחד מן  בכל הקיימת

 האל עצם. לאל יםעצמי תארים לבין האל עצם שהם תארים בין ומעניינת חשובהמבחין הבחנה 

 השפעת את מתארים לאל העצמיים התאריםואילו  ,השילוש פרצופירק לשלושת  מתחלק

  ).האל עצם שהם ,השילוש פרצופי שלושת פיל שונותבדרכים וניתן לסווגם  (עולםעל ה האלוהות

 כל. העולם בכללמעשה  מתלבש האל ,אבנר פי על. בעולם האל בהתלבשות עוסק השני פרקה

 מציאות יש ביותר הגס בחומר אפילו. שונותבדרגות  אלוהית מהותמו גס מחומר ויעש העולם

 ייחודו. הממדיםלו  באים ממנהש, הגופנית הצורה אתלחומר  הנותנת היאמציאות זו ; אלוהית

 מציאות של לרובד ולעלות חומרו את לטהר המסוגל בעולם היחיד היצור שהוא, האדם של

, ביותר הטהור החומר עם שנולד האדםבהיותו  מסתכם ישו של יחודוי, אבנר פיעל . יותר אלוהית

 ישוו, בעולםאיננו מתלבש  העליון הבן, לדעתו. האנושי הפוטנציאל לשיא להגיע לו פשרשִא מה

  .התחתון הבן של במיוחד טהור רובדאינו אלא 

 בנהמה נבע החטא ,לשיטתו. אבנר פי על הקדמון החטא מהות של סיכום יש השלישי בפרק

 האלוהי האור התלבשות, אבנר פי על, שהוא – ששכלו חשבאדם .  הראשוןאדם שלמוטעית 



 להאמיןצורך היה  זאת טעות לתקן כדי. אלוהיומכאן הסיק שהוא עצמו , אלוה הוא – באדם

 התלבשות את ושוללת האל אחדות את) מדי יותר הרבה (מדגישהה, משה בתורתתחילה 

 להאמין לחזור: הבא לשלב לעבור האדםיוכל  משה בתורת ונההאמ לאחר רק. באדם האלוהות

ת נובעאלא היא , איננה עצמאית זו שאלוהותלהבין , מצד שני אך, חדצד אמ אלוהות בושיש 

 של לחטאו אבנר של פירושו סיכוםמובא גם  הפרק בסוף. וממנ חלק רק שהיא ,יותר גבוה ממקור

 הבנה-אי: בשורש המשותף לשניהם בעיקר(ן הראשו אדםלחטא  רבות מבחינות הדומה, אלישע

  ).התלבשותהו שילוששל מהות ה

אבנר . האמתה את הסתרת בגלל משה בתורת, לדעת אבנר, שיש פגמיםנידונים ה הרביעי בפרק

 של האפשרות את גםהביאה אותה לשלול   בתורת משהההתלבשותו השילושטוען כי שלילת 

 פגמים של ארוכה שורהה בא מזה). האדם בנפשש האלוהי חלקשיסודה ב (המוות לאחר חיים

 ,הזה בעולם רק עוסקשהגמול בתורה  הסיבהוזו  (ועונש בשכר אמונה מחוסר הנובעים יםימוסר

 להציל כדי לולה הפגעים כל את לסבול צריכה שהתורה היא הבסיסית הבעיה). הבא בעולם ולא

 שהאנושות, סםק מעגל נוצרכך ). אלוהעצמו  שהואכלומר  (זרה בעבודה האמונה מן האדם את

גבוהה  ברמה ולכן, במיוחד זך חומרשנולד ב (ישו אתהאל  שלח לכן. בעצמהאותו  לפרוץ יכלה לא

 האנושותהבינה  המתים מן ותחייתו עשהש הנסים, שבו האלוהות בזכותו, )אלוהות שלמאוד 

 שלקורה באלוהות שמ, התחתון הבן של האלוהות מן חלק היא) דבר ובכל (אדם שבכל שהאלוהות

 את להזכיר המיסה סקרמנט של תפקידו. הקדמון החטא כפרת את אפשרה זו ידיעה. העליון הבן

  .ההאל הדברים כל

 מרכבה למעשה אבנר של פירושובו אני מנתח את , השילוש על לחלק נספח הוא החמישי פרקה

  .ולהתלבשות לשילושים הקשור יסודותבפירוש זה כיצד מתבטאים  ומראה

 הנוצרית האמונה עם אחד בקנהאינם עולים  אבנר של וההתלבשות שהשילוש טוען אני בסיכום

 יהודית-פנים וביקורת לטפי-אבןו ע"ראבהם של כתבי בעיקר הם מקורותיו. תקופתו של הקתולית

  .ם"הרמב של גישתו על

˜ÏÁ È˘ : Â˙ËÈ˘˙ÈËÒÈÈÓ¯Ë„‰ Ï˘ ¯·‡  

 הגותהש היא נהקהמס. זו בשאלה ובנצרות יהדותב השונות הגישות של קצר סיכום יש במבוא

 גינויב במפורש גונהש, הסיבתיאת הדטרמיניזם  הפחות לכל (הדטרמיניזםפוסלת את  הנוצרית

 שיש כללית הסכמה יש אבנרשהכיר  היהודים ההוגים אצל גםו, )1277- ב פריס של המפורסם



מחזיקים ,  זאתלעומת, )לטפי- ואבן רושד-אבן בעיקר (הערביים מקורותיו. בחירה לאדם

   .סיבתי דטרמיניזם כולל, בדטרמיניזם

 בעיה היא הבחירה בעיית אוגוסטינוס אצל. אוגוסטינוס של גישתונידונה  הראשון בפרק

 יכול לא החטא לאחר ,לדעתו. הקדמון החטא בנושא בעיקר קשורהוהיא , מדעית ולא, תאולוגית

  .ואינם קבועים מראש, באדםתלויים  פרטי החטאאבל , הטוב את לעשותהאדם 

 שהכוכבים קבע אך, באסטרולוגיה האמין זה מומר. אלפונסי פטרוס של גישתועוסק ב השני פרקה

  .ועיונו בחירתו על ולא, האדם של הנמוכים הרבדים על רק משפיעים

 עצמאותעל  המחקרית המחלוקתאת תחילה אני מסכם . תומס שלדן בשיטתו  השלישי פרקה

שתומס  ביותר סבירכי  טוען אני כאן; הפסיכולוגי הדטרמיניזם לשאלת עובר אניאחר כך . האדם

  .ביותר רך פסיכולוגי דטרמיניזם של בסוג, דבר של לאמתו, החזיק

ככלל החזיק ששאף על פי , מסקנת הדיון. חייא בר אברהם רבי של עמדתו נידונה הרביעי בפרק

 מעול להשתחרר, המצוות באמצעות, יכול ישראל שעם גרס הוא, אסטרלי בדטרמיניזם זה הוגה

  .הכוכבים גזרת

  .הדטרמיניזם שאלתב אבנר של עמדותיועוסקים בזה  חלקב האחרים פרקיםה

 הטעמים נידוניםתחילה . הדטרמיניסטית עמדתומסוכמת   על שיטתו של אבנרהראשון פרקב

 מבחינת כנכונים והאפשר המקרה, הבחירה כמו מושגים של שורה מגדיר הוא. שיטתול יםיהמדע

מנותק באופן מלאכותי האדם אילו היה : זאת אומרת, סיבתם מבחינת מוכרחים אך עצמם

 עולמית-הכלל הנסיבות מערכת ,למעשה אך ;ממשיתאכן הייתה לו בחירה , משרשרת הסיבות

 מבחינה. )וכן לעניין המקרה והאפשר (מראש וידוע ברור לכיוון הבחירה מיצוי את דוחפת

 כאן). אמתית בחירה איןכי  ידיעה יש (בחירהו ידיעה יתיבע את לגמרי פותרת זו גישה ,תאולוגית

, אותו לסבול מוכנים היו לא הקודמים הדורות: הדטרמיניזם הסתרת על אבנר של הסברוגם  נידון

  .יותר גדולה לכפירה מביאה הסתרתו כיום אך, לכפירה מביא היהוהוא 

 פועלים עצמם שהכוכבים קובע מבורגוס המומר. סטרולוגיהלא אבנר של יחסו נידון השני בפרק

 חוקים פי על נעים אינם אלו כוכבים אך. האדם של בחירתוובכלל זה על , העולם על

  .יכולת הניבוי של ההוברים מוגבלתולכן , האלן רצו פי עלכי אם , מדעיים םידטרמיניסטי



 לאדם להראות כדי התורה את נתן להא ,לשיטתו. אבנר של הגמול בתורת דיון יש השלישי בפרק

 עברש אדם.  ואת האמונות הטובות שהוא צריך להאמין בהןלעשותם עליוש הטובים המעשים את

ושל אמונותיו  עשהש הדברים של הרע םעטב בגלל נענש, דבר שאינו נכוןב מאמין או ציוויה על

 אחראי האדםכי , עוולה אינ ממשית בחירהאף על פי שאין לו ענישת האדם , לדבריו. המוטעות

שיכולת זו גם ה( שונה באמונה להחזיק או אחר מעשה לעשות יכולתובגין  אמונותיולו מעשיול

 סיבות בגלל (להם שטוב ורשעים להם שרע צדיקים הזה בעולםיש , על כל פנים. )בלבד תאורטית

  .הבא לםבעו רקיהיה  האמתי הגמולו, )התורה לאמונות או למצוות קשורות שאינן אמצעיות

 אלא, יםנוצרי אינם אבנר של העיקריים מקורותיו זה בנושא שגםמסיק  אני השני החלק בסיכום

  .יםמוסלמי בעיקר

˜ÏÁ È˘ÈÏ˘ :Â˙ÚÙ˘‰ Ï˘ ¯·‡ ÏÚ ÌÈ‚Â‰ Â‡·˘ ÂÈ¯Á‡  

 מריה סנטה דה פבלו המפורסמים המומרים שני על בהשפעתו עוסקים הראשונים הפרקים שני

  .פה סנטה דה רונימו'וג

: נידונו בעבודה זוש הנושאים כלב המקובלת הנוצרית האמונה את אימץ מריה סנטה דה ופבל

קליטה  של ייחודי שיאלשהגיע , זה מומר. התלבשותהו שילושה, האדם בחירת, הקדמון חטאה

 אבנר (קודמיו שניא כלש. זה עולם שלות האמונ אתגם  היטב קלט, נוצרימוצלחת בעולם ה

ה גמדֹוה את אימץ אלא, הנצרות של חדשה הגדרה לעצמו המציא אל הוא, )אלפונסי ופטרוס

, בעניינים שוליים ממנו הושפעאף ו, אבנר את, ספקללא , הגם שהכיר לכן. המקובלת הנוצרית

  .ות בתכליתשונ ותהנוצרי אמונותיהם

 כוכביםאחז שיש ל הוא האסטרולוגיה בנושא. פה סנטה דה רונימו'ג שלדן בשיטתו  השני פרקה

 םיתאולוגי נושאים בהפילוסופי הפן. הבחירה את מבטלת היאשאין  חשבאך , עה כלשהיהשפ

, כיום המקובל, בייחוס קצר דיוןיש  הפרק בסוף. בכתביו לעומקן נידו לא, השילושדוגמת , אחרים

  .רונימו'לג הלורקי יהושע איגרת של

 תוהשפע. )ק"רח (רשקשק חסדאי 'ר על אבנר של המרתקת בהשפעתוף מקי דיון יש השלישי בפרק

בהם ש תחומים הפרק נידונים שני בראש. הפרק בסוף נידונה הדטרמיניזם בנושאהמפורסמת 

. האל ותוארי בעולם האל מציאות :המפתיע ארגון יהודי של הראשי הרב על המומר של השפעתו

ק "רח נראה סביר שלכןו, ותאסמכתבהן  בשיטהק לאבנר הן "מציאות האל בעולם דומה רח בנושא

. בעולם האל בהתלבשותמדיונו  הנראה ככל – אבנר של אפלטונית-הנאו הגישההושפע מן 



 ק"רח שלבשיטתו הייחודית המוקדים  דאח .האל תוארי בנושאה השפעמפתיעה עוד יותר ה

 ,אבנר אצלכבר  קיימת שהבחנה – עצמיים לתארים האל עצם תוארי בין ההבחנההוא  זה בנושא

, כללו של דבר. האל של אחרים תאריםבין ל השילוש תוארי בין ההבדל את באמצעותההמסביר 

  .אבנר של וההתלבשות השילוש מתורת מעט-לא הושפעה ק"רח של האלוהות תורת

 של תלמידו, אלבו יוסף' ר של גישתו גם נידונה והדטרמיניזם בעולם ומציאות, האל תוארי בנושאי

' רהתרחק , אבנרשיטתו של מ הרבה ק"רחימץ שבהם א בנושאים שדווקאאין זה מפתיע . ק"רח

). עצמיים לתארים עצם תוארי בין הבחנהב רקהשפעה מסוימת ניכרת  (מורותורת מ אלבו יוסף

 של השפעתו-לאי נוסף הסברעשויה להיות  ק"רח על אבנר של שהשפעתומסיק  אני הפרק בסוף

  .ספרד יהדות של הבאים ובדורות בדורו היהודית ההגות על ק"רח

 אבנר שלהפוליטית  דרכו ממשיכי בין ברורה הבחנהשיש , מסקנתי מחלק זה של העבודה

 ממשיך, ק"רח לבין) היהודים בקרב הנצרות את להפיץ הם אף שניסו, רונימו'וג פבלו המומרים(

, בפועלאך . מוניתת דת הלהמרה המביא פילוסופיתה שיט לבנותביקש  אבנר. תהפילוסופי דרכו

 היחיד ההוגהו, על המומרים שבאו אחריובעלת חשיבות עה פילוסופית השפלא הייתה לו 

  .שיטה פילוסופית יהודית של הנלבניי גלם כחומר בה השתמש בהורמ במידהמשיטתו  שהושפע
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The primary objective of this thesis is to analyze the two most important subjects in 

the thought of the apostate Abner of Burgos (north Castille around 1265-1347):  

trinity (including related topics) and determinism.  Following a brief introduction of 

Abner's life, his books, his main sources and the status of the research on these 

subjects, this thesis consists of three main sections.  In the first part, I analyze trinity 

in Abner's thought and in the second part, I examine his view of determinism, 

summarizing Abner's main sources on these subjects.  In the third part of the thesis, I 

analyze the influence of Abner on subsequent scholars.  In addition to noting those 

who quote Abner or are familiar with his books, I aim to identify those who accepted 

his opinion.  

.  

The first part: Trinity 

In the beginning of the first part of the thesis, there is a brief description of the dogma 

of the occident church in the time of Abner.  The description focuses on the 

uniqueness of the incarnation of God in Jesus and the important difference between 

the persona of the trinity and the attributes of God. In the introduction to this part, I 

summarize the main opinions of the Rabbis with whom Abner was familiar (Ibn Ezra 

and Maimonides). These Rabbis tried to establish an explicit difference between the 

opinion of Judaism about the attributes of God and Christianity's persona of the 

trinity.  Ibn Ezra's opinion regarding God's interaction with the world is especially 

important.  According to Ibn Ezra, there is an element of divine essence in the 



material world.  It is likely that Abner was influenced by Ibn Ezra's opinion on this 

subject. 

The first three chapters deal with the main Christian sources of Abner on the subject 

of the trinity: Augustine, the apostate Petrus Alfonsi and Thomas Aquinas. In the 

opinion of Augustine the trinity exists only in the spiritual world; in our world there 

are only signals and residue, but not essential existence of the trinity.  Alfonsi's 

opinion is very different than the official dogma of the church.  According to Alfonsi, 

God exists in the entire world on a superior ontological plane.   Alfonsi does not try to 

prove philosophically the existence of incarnation.  In his opinion, the existence of 

incarnation can only be based on scriptures.  The major difference between his 

thought and the official dogma of the church is that he identifies the attributes of the 

divinity (in their kalam senses) with the persona of the trinity (especially the 

subordination of the other personas to the father).  

According to Thomas Aquinas it is impossible to prove the trinity.  It is only possible 

to prove that this dogma does not negate the rational (and after the people believe in it 

they can see some residue of the trinity in the world).  With regard to the existence of 

God in the world, Thomas claims that there is no divine substance in the world and 

that all that exists is from God.  In the end of the first part of the thesis, I summarize 

Thomas's theory on analogy. 

In the fifth chapter I summarize the opinion of the Muslim philosopher Ibn Tufail on 

the existence of God in the world.  This philosopher built a neo-platonic theory in 

which God exists in the entire world on different levels.  In his opinion one may 

purify himself to a degree which may enable him to nearly unite with God.  

In the remaining chapters of this section, I analyze the opinion of Abner with regard 

to the trinity based on his books (particularly master of justice and the response to the 



blasphemer).  In the first chapter on Abner I present Abner's opinion on the essence of 

the trinity.  The apostate tried to prove the existence of the trinity.  He claimed that 

only the division of the divine source of the world can explain diversity in the world.  

The infinite force of God (the father) would burn the finite matter of the world if it 

were not for some "transformer" that adapted the divine force to the finitude of matter 

(the son). 

Abner distinguished between two parts of the son. The superior son is a part of the 

transcendent divinity.  The inferior son is the divine essence in all the different parts 

of the world.  Regarding the theory of the divine attributes, Abner also had an original 

opinion.  In the thesis I explain how Abner distinguished between the attributes that 

are the essence of God and the attributes that are essential to God.  The attributes of 

the essence of God divide themselves only within the persona of the trinity. The rest 

of the attributes are only essential to God (and could be attributed to any one of the 

personas). 

The second chapter explains the incarnation of divinity in the world.  According to 

Abner, the essence of God is in the entire world. The world is composed only of a 

corrupted matter and of divine essence in different degrees of purity.  Even the most 

corrupted matter has inside itself some divine essence.  The divine essence gives the 

corporal form to the matter and produces in it its dimensions.  The particularity of the 

human being is his capacity to purify his matter thereby reaching a higher degree of 

the divine essence.  According to Abner, the only particularity of Jesus is that he was 

born in the highest matter which enabled him to unite with the highest degree of 

divine essence that a human can attain.  The apostate thought that the superior son 

does not incarnate in this world.  Jesus was only the highest degree of the inferior son. 



The third chapter explains the original sin according to Abner.  In Abner's opinion the 

reason for the original sin was Adam's lack of comprehension.  Adam thought that his 

intellect, meaning the incarnation of the divinity in the entire human, was God and 

therefore wrongly concluded that he was God.  In order to fix Adam's error, humanity 

needed the Torah of Moses that accented (in an exaggerated form) the unity of God 

and explained that God does not incarnate in the World at all.  Only after this critical 

step, humanity is able to understand that there is divinity in humans.  This divinity is 

not an independent God, but rather a part of the divine essence in the whole world.  At 

the end of the chapter, I explain the opinion of Abner about the sin of Elisha son of 

Abuya.  According to Abner, Elisha's sin was similar in many ways to the sin of 

Adam.  Both sins originated as an error of understanding about the essence of the 

trinity and the incarnation.  

The fourth chapter explains the defaults that are in the Torah of Moses because it 

hides the truth.  Abner claimed that the negation of the incarnation of God in the 

world leads to negating the possibility of life after death.  The possibility of life after 

death comes from understanding incarnation of the divinity in all humans.   Negating 

life after death causes immorality (similarly, that is why the Torah of Moses does not 

mention recompenses in the world to come but rather only in the corporal world). The 

Torah has to put up with all these inaccuracies in order to achieve its main goal which 

is taking humanity out of the sin of idolatry (by believing that God is one).  The 

outcome is a vicious circle that humanity cannot overcome on its own. For that 

reason, God sent Jesus (who was born with a higher degree of matter and divine 

essence).  Due to the divinity within Jesus, his miracles and his resurrection, people 

are able to understand that within everything in the world there is some divine essence 

that is part of the inferior son and that the origin of all the divinity in the world is the 



superior son. This understanding enabled the salvation of the original sin. The role of 

the sacrament Mass is to remind the world of all the miracles that Jesus performed.  

The fifth chapter explains the commentary of Abner on the Account of the Chariot.   

Abner's commentary helps us understand part of his theory on trinity and incarnation.   

At the close of this part, I conclude that Abner's ideas with regard to trinity and 

incarnation opposed the dogma of the Catholic Church of his time.  His sources in 

these questions are mainly the books of Ibn Ezra and Ibn Tufail and his critic on 

Maimonides's opinion.  

 

The second part: determinism 

In the introduction to the second section of my dissertation, I summarize the major 

Jewish and western Christian opinions on free will.  I conclude that Christianity 

denounces determinism (causal determinism was explicitly denounced in Paris 1277). 

Amongst the Jewish philosophers that Abner was familiar with, there was a general 

agreement with regard to the existence of free will. On the contrary, Abner's Muslim 

sources (especially Averroes and Ibn Tufail) held a determinist approach including 

causal determinism.  

The first chapters explain the opinion of Augustine.  In his thought the problem with 

free will is a theological question with regard to the original sin.  According to 

Augustine, henceforth humans are living in sin without the ability to choose that 

which is good.  Despite their limited choice, no particular sin is predetermined.  

The second chapter explains the theory of Alfonsi.  This apostate believed in 

astrology, but limited the stars' influence only to those parts of human beings not 

related to choice and intellect.  



The third chapter deals with the opinion of Thomas.  At the beginning of this chapter, 

I summarize the different opinions of the scholars concerning his thought on the 

human essence.  In the second part of the chapter, I analyze his opinion on the 

question of psychological determinism.  Toward the end of the chapter, I argue that it 

is probable that Thomas held the view of a very soft psychological determinism.  

The fourth chapter explains the opinion of Rabbi Abraham bar Hiyya.  The conclusion 

reached in this chapter is that this philosopher believed in an astrological 

determinism. However, he thought that the Jewish people, through divine 

commandment, are able to free themselves from the influence of the stars.  

The remaining chapters in this section deal with the opinion of Abner on determinism.   

In the first chapter on Abner's thought I summarize his opinion on determinism, 

starting with his scientific explanation.  He explains that certain terms like choice, 

chance and possibility of themselves are correct, but are actually determined through 

their external and internal causes.  The significance of this opinion is that if one were 

to be stripped of the chain of causes (which is impossible to be done in our world) he 

would in essence have a free will.  Theologically, this opinion resolves the conflict 

between foreknowledge of God and free will (since free will does not really exist).  

Here we see Abner's explanation on hidden determinism.  In the past, the truth about 

determinism could not be exposed to the public due to the dangerous influence it 

would have had, but now concealing it may have a worse outcome.   

The second chapter has to do with Abner's opinion on astrology.  In the thought of the 

apostate the stars influence all human actions including choice.  Even so, the stars do 

not move only according to nature but due to the will of God as well, which is the 

reason that astrologers cannot know the future.  



In the third chapter I explain the significance of the divine retribution in the 

philosophy of Abner.  In his opinion, God revealed to people that there are things that 

are naturally good to do and correct ideas to believe.  People are not divinely punished 

for sinning; rather the outcome of their actions is itself their punishment.  

Abner explains that it is not unjust to punish humans (naturally) even though their 

actions are predetermined.  People are held responsible for their actions because of the 

theoretical possibility that they may act differently.  Abner resolves the difficulty that 

arises with regard to this opinion on how good people suffer.  He explains that there 

are other causes unrelated to the commandments that could have negative influence. 

Abner does not see this as a problem because the true retribution is in the world to 

come.  

At the conclusion of this part I argue that Abner's main sources regarding 

determinism, similar to his sources for the trinity, are mainly Muslim and not 

Christian.  

 

Third part: the influence of Abner.   

The first two chapters deal with the influence of two major apostates: Pable de Santa 

Maria and Jeronimo de Santa Fe.  

Pablo de Santa Maria adopted the conventional dogma of the Catholic Church in all 

the subjects of this thesis: The original sin, trinity, incarnation and determinism.  This 

apostate that reached the top of the Christian religious elite adopted the principal 

beliefs of the elite.  In contrast to the two major apostates before him (Abner and 

Alfonsi), he did not build a different kind of Christianity; rather he adopted the 

existent dogma of the church.  That is why, although he knew Abner, who influenced 



him on some minor points, the two apostates differ greatly on the definition of major 

Christian beliefs.    

With regard to determinism Jeronimo de Santa Fe thought that the stars have some 

influence but that influence does not negate free will.  He does not deal with the 

philosophical definition of other theological dogma in his writing.  At the end of the 

chapter, there is a small analysis of the attribution to Jeronimo on the polemics of the 

letter to Pablo de Santa Maria. 

In the third chapter, I analyze the interesting influence Abner had on Rabbi Hasdai 

Crescas.  I deal with his known influence on determinism at the end of the chapter. 

The beginning of the chapter deals with two subjects in which the influence of Abner 

on Crescas is unexpected:  the relationship between God and the World and the topic 

of divine attributes.  Crescas's opinion is closely related to that of Abner's with regard 

to the relationship between God and the world and they use similar texts to prove their 

opinions.  Therefore, is probable that Abner's discussion on incarnation influenced 

Crescas.  One of Crescas's major original points regarding the theory of attributes is 

the distinction between attributes that are the essence of God and attributes that are 

essential to God.  Abner already utilized this distinction to explain the difference 

between the attributes of trinity and the other attributes.  I conclude that Crescas's 

different theories of God are influenced by Abner's theories of incarnation and trinity.  

With regard to God's relationship with the world, trinity and determinism I try to 

determine if Crescas influenced his student Rabbi Josef Albo.  It is not surprising that 

on subjects where Crescas adopted some of Abner's opinions, Albo is very different 

than this teacher.  The only influence that Albo did adopt which originated from 

Abner, is the difference between the attributes of the essence of God and the attributes 

that are essential to God.  At the end of the chapter, I argue that it is possible that the 



influence of Abner on Crescas had a negative impact on the reception of his 

philosophy in the Spanish Jewish community.    

At the conclusion of this section, it is clear that there is a gap between the political 

followers of Abner and his philosophical followers.  His political followers, Pablo and 

Jeronimo, tried to convince Jews to convert to Christianity; whereas his philosophical 

follower Crescas, was a major opponent to the conversion to Christianity.  Abner tried 

to build a philosophical theory that would convince Jews to become Christian, but in 

fact he did not have any philosophical influence on the major apostates. The only 

philosopher that adopted some of his original opinions was Crescas, who utilizes them 

to build a new interpretation of Judaism.    

       

 

  

 

    

      

 

 

  

     

 

 

 



 ברומן המהגרים היהודי אמריקאי של שנות העשרים" לובן היהודי"ורעיון ה, אתניות, גזע:  העבודהנושא 

 שלומי דלויה: ששם המגי

 פרופסור ברברה הוכמן: שם המנחה

 :העבודהתקציר 

בספרות של מהגרים יהודים  Jewish Whiteness)" )הלובן היהודי"עבודתי בוחנת את צמיחת רעיון 

: רעיון זה כונן במשא ומתן שיחני בין שתי תפישות עצמיות. 02-אמריקאיים בעשור השני של המאה ה

יצירות נשכחות של סופרים . והזדהות עצמית גזעית, "אתנית"הזדהות יהודית תרבותית או  מחקרי מנתח 

ן קורנוס'משנות העשרים כגון ג לצד סופרים מוכרים יותר כגון אנזיה , ולדמןאליאס טובנקין ומילטון , ו

אתניות ולובן בכתבים ובהבניית , במטרה להרחיב את הבנתנו אודות יחסי הגומלין בין גזע, יזירסקה

עבודתי מדגישה את מרכזיות הנסיבות ההיסטוריות בעיצוב . הזהות של מהגרים יהודיים אמריקאיים

אני מאתר את המהפך ברומן היהודי החל . הגריםהקבלה והצריכה של רומן המ, הייצור הספרותי

הפטריוטי של שנות העשרה של המאה העשרים " כור ההיתוך"מהגילויים המוקדמים שלו בתקופת נרטיב 

תוך עיון . היהודי של שנות העשרים" בעיית הגזע"ועד להתפתחות החתרנית של אוריינטציה גזעית ברומן 

, תמורות בציפיות הקוראים, שר הפוליטי והחברתי המשתנהבקאנון היהודי המוקדם הזה בשילוב ההק

חיבורי משרטט את ההיגיון לפיו רעיון , והתפתחות תפקיד המחבר היהודי בשדה הספרות בזרם המרכזי

, היהודיות המודחקת או המוחצנת מילא תפקיד מרכזי במשא ומתן על הגבולות בין יוצרים יהודיים מחד

 .תיים בזרם המרכזי מאידךוקהל הקוראים והמבקרים הספרו

היהודי האמריקאי כמובחן אתנית בשנים  (authorship)עבודתי מאתרת את תפקיד המחבר 

בשאלת ההגירה  תלצד קבלתו בשדה הספרות החצוי בין עמדות נטיביסטיות ופרוגרסיביו, 9192-9102

ריקאיים במטרה אני מגלה את האופנים בהם עוצבו מחדש הרומנים של מהגרים יהודים אמ. ב"לארה

תפישת הלובן מו, להבנות את הלובן היהודי כקטגוריה מובחנת הנבדלת מהתפיסה הגזעית של היהודי מחד

ניכסו תפישות פופולאריות  9102סופרים יהודיים לאורך העשור של . בזרם המרכזי האמריקאי מאידך

ניות של לובן לטובת הבניית והנזילות הגזעית של היהודי בכדי לאתגר הבניות הגמו" הזיקיתיות"בדבר 

ולדמן ויזירסקה , העבודות של קורנוס וטובנקין". תרבות"ל" גזע"במשמעות שהתחלפה מ" הלובן היהודי"

במודל לפיו , אמריקאיות-החליפו את התפישה שראתה בזהות היהודית עדות לחיקוי הנורמות האנגלו

מובחן של ( in-between)ב שיח ביניים הכללת היהודיות בקטגוריית הלובן יוצרת אידיאולוגיה ומרח

ההמשגה מחדש של יהודיות ביחס ללובן מסמנת ניסיון למצוא שביל ביניים בין . יצירת זהות אתנית

אינטגרציה לאמריקאיות האוניברסאלית מחד וכינון היהודיות כאתניות פרטיקולארית : דחפים מתנגשים

 .מאידך

צמיחתו החלה להתעצב , שרים במאה הקודמתלא רווח בשנות הע" אתניות"למרות שהמונח 

 . מקונוטציות של גזע" מטוהרת"שנים כחלק משיח של מובחנות תרבותית והזדהות קבוצתית  ןבאות

. זו בזוהקטגוריות גזע ואתניות אינן יכולות להיות מופרדות באופן נקי או לחלופין מוטמעות , לטענתי

ווך בין בחינה עצמית וחברתית של תפישות ילת סופרים יהודים מהתקופה השתמשו ברומנים שלהם

בעוד שתהליך . הנטועה בבסיס רעיון הלובן האתני" תרבות"לצמיחת המודעות ל, גזעיות המיוחסות ליהודי

ההלבנה היהודי נקרא על ידי חוקרים בהקשר היחסים בין יהודים לשחורים תוך שימת דגש על ניכוס 

לטענתי ניתוח מורכב יותר שמטפל במיקום ובתפישת העצמי נדרש , תרבותי וניצול חברתי של השחור

הנרטיבים הנדונים בעבודתי מגלים . הגזעית המטושטשת של היהודי האמריקאי בתחילת המאה העשרים

בתקופה הנדונה לא היה בהכרח עניין של חצייה מהצד השחור לצד הלבן של הספקטרום " להפוך ללבן"ש



בו ניהלו סופרים יהודים אמריקאיים משא ומתן על זהותם העצמית ש" מרחב שלישי"אלא נערך ב, הגזעי

" יחסי גזע"לבן המקובל בדיונים אקדמיים סביב -באופן שהינו מורכב יותר מהקיטוב שחור, כמהגרים

 .בארצות הברית
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Abstract:  

 

This dissertation examines the emergent notion of Jewish whiteness in American Jewish 

immigrant fiction of the 1920s as a discursive negotiation between Jewish self-orientation 

toward cultural or “ethnic” self-definition on the one hand, and Jewish self-identification 

through racial designation on the other. The study explores largely neglected work by 

novelists of the 1920s such as John Cournos, Elias Tobenkin and Milton Waldman alongside 

better-known novels such as Anzia Yezierska’s Bread Givers, in order to extend our 

understanding of the historical interplay of race, ethnicity, and whiteness in Jewish American 

immigrant letters and identity construction. My thesis foregrounds the historical conditions of 

literary production, reception, and consumption as crucial factors in the reshaping of the 

Jewish immigrant novel. I trace the Jewish American novel’s transformation from its early 

manifestation as the patriotic melting-pot narrative of the teens to its more subversive 

development as the race-oriented "Problem Novel" of the 1920s. Reading this early Jewish 

canon within the interwoven contexts of changing social and political conditions, shifting 

readers’ expectations, as well as altering conceptions of Jewish authorship within the 

mainstream literary field, I chart the way the immigrant novel developed according to a logic 

in which suppressing or, on the contrary, enacting Jewishness played a significant role in 

negotiating boundary lines between Jewish authors on the one hand, and white American 

mainstream readers and literary professionals on the other.  

By tracing not only the emergence of Jewish American authorship as a distinct, 

ethnically defined literary presence between the teens and the 1920s but also its reception 

within a literary field divided between nativist and progressive positions, I explore the ways 

in which the Jewish immigrant novel was reshaped with the objective of consolidating Jewish 

whiteness as a distinct category, apart from both racial Jewishness and mainstream American 

whiteness. Jewish authors of the 1920s mobilized popular conceptions of Jewish 

“chameleonism” and racial fluidity to challenge hegemonic constructions of whiteness, 

fostering a notion of Jewish whiteness whose meaning shifted away from “race” to “culture.” 

The novels analyzed in this dissertation, both employed and resisted the idea of Jewish racial 

indeterminacy. The work of Cournos, Tobenkin, Waldman and Yezierska replaces the Jewish 

emulation of Anglo-American norms with a model in which the inclusion of Jewishness into 



whiteness creates an ideologically and discursively distinct inbetween space of ethnic identity 

formation. Such reconceptualization of Jewishness in relation to whiteness marked an attempt 

to find a middle ground between conflicting impulses toward integration into Americanness 

and endorsing Jewish ethnic particularism.  

Although the term "ethnicity" was not in wide use in the 1920s, its emergence as part 

of a discourse of cultural distinction and group identification "purged" of racial overtones 

was beginning to take shape during those years. This study argues that the discourses of race 

and ethnicity can be neither neatly separated nor assimilated into one another. Jewish writers 

of the period used their novels as a platform to negotiate self-imposed as well as socially 

ascribed racial conceptions of the Jew in relation to an emerging "cultural" awareness 

grounded in the idea of ethnic whiteness. While the process of the Jew's "whitening" has  been 

read by scholars of black-Jewish relations against a backdrop of "black" subjugation and 

appropriation in popular culture, I argue that a more nuanced account is needed, one that 

attends to the indeterminate racial positioning and self -conception of the Jew in early-

twentieth-century United States. The narratives under discussion here suggest that "becoming 

white" in the 1920s was not necessarily a matter of "crossing over" from the black side of the 

color line to the white one. As this dissertation demonstrates, Jewish American authors often 

negotiated their self-identification in relation to a “third space” of immigrant inbetweenness 

which complicates the black-white polarization of “race relations.”  

 

Keywords: 

Jewish American immigrant writers; ethnic identity; immigrant experience; whiteness 

studies; literary culture; reception; authorship; literary passing.  



על תהליך ציוויליזציה והתאמת משחק הכדורגל האנגלי לטעם : מערב הוא מערב: נושא העבודה
 אריסטוקראטי החל מסוף המאה העשרים

 שלומית גיא: מאת

 ר אנדרה לוי"ד: המנחה

 

 :קצירת

 -עד תחילת שנות התשעים של המאה הקודמת משחק הכדורגל לא היה מקור לגאווה לאומית

הוא נחשב . ונקשרו לו תארים בהתאם, עם מאפיינים של מעמד הפועלים הוא היה מקושר; אנגלית

הוא כזה המאופיין בערכים של מעמד , אראה, השיח על משחק הכדורגל כיום. פיזי ואלים, המוני

מטרתי . חברתי של מעמד גבוה' טעם'משחק המתאים לציוויליזציה ומחמיא ל, אריסטוקראטי

שהתרחש בכדורגל האנגלי בעשרים השנים האחרונות ולהציע בעבודה זו היא לבחון תהליך שינוי 

שונים , הסבר על התפתחותו של שיח חדש המבנה את משחק הכדורגל כבעל מאפיינים מסוימים

 .באופן משמעותי מאלו שנהוג היה לייחס לו במאה הקודמת

טענתי המרכזית היא כי החל משנות התשעים של המאה העשרים מופעלות באנגליה 

ות שמטרתן לקשור למשחק הכדורגל במדינה מאפיינים של תרבות מערבית וציוויליזציה אופרצי

תהליך הציוויליזציה שעבר המשחק החל מסוף המאה העשרים שינה . ולהתאימו לטעם חברתי גבוה

בפאבים המשדרים משחקי כדורגל בשידור חי , ביציעים, את מאפייני המשחק על כר הדשא

על פי המושג , חברתי גבוה' טעם'ך מכשיר את המשחק כמאפיין של התהלי. ובאקדמיות לילדים

, ומגדיר את משחק הכדורגל המתקיים באופן פיזי במערב, (Bourdieu, 1984)שהציע בורדייה 

היא ' מערב'. איננו כזה כיוון שהוא מתקיים באופן טריטוריאלי במערב' מערב'כך שה. 'מערבי'כמשחק 

בו בזמן שהיא מתאמצת כדי להתאים , מעצבת, רה של העבודה הזובמק, קטגוריה מוסרית שאנגליה

 .עצמה אליה

המתח . לאורך כל פרקי העבודה אבקש לשכנע בטענתי באמצעות שלושה מתחים תיאורטיים

, כדורגל אנגלי לאורך כל המאה העשרים היה משחק מודרני; הראשון הוא סביב מאפייני המשחק

לקראת (. Guttmann,1978)בירוקרטיה ומדידה , השגיות, צאהתו, שהדגיש מאפיינים כמו מקצוענות

במקביל הוא גם הפך . הישגי ותחרותי אף יותר, מקצועני, סוף המאה העשרים המשחק הפך מדיד

. נטלמניות והנאה'ג, עדינות, ומדגיש ערכים כמו דרך, המתאים לטעם חברתי גבוה" יפה"משחק 

עשרים מדגישה את הדיבור עליו כענף של תרבות הטרמינולוגיה סביב המשחק מאז סוף המאה ה

בין משחק  8791-קוליות אלה של המשחק סותרות את ההבחנה שעשה גוטמן ב-תפישות רב. ואומנות

. המשוחק למען מטרה, gameמשחק המדגיש הנאה לבין : playובין , מודרני למשחק מודרני-פרה

סחרות המשחק ומדידתו בערכים של בשנים האחרונות אף נפוץ בכתיבה האקדמית השיח על התמ

 ;Crabbe & Brown,2004)לכאורה על חשבון ניכור האוהדים המסורתיים של המשחק , כסף



Giulianotti,1999,2002; McGill, 2001; Morrow, 2003 2002,2002בן פורת : בישראל. ועוד .)

" הון הרגשי"על חשבון ה אני טוענת בעבודה זו כי ההון הכלכלי לא בהכרח בא,  בניגוד לטענות אלה

של האוהד ותהליך ההתמסחרות במועדונים הגדולים לא מלווה בהכרח בניכור האוהד והפיכתו 

מודרניים -הפעולות שנעשו בכדורגל האנגלי מראות כיצד ניתן לשלב בין ערכים הישגיים. לצרכן אדיש

 . מטרות-ומדגישים הנאה נטולת, פילוסופיה האריסטוקרטיתלכאלה הלקוחים מה

מבחינה תיאורטית אצא בעיקר . לכאורה שבין המוניות לטעם גבוה-המתח השני עוסק בניגוד

אליאס מתאר תהליך . נגד התפישה שמבטאים אליאס ובורדייה על תהליך ההבחנה החברתי

ך מטרה לייצר ות הגבוהים בחברה מתוציוויליזציה כתהליך היסטורי ארוך שהונע על ידי המעמד

מרחיב טענה זו למושג ( Bourdieu,1984)בורדייה  .הבחנה חברתית אל מול המעמדות הנמוכים

ראוי ואיננו , אשר לדידו הוא תוצאה של עבודת הבחנה חברתית סיסטמתית בין גבוה ונמוך', טעם'ה

: גבוה אם היא עונה על שני תנאים עבודת אומנות נחשבת כמתאימה לטעם. וולגרי-אומנותי ו, ראוי

, כלומר. פופולארית-והיא מייצרת תגובה אנטי, היא מיוצרת בטכניקה מורכבת שמעטים נגישים אליה

טעם נמוך מוגדר , במשתמע. בו" יפה"רק אם המוני העם לא מצליחים להבין מה " יפה"מוצר נחשב 

ים אלה הם ללא ספק תיאורים אמינים של מאפיינ. על ידי דגש על תוצאת העבודה ופופולאריות גבוהה

על פי . שכן הכדורגל מחויב לתוצאה ושואף לגידול קבוע במספר האוהדים, הכדורגל האנגלי גם כיום

ומאפיין של טעם " יפה"להיות משחק , באופן אימננטי, כדורגל לא יכול, אם כן, טענתו של בורדייה

הכדורגל באנגליה במאה העשרים ואחת מצליח אראה בעבודה כי ענף , בניגוד לטענות אלה. גבוה

כתוצר תרבותי הוא המוני מבחינה ,  הכדורגל. זמנית גם את התוצאה וגם את הדרך-להדגיש בו

וזאת באמצעות תהליך הכלה שמופעל על , וגם מאפיין של טעם גבוה( mass culture)כמותית 

העוסק בכדורגל המקצועני , רבפרק הרביעי של העבודה בעיק. שחקנים ואוהדים באנגליה היום

 .אעסוק במתח זה באופן הנרחב ביותר, באנגליה כיום

תהליך . לבסוף אבקש לעמוד על המתח בין רמת פיקוח גבוהה לתחושות אישיות של חופש

. שכנוע ופיקוח, הוא פעולה כוחנית של שימוש באסטרטגיות של ידע, אבקש להראות, הציוויליזציה

בעיקר דרך , (Foucault 1991,2000; [8792]2009,פוקו)הן בהרחבה פוקו אלה אותן טכניקות שדן ב

אני טוענת כי הכוח המופעל על פרטים בענף ספורט . וכוח( governmentaltity)המושגים ממשליות 

ובא לידי ביטוי , ('מוסריות'כפי שמגדיר המערב מהי )זה מכוון להגברת רמת המוסריות החברתית 

אני נשענת על תיאוריות של כוח שהציע . חיוביות ומעודדות אצל הסובייקט בהדגשת תכונות אישיות

כדי ( Foucault,1979,1999a,1999b,1999c,1999d,2000a; [8792]2009,פוקו)פוקו במקומות שונים 

אתבסס על טענותיו . אלא הוא גורם מייצר פעולה וחיים, לטעון כי מטרתו של הכוח איננו הכוח עצמו

כדי לטעון כי דווקא רמת הפיקוח החברתית הגבוהה בכדורגל ( Rose, 1999)ז החדשניות של רו

. האנגלי כיום היא המאפשרת תחושות של חופש אצל אוהדי המשחק ואנשי המקצוע העוסקים בו

גדלה תחושת החופש וחוויות המשחק ( Game)דווקא בתקופה של פיקוח מאסיבי על משחק הכדורגל 

 (.Guttmann,1978)ציע גוטמן לפי המושגים שה, (Play)בו 
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Abstract 

Until the beginning of the 1990's, football hadn't been a source of English national pride; 

it was previously associated with lower class characteristics and accordingly was 

considered crass, physical and violent. The discourse about football today, I will show, is 

characterized by values of aristocratic class, in which football is identified as a civilized 

game complimenting the social 'taste' of elite classes. In this work I examine this process 

of change that took place in English football in the last 20 twenty years, thereby 

explaining the development of a new discourse construing the game of football as 

retaining certain characteristics, significantly differing from those associated with it in 

the preceding centuries.   

My main argument is that since the 1990's, football in England has been associated with 

characteristics of civilization and western culture through operations aimed at relating it 

with elite social taste. This civilization process altered the perceived nature of the game 

on the pitch, in the stands, in pubs broadcasting live football games, and in the 

children's football academies. This course rendered the game as characterizing elite 

social 'taste', according to Bourdieu's (1984) conceptualizations, defining the football 

game played in the geographical west, as a 'western' game. Thus, the category of the 

'west' is not a territorial one but rather a moral one, which England, in this case, forms 

and simultaneously attempts to befit.   

Throughout this dissertation I will draw on three theoretical tensions in order to further 

this claim.  



The first tension recounts the characteristics of the game; throughout the 20th century, 

English football had been a modern game, with such attributes as professionalism, 

result, accomplishment, bureaucratic organization and quantification (Guttmann, 1978). 

Toward the end of that century, it became even more professional, competitive and 

quantified. At the same time, it also became an 'aesthetic' game, defined in terms of 

form, delicacy, gentleman etiquette and pleasure rather than function. Accordingly, the 

terminology surrounding the game since the end of the twentieth century became one 

of art and culture. These multivocal perceptions of the game contradict the distinction 

made by Guttmann in 1978 between pre-modern and modern games, and between 

play: an activity emphasizing pleasure and game: a purposeful activity. Furthermore, in 

recent years the debate over the commercialization of the game and its measurement in 

light of financial values, allegedly alienating the traditional fans of the game, has 

become prominent in academic circles (some examples are Crabbe & Brown, 2004; 

Giulianottu, 1999, 2002; McGill, 2001; Morrow, 2003. In Israel: Ben-Porat, 2002, 2006). 

Contrary to these claims, I argue that economic capital does not necessarily override the 

'emotional capital' of fans, and that the process of commercialization in the larger clubs 

is not necessarily accompanied by fan indifference or alienation. The operations taken in 

English football demonstrate how both modern accomplishment goaled values and 

values of aimless fun derived from aristocratic philosophy can be integrated.  

The second tension deals with the alleged contrast between vulgarity and elite taste. 

Theoretically, I set out against the outlooks of Elias (1978) and Bourdieu (1984) 

regarding the process of social distinction. Elias described the civilization process as a 

long term historical process which was promoted by the elite class in order to create a 

social distinction between them and the lower classes. Bourdieu expanded this claim 

into the concept of 'taste', which he sees as a result of a systematic work of distinction 

between high and low, appropriate and inappropriate, artistic and vulgar. A work of art 

is considered suitable with elite taste if it meets two conditions: it is manufactures 

through a complex technique mastered by few, and it creates an anti-popular response. 

That is to say, a product is considered to be 'beautiful' only if its 'beauty' is not easily 



understood by the masses. This conception implies that common taste is defined 

through emphasis on result and high popularity. These characteristics are without a 

doubt credible descriptors of English football today as well, since football is obliged to 

result and aspires for a constant increase of its fan base. According with Bourdieu then, 

football immanently cannot be a 'beautiful' game characterizing elite class. Contrary to 

this view, I show how the English football industry simultaneously emphasizes both the 

result and the process. Football has become both a product of mass culture and a 

characteristic of elite taste, through an inclusion process instigated on players and fans 

in England today. I will elaborate on this tension mainly in the fourth chapter of this 

dissertation, which deals with professional football in England today. 

The third tension involves the conveyed contradiction between a high level of 

supervision and a personal feeling of freedom. The civilization process, I show, is an act 

of powerful use of techniques of knowledge, persuasion and supervision, elaborated by 

Foucault through concepts of governmentality and power (2007 [1976], 2000, 1991).  I 

claim that the power exercised on individuals in English football is aimed at increasing 

the level of social morality (as 'morality' is defined by the west) and is expressed 

through emphasizing positive and encouraging personal properties in the subjects.  In 

different places, Foucault (2007 [1976], 2000a, 1999d, 1999c, 1999b, 1999a, 1979) 

claims that the purpose of power is not power in and of itself, but rather to instigate 

action and life. Based on Rose's (1999) innovative claims, I argue that the high level of 

social supervision in English football today allows for feelings of freedom among fans as 

well as professionals. Thus, and in accordance with the conceptualizations offered by 

Guttmann (1978), in spite of massive supervision applied in and to the 'game' of 

football, the experiences of freedom and 'play' had increased. 

This dissertation can be divided in four;  

The first chapter offers an historical analysis of the football game since the 14th century. 

Its purpose is threefold: the first is to offer an understanding of football today through 

surveying its historical contexts. The second is to establish that characteristics of 



sportive games throughout history are a result of temporary social understandings. The 

meanings of football, specifically, are subject to changes, manipulations and 

management. The third purpose of this section is derived from an important assumption 

brought on by Bourdieu in his book about social distinction (1984). Bourdieu claimed 

that neutral products suitable for elite taste must be univocal and presented from the 

first instance as such. Therefore, Football, which has undergone several dramatic 

changes since the 14th century, presents an interesting case where despite of its 

multivocal meanings it has undergone a persuasive and impressive process of 

attribution to elite taste. 

In the second part of this dissertation, presented in the second chapter, I will delve into 

the Taylor report (1990). The Taylor committee was established by the English 

government in 1989, following a  horrific disaster in English football. Scholars agree that 

this committee constituted the dramatic change in the nature and the characteristics of 

English football, making it a gentle and cultural family sport (Duke, 2002; Bale, 2000; 

Greenfield & Brown, 1998; Lee, 1998; Osborn, 1998; and others). I will suggest that the 

changes in English society, among which its increasing openness to Europe and the 

world, and its aspiration to join ultra-national organizations (in the case of English 

football, organizations such as FIFA and UEFA) can be named, had a profound influence 

on the motivations to promote the change in the characteristics of the game. I will 

analyze the Taylor report as well as these changes using the civilization process 

paradigm (Elias, 1978) and the processes of adjusting social taste (Bourdieu, 1984). At 

the same time, I will claim that the civilization process is a system of power which makes 

use of strategies of knowledge, persuasion and supervision. Therefore, I will examine 

the aforementioned changes in English football through a comparison of Elias's theory 

and Foucault's conceptions of truth, power and governmentality (Foucault, 2007 [1976], 

2000, 1991). 

The third and fourth chapters, which constitute the third part of this work, revolve 

around English football today. My conclusions in these chapters are based mostly on the 



fieldwork I conducted in England in the course of 2007 and 2008. In the third chapter, I 

turn to look at the children's football academies belonging to the Chelsea and Arsenal 

clubs, as well as the latter's activity for the community. The fourth chapter takes a closer 

look at adult football. In one of its subchapters, I will deal with the subject of foreigners 

playing in English football today. During the course of these chapters I will demonstrate 

how mechanisms of supervision and inclusion, placing football into flattering categories 

of westernness and elite taste, are successfully operated today. These parallel 

processes, applied on football players and fans, turn the local game into a 'western' 

game, so that the west is not an objective geographical category, but instead a 

manufactured cultural category. Through the adoption of a value system worthy of 

civilization and appropriate for elite taste, English football becomes western, and the 

west is west. 

 



 בועות דיראק בשדה כבידה: נושא העבודה

  שמעון רובין :שם המגיש

  אהרון דודסון: שם המנחה

  :תקציר

בעלי מקורות שהם שכבות , התיזה הזו עוסקת במספר היבטים של פתרונות טעונים חשמלית ביחסות כללית

שיש , משוואות התנועה מתקבלות מעקרון פעולה. דקות המתוארים בעזרת הפורמליזם של תורת יריעות כבידתית

אנו מרחיבים את המודל  במסגרת זו. לו את היתרון בכך שהוא לוקח בחשבון את עקרון הוריאציה של דיראק

אנו מראים כי מודל זה . למודל שכולל גם את הכבידה, המקורי של דיראק לאלקטרון טעון חשמלי במרחב שטוח

  . בעל סימטריה כדורית הוא יציב ובו זמנית עוקף את הבעיה של הרדיוס הקלאסי של האלקטרון

יית מודל של האלקטרון שאינם סובלים מבעיית לבנ, תחילה אנו סוקרים בצורה תמציתית את הניסיונות הקודמים

לאחר מכן אנו מתארים את . וילר ומיזנר, דיראק, אינשטיין, פואנקרה, לורנץ, אברהם: השייכים ל, הסינגולריות

הוספת העקבה של טנסור העקמומיות . המושג של עקמומיות חיצונית ושל עקרון פעולה העומד בבסיס המודל

הילברט להיות אקסטרמום מקומי תחת שינוי של מטריקה -רום לפעולת אינשטייןהחיצונית מספיקה בכדי לג

המשחק , במהלך גזירת המשוואות אנו לוקחים בחשבון את עקרון הוריאציה של דיראק. המתאפס על השפה

עקרון זה הכרחי להחזיר את הלינאריות של הוריאציה של המטריקה המרחבית וברמה . תפקיד מכריע במודל

במודל הראשון . אנו נתבונן במספר מודלים. ורם להופעה של טנסור חומר בתנאי ההדבקה של ישראלהטכנית ג

הדינמיקה של . נורדסטרום כך שהיריעה החדשה חסרת סינגולריות ואופקים- אנו מדביקים שתי יריעות רייסנר

בי עם מינימום הרדיוס של היריעה הספרית המשמשת כגשר בין שתי חלקיה נשלטת בעזרת פוטנצאיל אפקטי

נורדסטרום -במודל השני ההדבקה היא בין מרחב רייסנר. גלובאלי שאנו מקבלים מתנאי ההדבקה של ישראל

אך המינימום , מודל זה עוקף את הבעיה של הרדיוס הקלאסי של האלקטרון גם כן. סיטר פנימי-חיצוני ומרחב דה

  . של הפוטנציאל המכני הוא לוקאלי כעת

. בים את התוצאות למקרה שבו השדה החשמלי במרחב הנצמד לשדה וקטורי על היריעהבשלב הבא אנו מרחי

אנו גם פותרים את משוואת דיראק על . בדרך זו אנו מספקים מקור לשדה החשמלי במרחב שהוא מונופול מגנטי

מתייגים אנו מזהים את האלגברה המתאימה ו.  יריעת דיראק בעלת טופולוגיה של כדור בנוכחות מונופול מגנטי

את המצבים הפותרים את משוואת דיראק הבלתי תלויה בזמן לפי ההצגה אליה הם שייכים והערכים המתאימים 

הדרישה של סופיות ההצגה ). מכפלה של מטען האלקטרון ומטען המונופול(של התנע הזוויתי והמכפלה הדיונית 

  . מתקייםכלומר תנאי הקוונטוט של דיראק , מגבילה את הערכים של מכפלה זו

אנו מראים כי בועה של דיראק יציבה עבור שינויים קטנים בצורת הבועה שאינם בהכרח מקיימים את הסימטריה 

  . מסקנה זו היא תוצאה של העובדה כי הרדיון מקבל מסה חיובית במשוואת הפרטרובציה. הכדורית

מימדית ניתנת לשיכון כגשר ביו -אנו מראים כי הבועה הספרית עם מתח פנים פשוט בעלת סימטריה כדורית תלת

אנו מראים כי שיכון זה אפשרי רק כאשר הוריאציה של . קליין-דטווילר במסגרת תורת קלוצה-ודוס’שני מרחבי צ

אם נתעלם מהוריאציה של דיראק במקרה זה תנאי השפה של דיראק מכתיבים הוספת . דיראק נלקחת בחשבון

  .פניםמלבד מתח , דרגות חופש נוספות על היריעה
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Abstract: 

    This thesis addresses some aspects of electrically charged particle-like solutions in classical General 

Relativity with infinitesimally thin domain wall sources, using the brane-gravity formalism. The 

equations of motion are derived from an underlying action formalism that takes into account the 

mandatory "Dirac's variation principle", conferring upon it a definite advantage. Within this framework 

we extend "Dirac's model of the extended electron" to include gravity and show that radially symmetric 

particle-like configurations are globally stable while simultaneously avoiding the "classical radius of the 

electron" problem.  

    First, a concise review of the attempts of: Abraham, Lorentz, Poincare, Einstein, Dirac, and Wheeler, 

to solve the source singularity associated with a point-like particle is presented. Next, we describe the 

notion of the extrinsic curvature and the underlying action principle. Adding the trace of the extrinsic 

curvature of the boundary ensures that vanishing metric variation on the boundary is sufficient to make 

the Einstein-Hilbert action locally stationary. Through the derivation we incorporate the Dirac variation 

linearity principle, which plays a crucial role in the model and is mandatory to restore the linearity of the 

bulk metric variation. On technical level use of the Dirac variation linearity principle also results in the 

appearance of an additional energy momentum tensor in Israel junction conditions. A number of models 

are considered. First, Z₂ matching is performed between two Reissner-Nordström spacetimes such that 

the whole manifold possesses neither source singularities nor null surfaces. The dynamics of the radius 

of the spherical brane, serving as a "bridge" between the two parts is governed by an effective potential 

with a global minimum that is derived from the underlying Israel junction conditions. The second model 

involves matching between exterior Reissner-Nordström and interior de Sitter spacetimes. Although it 

also avoids the problem of the classical radius, the minimum of the mechanical potential is local and not 

global as in the Z₂ case.  

    We extend the previous result to the case where the external electromagnetic field is coupled to a 

vector field on the brane. The resulting source to the external electromagnetic field in the bulk is a 

magnetic monopole that doesn't upset the minimum of the mechanical potential. We solve the Dirac 

equation on the brane admitting an R¹×S² topology in the presence of a magnetic monopole 

configuration. We identify the SU(2) algebra and label the states that solve time independent Dirac 

operator according to l representation they belong to and the possible values of the product eg. The 

demand of representation finiteness restricts the values of eg to half integers, i.e. Dirac quantization 

condition. 

    We show that the model is stable with respect to small (non-spherical) shape deformations, as the 

brane bending acquires a positive mass term in the fluctuation equation. We prove that the spherical 

symmetric brane with surface tension is stable in the Kaluza Klein scenario. 

     

    Keywords: General Relativity, Source Singularity, Einstein, Dirac, Action Principle, Unified Brane 

Gravity, Variation, Classical Radius of the Electron, Kaluza Klein 



 התארגנות עצמית של ננו חלקיקים בהשראת פולימרים 

 

 שני אליהומגישה: 

 רוזן ופרופ' רז ילינק-בהנחיית: פרופ' רחל ירושלמי

 
מהאתגרים המשמעותיים ביותר כיום בטכנולוגיות החלקיקים הננומטרים הוא היכולת אחד 

מימדיים של חלקיקים באמצעות התארגנות עצמית. למערכים אלו -לעצב וליצר מערכים דו ותלת

תכנות יחודיות המתאימות לאפליקציות כדוגמת איכסון מידע, ציפוים חכמים, ואמצעי חישה 

לשמש כאמצעי לעיצוב והכוונת המורפולוגיה המבנית של מערכי  כימים. פולימרים צפויים

חלקיקים הן בתווך והן בפני השטח. מחקרים תיאורטים מתארים את ההשפעה הצפויה של 

פולימר ואת המבנה המתקבל ממערכת רבת -חלקיק וחלקיק-פולימרים על אינטרקציות חלקיק

צפיות ניסיוניות. הפער בין המחקר הניסויי מרכיבים שכזו. יחד עם זאת, עדיין יש מחסור ניכר בת

ננומטר(, אשר צפויים  1-2לתיאורטי הוא משמעותי בעיקר בתחום של ננוחלקיקים קטנים )קוטר 

להתנהג באופן שונה משמעותית מקולואידים מזוסקופיים קלאסים. בעבודה זו נחקרה באופן 

ננומטר( בנוכחותם  1)קוטר של  שיטתי צורת ההתארגנות של ננוחלקיקים פולרנים וניגזרותיהם

קופולימרים אמפיפילים בפני השטח של מים או תמיסות. המבנים אופיינו בזמן אמת -של בלוק

וכן נעשו אפיונים מבניים נוספים במספר סקלות )ממזוסקופי לננומטרי( ובמספר שיטות איפיון 

פיה(. בין שונות )מקרוסקופ אופטי ואלקטרונים, מקרוסקופ כוח סורק וספקטרוסקו

ההתארגנויות השונות נצפו מעין דוגמת פסים מחזוריים ודוגמת רשתות אקראיות עם גודל תאים 

פולימר. בנוסף, -אופייני. נמצא כי המערכים שהתקבלו תלויים ומושפעים מאינטרקציות חלקיק

המערכים הועברו על גבי מצעים מוצקים תוך שמירה טובה על  המבנה. אנליזה תיאורטית של 

תצפיות הניסוייות העלו סברה שהמקור ליצירת מערכי חלקיקים דו מימדיים בלתי צפופים הוא ה

באינטרקציות האנטרופיות שהפולימרים משרים בפני השטח של המים. היחס שבין ההרכב 

והמימדים של מרכיבי המערכת, האינטרציה הבסיסית בינהם וכן תוצאת ההתארגנות הסופית 

( PEOסף, נחקרה ההשפעה של ריכוז הומופולימר הפעיל בפני השטח )מוסברים במחקר זה. בנו

והמומס בפאזה התחתונה. נמצא כי נוכחות הפולימר בפאזה הנוזלית משפיעה של התארגנות 

קופולימרים היוצרים -חלקיקים בפני שטח הנוזל כאשר החלקיקים מעורבבים עם בלוק

נטרופית בין מולקולות הפולימר בפאזה "מברשת" בפני השטח. מקור האינטרקציות היא דחיה א

התחתונה וה"מברשת" הפולימרית הגורמת לשינוי במימדים של המברשות ודרך כך משפיעים על 

פולימר. שיטה זו לשליטה במערכים מזוסקופים בלתי -חלקיק וחלקיק-אינטרקציות חלקיק

מערכים בלתי צפופים דו מימדיים למחצה של ננו חלקיקים פותחת פתח לעיצוב והכנה של 

 צפופים של ננוחלקיקים לאפליקציות השונות.

  



Polymer Mediated Self-Assembly of Nanoparticles 

 

By: Shani Eliyahu 

Advisors: Prof. Rachel Yerushalmi-Rozen & Prof. Raz Jelinek 

 

One of the greatest challenges in current nano-particle (NP) technology is the design 

and preparation of NP-based synthetic 2D and 3D superstructures via self-assembly. 

These are expected to exhibit new types of collective properties suggesting 

considerable potential for applications such as data storage, functional coatings and 

chemical sensing. It has been predicted that polymers may be used as tools for 

shaping and tuning the morphology and structure of the NP superstructures both in the 

bulk and at interfaces. Theories detailing the expected effects of polymers on both 

NP-NP and NP-polymer interactions and the consequential morphologies of the 

resulting phases have been published.  Despite these predictions and expectations, 

experimental characterization of such multi-component systems is still incomplete. 

The gap between theory and experimental observations is significant especially in the 

case of the smaller NPs (diameter ~ 1-2nm), where pronounced deviations from the 

behavior of mesoscopic colloids are expected.  

This thesis presents the results of a systematic investigation of the assembly and phase 

behavior of fullerene and fullerene-derivative NPs (typical diameter ~1 nm) in the 

presence of amphiphilic block copolymers at the water-air and solution-air interface.  

In-situ and ex-situ structural characterization at different scales, ranging from 

mesoscopic to nanometric, was conducted via a variety of techniques (light and 

electron microscopy, scanning force microscopy, and spectroscopy). Morphologies 

recorded extend from periodic stripe patterns to random networks with a typical cell 

size that depends on the polymer-NP interactions.  Furthermore, a high degree of 

fidelity was observed in superstructures transferred onto solid substrates. Theoretical 

analysis of the experimental observations suggested that polymer-mediated entropic 

interactions are the origin of the non-closed-packed 2-D arrays of nanometric 

thickness formed by fullerenes and a fullerene derivate ([6,6]-phenyl C61 butyric acid 

methyl ester PCBM) at the water-air interface. Relations between the composition and 

dimensionality of the components, the fundamental interactions, and the observed 

morphologies were derived. In addition, the effect of a surface active homopolymer, 



poly (ethylene oxide), PEO, dissolved in the liquid subphase was investigated. It was 

found that the dissolved polymer tunes the assembly of NP at liquid-air interface via 

entropic interactions with a polymer brush formed by the block-copolymers at the 

solution-air interface, as the dimensions of brush affect the NP-NP and NP-polymer 

interactions at the interface and shape the mesoscopic semi-2D patterns and phases. 

Our findings open new pathways for designing and preparing semi-2D superstructures 

of functional NPs. 
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מערכת זרמי המעלה שהתקיימה בדרום הטתיס בקרטיקון העליון: בחינת רצף סלעי 

 היצרנות הגבוהה בנגב, ישראל

 פוליבודה-שרית אשכנזי  

 

 העבודה נעשתה בהדרכת

 דר' סיגל אברמוביץ

 לבין                                                                                               -דר' אהובה אלמוגי

 פרופ' שמעון פיינשטיין

 

 תקציר

המוכר בנגב של רצף סלעי הקרטיקון העליון הקרבונטים הנגדעים באופן פתאומי על ידי הופעה של  חתךה

סלעי צור כהים, פורצלניט, פוספט וקרבונטים עשירים בחומר אורגני )פצלי שמן(, מסמלים את אחת התופעות 

של מערכת  פעילותה תחילתזה מייצג את  שינויהמרתקות ביותר בהיסטוריה הגיאולוגית של אזור הלבנט. 

upwelling בשוליים הדרום מזרחיים של ים התטיס, מהסנטון  )מיליוני שנים )מ"ש 02שנמשכה מעל  חופית

המוקדם ועד המסטריכט העליון. מערכת זו יצרה תנאים ייחודיים של יצרנות ראשונית גבוהה מאוד בגוף 

רבונט עשיר בחומר אורגני )פצלי שמן(, המים ומחסור חמור בחמצן בקרקעית. השקעת חתך עבה יחסית של ק

מייצגת שינוי התפתחותי חשוב במערכת הפוריות הגבוהה המלווה בארגון מחדש של האקוסיסטמה הימית 

הבנת ל יתרוםהמנגנונים המניעים שינויים כגון אלו   שחזורמסטריכט מוקדם. -במהלך הקמפאן העליון

 פצלי של ההשקעה סביבות של ולהבנה בתקופה זו upwelling -ההיסטוריה הפליאוסביבתית של מערכת ה

 המהווים משאב טבע בעל חשיבות כלכלית גדולה. השמן

-במטרה לשחזר את התנאים הפליאוסביבתיים מתחומים שונים מדדיםשליבתי בין במחקר זה 

המדדים והפילאואוקיינוגרפים שהובילו ליצירת פרט פצלי השמן בנגב, ישראל ולקביעת משך וזמן ההשקעתו. 

ניתוח מאספי פורמיניפרים פלנקטונים ובנתוניים, אנליזות איזוטופים יציבים של פחמן  השונים כוללים

, C/N, וכן יחס δ13Corg ,δ15Norg(, והרכבו האיזוטופי TOCוחמצן של שלדי פורמיניפרים, תכולת חומר אורגני )

, ומחקר מדדים בלתי תלויים אלושילוב בין כל  ( ופטרולוגיה אורגנית.Pr/Ph) pristane/phytaneיחס 

אפשרו אפיון מורכב ומקיף של הביולוגיה, התנאים הסביבתיים ותהליכי השתמרות, הן  הברזולוציה גבוה

ן בקרקעית הים, של תקופת זמן ייחודית המהווה את השלב האחרון בדעיכתה של מערכת הבעמודת המים ו

מטרות המחקר נדגם חתך של פרט פצלי השמן במכרה פתוח במישור  לצורך ישום הפוריות הגבוהה באזורנו.

רותם בנגב. החתך הנלמד כולל את החלק העליון ביותר של פרט הפוספט, תצורת מישאש, פרט פצלי השמן 

 והחלק התחתון של פרט החוואר, תצורת ע'רב.

נתונים של מערכת הפוריות מפורט של מיני הפורמיניפרים הפלנקטונים והבטקסונומי  מחקר זה מציג תיעוד

מורכבים ממינים מוכרים וידועים מהפרובינציה התטית ם אלה הגבוהה בקרטיקון העליון באזורנו. מאספי

חמישים ושמונה מינים פלנקטונים ושמונים וארבעה מינים  ובנוסף מינים אנדמיים שהתגלו לאחרונה.

רוב מיני הפורמיניפרים הפלנקטונים הנחקר. מסטריכט מוקדם זוהו בחתך -בנתונים מהקמפאן העליון ביותר

והבנתונים מופיעים לראשונה בבסיס פרט פצלי השמן או בחלקו התחתון. הופעה זו מציינת שינוי סביבתי 

 משמעותי במעבר מפרט הפוספט לפרט פצלי השמן.
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ניפרים הגיל של פרט פצלי השמן בנגב נקבע על ידי שילוב של הופעה ראשונה ואחרונה של מיני פורמי

פלנקטונים וננופלנקטון גירני המהווים סמנים ביולוגים סטרטיגרפים. סמנים ביולוגים אלו מצביעים על כך 

 Pseudoguembelina palpebraמאסטריכט תחתון, המגביל ל  –שגיל פרט פצלי השמן הוא קמפאן עליון 

zone לש Huber et al., 2008המקביל ל-  CF8-CF7  שלLi and Keller 1998.  שמשך זמן השקעת מכאן נובע

מ"ש, כשקצב הסדימנטציה הממוצע הוא  1..78ועד  65.7מ"ש, מ  1..5פרט פצלי השמן בנגב הוא מקסימום 

 ס"מ לאלף שנה. 0.2לפחות 

מתחומי המיקרופליאונטולוגיה )פורמיניפרים פלנקטונים  המדדים השונים שנאספו,בחינה וסינתזה של 

מאפשרת מתן הערכות נפרדות ובלתי תלויות על השינויים  ,יציבים וגיאוכימיה אורגניתובנתונים(, איזוטופים 

הסביבתיים שהתרחשו בעמודת המים ובקרקעית הים במהלך השלב האחרון בפעילותה של מערכת ה 

upwelling  .בנוסף, בחינה זו מצביעה על כך שעל מנת לקבל תמונה מקיפה ונרחבת בקרטיקון העליון באזורנו

ורך שחזור סביבה, אנחנו חייבים לבחון ולהתחשב בכול המאפיינים של אותה הסביבה ולא להתבסס על לצ

 מדד אחד בלבד.

מצביעים על מגמות זהות של ירידה משמעותית בפוריות עמודת המים השונים פרמטרים בחתך הנלמד, ה

עד לפרט החוואר. השינוי  העליונה, מתנאים אאוטרופים למזוטרופים, מפרט הפוספט דרך פרט פצלי השמן

בעמודת המים העליונה עם הזמן חופף לעליה באוורור קרקעית הים מתנאים אנוקסים, שהתרחשו בזמן 

השקעת החלק העליון של פרט הפוספט ובסיס פצלי השמן, לדיסאוקסיה בחלק האמצעי והעליון של פצלי 

התרחשו ככול הנראה הודות לעליית מפלס שהתרחש במעבר לפרט החוואר. שינויים אלו  ףהשמן, ואוורור נוס

שהתרחשו בזמן המעבר מפרט הפוספט לפצלי  -upwellingמי ים רגיונלית והגירה דרומה של מרכז מערכת ה

השמן. בחלק העליון של החתך, עלייה נוספת במפלס הים ואירוע התחממות גלובלי שהתרחשו בתחילת 

 האינטנסיבית באזור הלבנט. upwelling-המסטריכט הובילו לקיצה של פעילות מערכת ה
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Abstract 

The late Cretaceous succession in Israel is part of an extensive high productivity 

upwelling regime that persisted over ~20 m.y. in the southern margins of the Tethys. 

Such systems, characterized by high nutrient levels, are often associated with oxygen 

deficient bottom water and by accumulation of phosphates, porcelanites, cherts and 

organic rich carbonate (“oil shale”). The deposition of a ~40 m thick oil shale sequence 

in the Negev, Israel, indicates a major change in the evolution of this high-productivity 

regime and reorganization of the marine ecosystem.  

In this study I used a multidisciplinary approach for reconstructing the 

paleoenvironmental and paleoceanographic conditions that led to the deposition of the 

Oil Shale Member (OSM) in the Negev, Israel and constrain its duration. The data used 

in this study combined microfaunal records (planktic and benthic foraminifera) with 

geochemistry (total organic carbon content (TOC), δ
13

Corg, δ
15

Norg, C/N and 

pristane/phytane (Pr/Ph) ratios in the organic matter), foraminiferal stable isotopes 

(δ
18

O, δ
13

C) and organic petrology analyses. By bringing together these independent 

data sets I established a comprehensive understanding of the environmental changes that 

occur during the last phase in the activity of the Upper Cretaceous upwelling system in 

our region. In order to do that I sampled an oil shale sequence at an open quarry located 

at Mishor Rotem, central Negev, Israel. The studied sequence includes the uppermost 

part of the Phosphate Member of the Mishash Formation, the entire OSM and the base 

of the Marl Member of the Ghareb Formation.  
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Fifty-eight planktic and eighty-four benthic foraminifera taxa from the Late Campanian 

– Early Maastrichtian were identified in the study sequence. The foraminiferal 

assemblages consist of common and well-known species from the Tethyan 

paleoceanographic realm in addition to newly discovered endemic forms. Most of the 

planktic and benthic species first appear at the base or in the lower part of the OSM 

indicating a major change in the environmental condition at the transition from the 

Phosphate Member to the OSM.  

The updated age of the OSM was determined by integrating planktic foraminifera and 

calcareous nannofossil zonal biomarkers. These zonal biomarkers suggest that the Oil 

Shale sequence in the Negev is of the latest Campanian to the early Maastrichtian 

Pseudoguembelina palpebra Zone, spans a maximum of 1.85 m.y. from 71.6 to 69.85 

Ma, with an average sedimentation rate of at least 2.4 cm/kyr. 

Examination of micropaleontological (planktic and benthic foraminifera), stable isotopes 

and organic geochemistry proxies allows separate estimation of the paleoenvironmental 

changes at the upper part of the water column and at the sea floor during the deposition 

of the OSM, as part of the last phase in the activity of the upwelling system in the 

Negev. This examination also indicates that in order to get a comprehensive model we 

have to take into consideration the variety of characteristic of this environment. 

These proxies indicate the same trend of a significant decrease in the surface water 

fertility, from eutropic to mesotrophic condition, from the Phosphate Member 

throughout the OSM up to the Marl Member. Changes in upper water conditions through 

time coincided with slight increase in bottom water aeration from anoxia during the 

deposition of the top of the Phosphate Member and the base of the OSM to dysoxia at 

the middle-upper part of the OSM and further aeration at the transition to the Marl 

Member. These changes probably occur due to regional sea level rise and southward 

migration of the upwelling zone at the time of the transition from the Phosphate Member 

to the OSM. At the upper part of the sequence, further sea level rise and global 

greenhouse warming event in the Early Maastrichtian leads to the demise of the 

upwelling system activity in the Levant region. 



  אוסמוזה הפוכה וננופילטרציהל מעבר אלקטרוליטים דרך ממברנות מרוכבות

  בסון שרית: מאת

  יורם אורן' ופרופ יסלב פרגר'ויצ' פרופ: מנחים

  תקציר

 כיום במגוון רחב של הם תהליכים ממברניים המשמשים) NF ( וננופילטרציה)RO (אוסמוזה הפוכה

אולם למרות מגוון השימושים . בשפכים וביוטכנולוגיהטיפול ,  התפלת מי ים ומים מליחיםתעשיות כמו

וזאת מכיוון , יונים דרכן/אין כיום מודל חיזוי עבור מעבר של מלחים, הנרחב לתהליכים אלו בתעשייה

תערובת  מעבר שלרוב המודלים הקיימים . ברמה כמותית, ודחיית היוניםהסעת  מנגנוני ופוענחשטרם 

 Extended Nernst(פלנק מורחבות - נרנסטמשוואות מבוססים על אלומרוכבות יונים דרך ממברנות 

Planck( . דירות לחם יערכ  עבור כל יון בתמיסהנחוצים, האלדיפרנציאליות  משוואותלפיתרון

כדי פועל יוצא הוא ש). +σ או -σ (±σ  ומקדם ההחזרה)ω+או  ω-( ±ω דיפוזיוניתה) ביליותיאפרמ(

דבר ההופך , נדרשים מספר רב של פרמטרים  רבת יוניםצא בתמיסהלאפיין מעבר של כל יון בודד הנמ

פרמטרים אלו אינם זמינים כיום בשל מיעוט השיטות , בנוסף. את מודלי החיזוי הקיימים למורכבים ביותר

מדידות ) א(: לקביעת פרמטרי הזנה אלוות טכניקשתי  עמחקר זה מצי, אי לכך. ם למדידתהקיימות

) ב (- ו(Electrochemical Impedance Spectroscopy) לא עמידבמצב   אלקטרוכימיותאימפדנס

  .שיטה פנומנולוגית לאנליזת חיזוי של ניסויי פילטרציה

על   מבודדת של פוליאמידבתנאי דיפוזיה בלבד ורק עם שכבה סלקטיביתבוצעו  האימפדנס מדידות

ניסויים אלו נחלקו . אלקטרודהאשר הוכנה מממברנה מסחרית או סונתזה ישירות על פני ה, אלקטרודה

 המכילים יונים שאינם פעילים - פאראדיים -ניסויים לא) א: (לשניים בהתאם לסוג היונים בתמיסה

 המכילים יונים הפעילים -ניסויים פאראדיים ) ב(או )  NaClכדוגמת(אלקטרוכימית במתח שהופעל 

ם שהתקבל והתאמת מודל של מעגל מתוצאות ניתוח הספקטרו). Fe(CN)6כדוגמת הצמד (אלקטרוכימית 

קיבוליות של השכבה וכגון התנגדות  ,חשמלי ניתן היה לחלץ אלמנטים של תופעות פיזיקליות וחשמליות

 את הפרמאביליותלקבוע היה ניתן  מההתנגדות הלא פאראדית של שכבת הפוליאמיד .הפעילה

רנה התקבלה מתוצאות ניסויים תמונה יותר נרחבת למעבר היונים דרך הממב. של המלח הדיפוזיונית

 Fe(CN)6פאראדיים מכיוון שניתן היה למדוד את הפרמאביליות של יון אינדיבידואלי כדוגמת הצמד 

ניתן היה לפרק פרמאביליות זו למקדמי הדיפוזיה והחלוקה של היון , ובנוסף. מתוך תמיסה רבת יונים

יה ללמוד על מנגנוני הדחייה של היונים ובעבור מניסויי אימפדנס של סוגי פוליאמיד שונים ניתן ה. הנמדד

 וריכוז המטען  10-2 הינוnon-Donnanממברנת אוסמוזה הפוכה התקבל שערך מקדם החלוקה של 

  . M 10-4הינו) fixed charged(הקבוע בממברנה 

שבעזרתה נמדדו ,  המוצגת במחקר זה הינה ניתוח פנומנולוגי של ניסויי הפילטרציהההשיטה השניי

ידוע כי מקדמים אלו משתנים .  כתלות בריכוז)ω -  וσ( שני מקדמי ההזנה לנוסחאות מודלי מעבר מלח 

במחקר זה הוגדרו המשוואות . אך הנחה שכיחה היא שהם קבועים עבור ריכוז הזנה מסוים, עם הריכוז

, )ω( כך שרק אחד המקדמים Spigler-Kedem) equation(מנולוגיות לתיאור מעבר מלח בודד הפנו



משוואה זו שימשה לאנליזות .  הינו קבוע) Peclét A=(1-σ)/ωמקדם  (המקדם השני תלוי ריכוז ויהיה

ומלחים דו ) NaCl, NaBr, KBr, KCl(חיזוי של ניסויי ננופילטרציה של סדרת מלחים חד ערכיים 

   . בריכוזים שונים שתוקנו לפי קיטוב ריכוזיםCaCl2, MgCl2, Na2SO4)(כיים ער

מהקשר שהתקבל בין מקדם הפרמאביליות לריכוזי המלחים השונים ניתן היה ללמוד על מנגנוני הדחייה 

הדחייה העיקרית הינה  M0.01 התקבל שמעל לריכוז של , עבור המלחים החד ערכיים. הקיימים במערכת

,  ומתחת לריכוז זה התקבל ערך כמעט קבוע של דחייהDonnan דיאלקטרית ודחיית הדחיישילוב של 

דבר הסותר את המודלים הקיימים שלפיהם בריכוז הנמוך הקשר בין הפרמאביליות לדחייה צריך היה 

בניסויים של מלחים בעלי קטיונים דו ערכיים התקבלה מגמה הפוכה למלחים החד . להיות ליניארי

תופעה זו נוגדת את מודלי החיזוי הקיימים ויתכן כי . אשר מעבר המלח קטן עם הגדלת הריכוזכ, ערכיים

ערכו של .  מקומית בין היונים הדו ערכיים ומטען פני השטח של הממברנהההיא נובעת מאינטראקצי

 שהתקבל כתוצאה מאנליזות החיזוי היה נמוך עבור שני סוגי המלחים ומלמד שהמעבר Peclétמקדם 

יקרי של המלח דרך הממברנה נקבע בעיקר בשל הדיפוזיה ולעומתו תרומת הקונוונציה למעבר המלח הע

העובדה שתרומת הדיפוזיה הינה דומיננטית למעבר המלח ותרומת הקונוונציה זניחה , מעשית. הינה זניחה

 Peclétם ערכו הנמוך של מקד. יכולה לפשט את מודלי החיזוי הקיימים עבור ממברנות הננופילטרציה

לגודל הפורה שחושב ממקדם Peclét י השוואה בין חישוב גודל רדיוס הפורה שהתקבל ממקדם "אומת ע

 בסדר גודל של, רדיוס הפורה שהתקבל משני מקדמים אלו היה זהה, אכן. Lpהפרמהביליות של המים 

0.2-0.3 nm כאשר עובי הממברנה ותפיחת המים)(swellingי מדידות " נקבעו עAFM .  

שתי הטכניקות שהוצגו במחקר זה סיפקו מידע חשוב להבנת מנגנוני הדחייה וההסעה דרך ממברנות 

תוצאות אלו יתרמו להגדלת מהימנותם של מודלי החיזוי . מרוכבות של אוסמוזה הפוכה וננופילטרציה

  .הקיימים דרך ממברנות אלו
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Abstract 

In this research, two methods for studying ionic/salt transport through the RO/NF 

membranes were proposed and implemented: (i) electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) and (ii) a new phenomenological analysis of filtration data.  

The EIS measurements were carried out on isolated polyamide films attached to 

the electrode, therefore overcoming interferences from the supporting layers of the 

membrane. The free-standing polyamide films attached to a solid electrode for EIS 

were prepared from commercial membranes or directly synthesized. The experiments 

employed ionic species of two types: electrochemically inactive salts (such as NaCl) 

and an electrochemically (redox) active ion couple (Fe(CN)6). Then, the experimental 

spectra of both types to be fitted to the general equivalent circuit (EC) elements 

containing non-faradaic and faradaic elements. The non-faradaic film resistance 

deduced from the fit could be related to the permeability coefficient of an inactive 

salt. The faradaic branch could provided a more comprehensive picture of ion 

transport using redox-active Fe(CN)6 ions, yielding the ion permeability of the 

Fe(CN)6 couple in a mixed salt solution. An excess of supporting electrolyte allowed 

to overcome coupling of the ionic fluxes due to the electroneutrality. Furthermore, the 

obtained individual ion permeability could then be split to diffusion and partitioning 

factors. The results for different polyamide films indicate that the ion exclusion 

mechanism in polyamide layer involves both Donnan and non-Donnan mechanisms 

and some estimates could be made for RO membranes regarding the non-Donnan 

partitioning coefficient (ca. 10-2) and fixed charge content in the membrane  

(ca. 10-4 M). 

The second method proposed in this research is a new phenomenological analysis 

for filtration. As well known, up to now, no model could consistently describe salt 

transport in NF membranes. Most of the existing transport models assumed 

mechanism(s) which based on various assumption(s) and fitting to obtain the values 

of parameters. Therefore, these models often suffer from the difficulties to establish 

and independently and transparently verify the consistency between the assumed 



mechanism and filtration results. This research explored using a modified Spigler-

Kedem equation containing two phenomenological coefficients: a constant Peclét 

coefficient A and a concentration-dependent diffusion permeability ωs(c). This 

relation does not require that a specific exclusion mechanism be assumed and A and 

ωs(c) can be directly deduced from filtration data and thus allows a direct test of 

consistency with commonly used models. This approach was demonstrated using 

concentration polarization-corrected filtration data for NF-200 membrane and single 

salt solutions of mono- and divalent salts (NaCl, NaBr, KBr, KCl, CaCl2, MgCl2 and 

Na2SO4). For monovalent salt, the concentration-dependence of ωs(c) and its variation 

for different salts, suggested that in the concentration range above 0.01 M the salt 

retention may be reasonably explained by a combination of Donnan and dielectric 

exclusion mechanisms. However, the observed variation of ωs with concentrations of 

single salts below 0.01 M reveals a new regime that is inconsistent with all commonly 

used models of ion exclusion. In particular, ωs appeared to approach a constant value 

at low salt concentrations, whereas the standard mechanisms predict a linear or even 

steeper increase with salt concentration. This puzzling discrepancy could have passed 

unnoticed in the standard multi-parameter fitting using extended Nernst-Planck 

equations and demonstrates the benefits of the present phenomenological analysis. 

For divalent salts, the dependence of permeability on salt concentration was 

found incompatible with all standard models for all salts. The discrepancy was more 

drastic for divalent cations, which showed a permeability decreasing with 

concentration in the whole analyzed range, in opposite to the standard model. It may 

be suggested that a localized binding of counter-ions to fixed charges accompanied by 

charge reversal for divalent cations might be responsible for the observed behavior. 

The coefficient A was found to be very small for all used salts, which points to 

the negligible contribution of convection to salt transport. The smallness of A was 

verified through estimates of the effective pore radius of the membrane that was 

found to be between 0.2 and 0.3 nm. This well compares with independent estimates 

from the hydraulic permeability Lp using with the data on thickness and swelling of 

the selective polyamide layer obtained by AFM. 

Both proposed methods provide important information and deepen our 

knowledge and understanding of salts transport through a composite membrane and, 

as a result, will help developing reliable predictive models of salt transport in NF.  
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חקר יחסי הגומלין בין נוגדן לאנטיגן בתגובה האוטואימונית הספציפית לסרטן גניקולוגי :נושא העבודה  

 

   שרית רוחקין:שם המגישה

 

  מורין פרידמן'  ופרופר לסלי לובל" ד:שם המנחים

  

  :תקציר העבודה

  

ת סרטן השחלו. ב"ארהב ים סרטן גניקולוגי הוא אחד מהגורמים המובילים למקרי מוות בנש

הוא אחד מסוגי הסרטן הגניקולוגי וידוע כגורם החמישי בשכיחותו למקרי מוות בנשים וכגורם 

גבוה היא מחסור התמותה ההסיבה העקרית לשיעור . ב"המוביל למקרי מוות בסרטן גניקולוגי בארה

אבחון מוקדם של מחלת הסרטן  ).I-IIשלבים (בסימנים ברורים בשלבים הראשונים של מחלת הסרטן 

הם אינם טובים , למרות שקיימים כלי אבחון שונים וטובים. ינו הכרחי להצלחה בריפוי המחלהה

  .רוב הבדיקות הללו מתבצעות מאוחר מדיו ,דיים מבחינת איבחון מוקדם

האם תגובת המערכת החיסונית , הראשונה: עמדו לפנינו שתי שאלות מרכזיות, במחקר זה

האם נוגדנים , והשניה? ולוגית לאיבחון מחלות סרטניותהטבעית בחולות יכולה לשמש בסריקה סר

?  יכולים לסייע בריפוי סרטן ,ספציפים לסרטן המהווים חלק מהתגובה האימונית הנטיבית לסרטן

של חמישה אנטיגנים הידועים היטב  מנת לענות על השאלה הראשונה נקטנו בגישה הכוללת ביטוי-על

 ו שנקשרנוגדניםלשם הזיהוי של  . השטח של שמריםבהקשרם לסרטן השד והשחלות על גבי פני

השתמשנו בהם כל אחד מחמשת האנטיגנים . Flow cytometryהשתמשנו בשיטת , לאנטיגנים אלו

)HSP90α ,P53 ,GIPC1 ,PCNA ו Nras( ,וכנגד כל ,בוטא בנפרד על גבי פני השטח של השמרים 

 משמעותיים הבדלי צביעה היו . וחולות סרומים מנשים בריאותכללו  סרומים109אחד מהם נסרקו 

  .בין קבוצת הנשים הבריאות לקבוצת הנשים החולות בסרטן

נבדקה האפשרות ליצור משוואה המייצגת , כדי לקחת את התוצאות הללו צעד אחד קדימה

בחרנו חמישה , לשם כך.  לאישה להיות חולה בסרטן גניקולוגי(Pr) את ההסתברות שיחזהמודל 

 לשמש לסריקת  היוועשויים,  שבוטאו על גבי השמרים)פאנלים ( של האנטיגניםשילובים שונים

וכל חמשת משוואות המודל  בעזרת כלים סטטיסטים מתאימיםתוצאות הסריקה נותחו . סרומים

משוואות המודל מבוססות על אחוזי צביעת  .יעילות מבחינת יכולת חיזוי לסרטן גניקולוגינמצאו 

 אשר נמצאו שונים באופן משמעותי בין הסרום של ,)י הסרום הנבדק"ע (האנטיגנים הסרטניים

, rGIPCM(האנטיגנים  את כל חמשת שכללהפאנל  .התורמות הבריאות לסרום חולות סרטן גניקולוגי

rP53M,rPCNAM, rHSP90Mו rNRASM  ( וכלל בדיקה לIgMייצג את משוואת  ספציפי בסרום 

  .שפותחוחמש משוואות המודל המודל הטובה ביותר מבחינת חיזוי מכל 

או , י הוספת נתונים קליניים כמשתנים לפאנל האנטיגנים שנבחנים"ניתן לייעל מודל זה ע

י "העלולים להשפיע על צביעת האנטיגנים הסרטניים ע, להתחשב בנתונים האישיים של הנבדקת

ונים הקליניים ניתוח נתוני הסריקה יחד עם הנתונים האישיים או עם הנת,  אכן.סרום הנבדקת
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.  לנתח את התוצאות באופן נפרד ממשוואות המודלאיפשר לנו, )למרות שזהו מדגם מאוד קטן(

 קורלציה הייתהבנוסף  . הראו הבדלים משמעותיים בתוך קבוצת הנשים הבריאותהנתונים האישיים 

 יש אומנם,  הנתונים הקלינייםלביןי הסרומים "הצביעה השונה של מספר אנטיגנים עמשמעותית בין 

  .צורך לבדוק זאת במדגם גדול יותר

. GIPC1 (GIPC1M) אנטיגן ים הצובעIgM מסוג בדיקת נוגדנים כללומשוואות המודל שלנו 

מחולת סרטן השד  בודדו) ובלתי תלוי במחקרנו(התוצאה הייתה מעניינת במיוחד היות ובמחקר אחר 

דבר זה . GIPC1  אשר חלבון המטרה שלהם הינו ,B1.27 ו F7.27 הברידומות ,IgMשני נוגדנים מסוג 

הוביל אותנו לשאלת המחקר השנייה בעבודה ועל מנת לענות על שאלה זו ערכנו ניתוח מעמיק יותר 

בבדיקת  הניסויים התמקדו בהמשך איפיון נוגדנים אלו .GIPC1ל של התגובה ההומוראלית בהקשר 

ובחינת פוטנציאל הריפוי שלהם בין אם לבד או בשילוב של אפשרות קשירתם לתאי סרטן שונים 

 שורות תאים ממקור בשני F7.27התוצאות הראו שישנה תלות מנתית של  .תרופות אנטי סרטניות

שני , בחנו את פוטנציאל האינטרנליזציה  והציטוטוקסיות של נוגדנים אלו ומצאנו כי .סרטן השד

אך במבחני . MCF7, שורת תאי סרטן השדך תאית של הראו צביעה תוB1.27 ו F7.27הנוגדנים 

 לא SKOV3בתאי , MCF7 בתאי F7.27 בעוד שהיתה השפעה ציטוטוקסית של ,הציטוטוקסיות

 עם תרופות אנטי F7.27בניסויים בהם נערכו שילובים של הנוגדן  .התקבל אפקט ציטוטוקסי

 עם F7.27תקבל רק בשילוב  המשמעותיאפקט , Novobiocin ו Taxol ,Carboplatin, סרטניות

 אך הייתה ,MCF7ההשפעה הייתה סינרגיסטית על תאי  .Novobiocin, התרופה האנטי סרטנית

ניתן ללמוד מתוצאות אלו שקיימת , למרות זאת). לא סרטניים( תאי שד נורמלים שורתהשפעה גם על 

וגדנים יותר ספציפים יתכן ונ.  בשילוב תרופות אנטי סרטניותGIPC1 כנגד IgMהשפעה של נוגדני 

  . המבוטא בתאים סרטנים לא ישפיעו על תאים נורמאלייםGIPC1כנגד 

בעל עלויות נמוכות עם רגישות וסגוליות , החזון הוא לפתח כלי דיאגנוסטי לסרטן גניקולוגי  

עבודה זו מציגה סריקת סרומים מתורמות בריאות ומחולות סרטן . גבוהות בבדיקה בלתי פולשנית

משוואות המודל יכולות לשמש לא רק . כנגד פאנל של חמישה אנטיגנים סרטנייים ידועים,  יגניקולוג

אלא גם לשמש בעתיד לקבלת מידע על הנוגדנים , לצורך חיזוי ההסתברות של אישה להיות חולה

ובצורה זו להתאים לחולה תרופות אנטי סרטניות שפועלות , הקיימים בחולה מסוימת ברמות גבוהות

עבודה זו מראה כי קיים . ינרגיסטי ספציפי בשילוב עם הנוגדנים הללו על התאים הסרטנייםבאפקט ס

 בשילוב של אחת משלוש התרופות האנטי GIPC1אפקט סינרגיסטי של הנוגדנים הטבעיים כנגד 

תוצאה זו יכולה להצביע על כך שלמרות שיש השפעה ציטוטוקסית של נוגדנים על .  סרטניות שנבחנו

אך למטרה זו , תרופות אנטי סרטניות יכולות להגביר את הציטוטוקסיות על תאי סרטן, תאי סרטן

   .יש צורך בהמשך מחקר ובניסויים נוספים, לשם כך. ישנו צורך בהתאמה ספציפית
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Abstract 

Gynecological cancer is one of the leading causes of death in women in the United 

States. Ovarian cancer is one of the gynecological cancers that is known to be the fifth 

leading cause of cancer death in women. The major cause for its high mortality rate is a lack 

of clear symptoms in the early stages of disease (stages I-II). Early diagnosis of cancer is 

crucial for successful therapy. Although various diagnostic tools exist, none is satisfactory 

for early diagnosis.  

This study attempts to answer two major questions: First, can the native immune 

response in patients be used to detect malignancy through serological screening? Second, can 

cancer-specific antibodies that are part of the native immune response be employed for 

cancer therapy? To answer the first question we took an approach that includes expression of 

five antigens known to be associated with ovarian and breast cancer, on the surface of yeast, 

and we used flow cytometry for antibody detection. The cancer antigens (HSP90α, P53, 

GIPC1, PCNA and N-ras) were expressed separately on yeast. Sera of cancer patients and 

healthy donors (109 samples) were screened against each of the expressed antigens; there 

were significantly different staining patterns between the healthy group and the cancer group.  

 To take these results a step further we examined the possibility of creating a 

predicted probability (Pr) model equation for a woman to have gynecological cancer. We 

chose five combinations of screening panels and analyzed them with appropriate statistical 

tools. All five model equations were found effective from a predictability point of view. They 

were based on percent staining of the cancer antigens by our serum panels and gave 

significantly different results between healthy donors and gynecological cancer patients. The 

most successful model was that which included all five cancer antigens (rGIPCM, rP53M, 

rPCNAM, rHSP90M, and rNRASM) tested for specific IgM in the serum sample.  

 This model might be improved by adding clinical data variables or taking into 

consideration personal data that may affect the serum staining of the cancer antigens. Some 

preliminary data to this effect are presented but this subject requires further study.  
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The model equations resulting from our serum-screening panel included rGIPCM 

(serum IgM). Interestingly, separate and independent of this research, two specific human 

monoclonal antibodies, 27.F7 and 27.B1 both IgM, were previously isolated from the native 

immune response to cancer against GIPC1. This leads us to our second question in this thesis 

for which we performed a deeper analysis of the humoral response with respect to GIPC1. 

We further characterized these antibodies and investigated their binding to different cancer 

cells and their potential for use either alone or in combination with anti-cancer drugs on 

cancer cells. Results demonstrated dose dependency of 27.F7 with two breast cancer cell 

lines. We examined the internalization and cytotoxicity potential of this Ab and also showed 

that both 27.B1 and 27.F7 resulted in positive intracellular staining of the MCF7 breast 

cancer cell line and no cytotoxic effect on SKOV3 cells treated with 27.F7. Experiments in 

which 27.F7 was combined with three different anti cancer drugs, Taxol, Carboplatin, and 

Novobiocin, demonstrated a significant synergistic effect together with 27.F7 only for 

Novobiocin. The effect was synergistic on MCF7 cells but there was also an effect on a 

normal breast cell line. Nevertheless, we can conclude from these results that there is a 

potential therapeutic effect of Ab (IgM) against GIPC1 together with an anti cancer drug. 

Probably, more specific Abs against GIPC1 expressed in cancer cells would avoid the effect 

on normal breast cells. 

The ultimate aim is to develop a low cost diagnostic tool for gynecological cancer 

with high sensitivity and specificity without the necessity for invasive tests. Here, we present 

the screening of sera from healthy and patient donors against a panel of five known cancer 

antigens. The derived model equation can be used not only for predicting the probability of 

having disease but also can be used in the future to understand which native anti-cancer 

antibodies a patient has at elevated levels, and to use this data in order to select an anti-cancer 

drug that might work with a synergistic effect and with specificity to cancer cells. We have 

demonstrated a synergistic effect of isolated native anti-cancer antibodies against GIPC1 

with one of the anti-cancer drugs that we tested. That anti-cancer drugs may enhance the 

cytotoxicity on cancer cells, but the components need to be specifically compatible. For that 

purpose expanded experiments will be performed. 



הערכה של תוכנית התערבות להפחתת שיעורי אנמיה בקרב : נושא המחקר
 פעוטות בעיר בני ברק

 שרית רחמני: שם המגיש
 תמי שוחט' פרופ, לילי נוימן' פרופ: שם המנחים

 
 :תקציר

 
והגורם העיקרי לאנמיה בתקופת הילדות , חוסר ברזל הוא החסר התזונתי השכיח ביותר בעולם

 .(בארצות הברית 02%עד ) תה גבוההיהשבעים שכיחות האנמיה בילדים היעד לשנות . ובהריון

משנות השבעים בארצות הברית ומשנות השמונים בארץ הוחל בתוכניות להעשרת ברזל בתזונה 

אך עדיין שכיחות האנמיה . שהביאו לירידה בשכיחות אנמיה מחוסר ברזל, של תינוקות ופעוטות

 .ערנות של אנשי הבריאות לבעיהנמצאה גבוהה בקרב פעוטות למרות ה

 CDC-וה ארגון בריאות עולמי י "חודשים מוגדרת ע 6-02בגילאים  אנמיה בתינוקות ופעוטות 

 .90.3%-דציליטר והמטוקריט מתחת ל/ גרם  11-האמריקאי כרמות המוגלובין מתחת ל

רבים  מחקרים. חוסר ברזל שכיח מאוד בקרב אוכלוסיות חלשות עם מצב סוציואקונומי נמוך

היו בעלי , שילדים שהיו אנמיים בינקותם התפתחו פחות מבחינה קוגניטיבית עקביבאופן  הדגימו

משרד הבריאות . יותר בבית הספר והופיעו אצלם יותר הפרעות התנהגותיות נמוכיםהישגים 

יל המלצות הניתנות לכל האימהות לילדים בג בסיס למניעה ראשונית של אנמיה על תכניתמפעיל 

רק כשליש מבצעים בדיקת ו סובלים מאנמיה פעוטות בעיר בני ברקמ 93% -כאך עדיין  המתאים

 .שיגרתית בגיל שנההמוגלובין 

לטיפת חלב מקבלות מרשם  חודשים 2הקיים אימהות המגיעות עם התינוקות לחיסון בגיל  במצב

 נשירהלפי ממצאים בשטח יש . לבדיקת דם להמוגלובין בגיל שנהלקופות  מופניםוברזל לתוסף 

 .שני שליש של התינוקות לא מבצעים כלל את בדיקות הדםכ בין שלב לשלב ו

 .מניעה של אנמיה בקרב תינוקות בעיר בני ברק :מטרת המחקר

 .הורדת שיעורי האנמיה בקרב תינוקות בבני ברקללבדוק את השפעת תוכנית התערבות  :יעד

 : יטות ש

 :המחקר כולל שלושה מרכיבים

בקרב מדגם  חתך לקבלת אומדן שיעורי אנמיה בקרב פעוטות בעיר בני ברק מחקר :1 מרכיב

כאשר לכולם , תינוקות בני שנה המבקרים בתחנות לבריאות המשפחה בבני ברק 101מייצג של 

 . נערכה בדיקת דם בתחנה 

 .קבוצות השוואה 9 ל המחולקתתינוקות  שלעוקבה בקרב מבוקר מחקר התערבות  :2 מרכיב

 מכר תכשיר ברזל נבהן ', ג', ב', לבריאות המשפחה א בתחנות המבקרים תינוקות :'א קבוצה

לקביעת  בתחנה מהאצבעדם  בדיקת הבוצעלתינוקות אלה בנוסף . ח"לקופבמחיר זהה להורים 

, 6, 2: בגילאיבמהלך ביקור שיגרתי בתחנה ,  על ידי אחות  שהוכשרה לצורך כך רמת המוגלובין

                                                                                                                      .חודשים 11 -ו, 10

.  שבהן לא נמכר תכשירי ברזל 'ו', ה, 'לבריאות משפחה ד בתחנותהמבקרים  תינוקות :'ב קבוצה



 11 -ו, 10, 6, 2: רמת המוגלובין בתחנה בגילאילקביעת  מהאצבע דםבדיקת  הבוצעאלה  לתינוקות

 .חודשים

המשיך הצוות הרפואי  בהן, 'ח', לבריאות המשפחה ז בתחנותהמבקרים  תינוקות :'ג קבוצה

 .ספירת דם בגיל שנה כפי שנהוג על פי הנוהל וביצועאת ההורים לגבי נטילת תוספי ברזל  להדריך

חודש בלבד עם אותו מכשיר שבשימוש  10בקבוצה זאת בוצעה בדיקת המוגלובין בתחנה בגיל 

 .'ב -ו' קבוצות  א

מדגם ובעיר  צוות הבריאותי הבדיקת ידע ועמדות של מחקר פרוספקטיבי התערבותי ל :3 מרכיב

 .לתינוקות לפני ואחרי התוכנית אימהותמייצג של 

 :תוצאות

במחקר המקדים שביצעו  99%בקרב מדגם זה לעומת  33%-נמצא שיעור אנמיה של  כ: 1מרכיב 

משך לקיחת תוסף ברזל : הגורמים שנמצאו קשורים באופן מובהק לאנמיה היו. דם בקופות.ס

צפיפות כגבוהה ו כשיר הברזלת תפיסת העלות של , חודשים 6הנקה בלעדית מעל גיל , במינון גבוה

 .תסוציו אקונומיגבוהה כמדד לרמה  דיור

עומת להיות אנמיים בגיל שנה ל 2.9בעלי סיכון גדול פי  היו (ביקורת)' גבקבוצה פעוטות : 0מרכיב 

ימים ' מס: בתקנון למשתנים הנמצאים במודל(  p<2.221 ), עם התערבות 'אבקבוצה  הפעוטות 

 .לעומת ביקורת' וקבוצת התערבות ב' ח 6הנקה בלעדית מעל גיל , שנהשל לקיחת ברזל עד גיל 

(.11.1-61318OR=4.3 (95%CI . 

של קבלת ברזל עד גיל שנה מורידה את הסיכון לאנמיה אצל הפעוטות  תוספת של כל יום נוסף

 בתקנון למשתנים הנמצאים במודל( p =0.048)מובהק סטטיסטית ( 2.30פי ) 1% -בגיל שנה ב

(919..0-91....OR=0.97 (95%CI  

להיות אנמיים בגיל  1.1חודשים היו בעלי סיכון גדול פי  6פעוטות שניזונו מהנקה בלעדית מעל 

( p =0.018)מובהק סטטיסטית , חודשים 6שנה  לעומת פעוטות שניזונו מהנקה בלעדית פחות מ 

  OR=1.8 (95%CI.1.121-0.332)למשתנים הנמצאים במודל   בתקנון

נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בממוצע ציוני ידע של האחיות לפני תוכנית ההתערבות  :9רכיב מ

ת ההתערבות ידע של האחיות לפני תוכני ממוצע ציוני. לעומת ציוני ידע אחרי תוכנית ההתערבות

 (.p<0.001) לאחר תוכנית ההתערבות ±31.22  1.99לעומת , ±01.22  12.32 היה

 תר גבוהה את גישת המטפלים כמשפיעה עלברמה יו האחיות תופסות רי תוכנית ההתערבותאח

נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בממוצע  .אנמיה בקרב התינוקות לעומת לפני תוכנית ההתערבות

ציוני ידע  ועמדות  של האמהות לפני תוכנית ההתערבות לעומת אחרי תוכנית ההתערבות 

(2.221>p.) לעומת , ±60.11 13.36  ת ההתערבות היהתוכנילפני  אמהותידע של  ממוצע ציוני 

היה  12.91% -לפני תוכנית ההתערבות ל(. p<0.001) לאחר תוכנית ההתערבות ±32.19 3.22 

 . אחרי 30.23%עמדה נכונה לגבי הנקה ומתן תוסף ברזל לעומת 



תוכנית ההתערבות נמצאה יעילה ועל פי ממצאי המחקר אנו ממליצים נגישות של רכישת : מסקנה

בדיקות דם והדרכה מוגברת בנושא מניעת אנמיה ותזונה נכונה בקרב תינוקות , תכשירי ברזל

 . בתחנות לבריאות המשפחה בעת ביקור שיגרתי

ליישם ולהטמיע חלק מההמלצות המלצות ומסקנות המחקר ייוצגו בפני קובעי מדיניות בכדי 

א בכלל ובפרט בעיר בני ברק ובשלב מאוחר יותר באזורים "בתחנות לבריאות משפחה במחוז ת

 .אחרים עם מאפיינים דומים לשיפור מצב הבריאות בגיל הרך

  הדרכת הורים , ברזל, הנגשה, אנמיה, תינוקות, המוגלובין :מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Research Subject: Evaluation of an intervention program to reduce 

infants anemia rate in Bnei-Brak                                                                    
                                                                           By: Sarit Rahmani 

Supervision: Prof Lily Noiman; Prof Tamar Shohat 
 

Abstract: 

A lack of the mineral iron is the most common nutritional deficiency in the world, and 

the main cause of anemia during childhood and pregnancy. Until the 1970s, the 

prevalence of childhood anemia was high (up to 20% in the United States). In the 1970s 

in the United States, and from the 1980s in Israel, programs for iron enrichment in infant 

and toddler nutrition were initiated, leading to a drop in the incidence of anemia caused 

by the lack of iron in the diet. However, the occurrence of anemia based on a lack of iron 

remained high among toddlers, despite health professionals' awareness of the problem.  

Anemia in infants and toddlers aged 6 – 24 months is defined by the World Health 

Organization and the American CDC as hemoglobin levels lower than 11 gram / deciliter, 

and hematocrit levels lower than 32.9%. 

Iron deficiency is very common in weaker populations from a low socio-economic status. 

Many studies consistently showed that children who were anemic in infancy exhibited 

less than average cognitive development, gained lower scholastic achievements in school, 

and exhibited more behavioral disturbances. The Ministry of Health runs a program for 

initial prevention of anemia based on recommendations distributed to all mothers of 

children of the appropriate ages, however 35% of infants in the city of Bnei Brak still 

suffer from anemia, and only one third of all infants undergo routine hemoglobin tests at 

the age of one year. 

Currently, mothers who arrive at the well-baby clinic with their infants for the 4-month 

vaccination are given a prescription for an iron supplement and are referred to their health 

clinics for a hemoglobin blood test at the age of one year. According to evidence in the 

field, the follow-through rate is very low, and about two thirds of the infants are not given 

blood tests at the age of one year.  

Aim of research: To prevent anemia among the infant population in the city of Bnei 

Brak. 

Objective of research: To examine the affect of the intervention program for the 

lowering of anemia rates in babies in Bnei Brak.  



Methods: A preliminary case-review study was conducted with the aim of studying the 

factors related to anemia in infants in Bnei Brak. The doctoral thesis was constructed as 

continued research to the preliminary research.  

Component number 1: Research section for the assessment of rates of anemia in infants 

in Bnei Brak among the representative sample of 128 one-year olds who come to the 

family health clinics in Bnei Brak for regular appointments. All babies had blood tests 

performed at the well-baby clinic. 

Component number 2: Controlled intervention study among infants of the same age, 

divided into three comparison groups. 

Group A: Babies who keep appointments with family health clinics A, B, and C, where 

the iron supplement is sold to parents for the same price as in the National Health Clinics. 

In addition, these babies also underwent a fingerprick blood test at the clinic to determine 

their hemoglobin level, performed by a nurse specifically trained for this task. This blood 

test was performed during routine visits at ages 4, 6, 12, and 18 months.  

Group B: Babies who kept appointments with family health clinics D, E, and F, where 

the iron supplement is not sold. These babies underwent fingerprick blood tests at the 

clinic at ages 4, 6, 12, and 18 months.  

Group C: Babies who kept appointments with family health clinics G and H, where the 

medical staff continued to instruct parents about receiving iron supplements. A blood 

count was conducted at the age on one-year, as per the accepted procedure. This group 

underwent a hemoglobin test at the age of 12 months only, using the same instruments as 

in groups A and B.  

Component number 3: The prospective intervention research to examine the knowledge 

and positions of the health care staff in the city of Bnei Brak and a representative sample 

of mothers before and after the program.  

Results:  

Component number 1: A 34% rate of anemia was found among the representative 

sample, as opposed to 33% in the preliminary study of blood count tests in the National 

Health Clinics. The socio-demographic characteristics and the nutritional characteristics 

of this population were similar to the characteristics of the population in the preliminary 

study.  

Component number 2: Infants in Group C had a 4.3 times risk of developing anemia at 

the age of one year, as opposed to infants in Group A (p<0.001) in the standardization 

for variables in the model OR=4.3 (95%CI 1.212-8.326). 
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Every additional day the subjects receive an iron supplement up to the age of one year 

statistically significantly reduces the risk for anemia among one-year-olds by 0.97 

(p=0.048) in standardization for variables in the model OR=0.97 (95%CI 0.0994-0.999). 

Infants nourished solely by breastfeeding over the age of six months were at risk by a rate 

of 1.8 of suffering from anemia at the age on one-year, as compared to infants nourished 

solely by breastfeeding less than six months, statistically significant (p=0.018) in 

standardization for variables in the model OR=1.8 (95%CI 1.108-2.950) 

Component number 3: There was a statistically significant difference in the average 

marks of nurses' knowledge prior to the intervention program as compared to their marks 

following the program. The average of the nurses' knowledge marks prior to the 

intervention program was 78.40 ±10.94, as compared to 91.40 ± 8.33 following the 

intervention program (p<0.001). 

Following the intervention program, the nurses have a greater perception of the attitude 

of the caregivers as influence infant anemia as compared to prior to the program. 

There was a statistically significant difference in the average marks of knowledge and 

positions of this mothers prior to the program as compared to following the program 

(p<0.001). The average of the mothers ' knowledge marks prior to the intervention 

program was 62.18 ±19.56, as compared to 94.13 ± 9.04 following the intervention 

program (p<0.001). Prior to the intervention program, 80.38% this mothers had a positive 

position regarding breastfeeding and providing an iron supplement, as opposed to 97.45% 

following the program. 

Recommendations and conclusions based on the study will be presented before policy 

makers in an effort to apply and implement some of the recommendations in the family 

health stations in the Tel Aviv district, particularly in the city of Bnei Brak, as a means of 

improving infant health.  

Based on the findings of the research, we recommend making iron supplements, blood 

tests, and parental instruction regarding preventing anemia and proper nutrition for 

infants readily available at family health station clinics during routine visits.  

 

key words: hemoglobin, infants, anemia, accessibility, iron, parental instruction 

 

 

 

 

 



מוטיבציה לעבודה והקשר בינה למקבלי קצבאות.נושא העבודה: 

שרמן אריה.שם המגיש: 

אריה ארנון' . 1שם המנחים:  ,פרופ

ר טל שביט". 2          .ד

תקציר העבודה:

ממדי בין סוגיית התמריצים-  המחקר מאיר באור חדש על הקשר הרב

מארבעה.  מורכב  המחקר  קצבאות מקבלי  במספר  שינויים  לבין   לעבודה 

ה:   מנתח את הדינמיקה של אוכלוסיית מקבלי גמלתפרק הראשון  פרקים

השנים  במהלך  הכנסה  באוכלוסייה. 1986-2002הבטחת  מתמקד   המחקר 

 הוותיקה בלבד ומציע ניתוח אמפירי של הגידול החד במספר מקבלי הבטחת

 ,  : - אני.  ראשית שלבית דו הגישה המחקרית הנה  זו אוכלוסייה   הכנסה בקרב 

 אומד פקטור חבוי המדמה כוח כלכלי המניע את מקבלי הגמלה לפי ארבע

 , סדרות.  לניתוח  מקובלות  טכניקות  באמצעות  שנית עיקריות זכאות   עילות 

 עתיות אני בוחן את הקשרים בין הפקטור החבוי לבין שלושה משתנים העשויים

 , מחזוריות:  לעבודה הכספי  התמריץ  להתהוותו הסיבות  להבנת   לתרום 

:  . אלו הם הממצאים העיקריים,  ושינויים דמוגרפיים כלכלית

 מהשתנות של כל 80%מודל הכולל פקטור חבוי אחד מסביר יותר מ-.1

קבוצות הזכאות..

נמצאה.2 המסבירים  המשתנים  שלושת  של  הטווח  ארוכת   השפעתם 

 מובהקת מבחינה סטטיסטית וכן באופן המתאים לתיאוריה הכלכלית.

עד: .3  הקשר הקואינטגרטיבי חווה נקודת שבר באמצע שנות התשעים

ושל השינויים הייתה השפעתם של המחזוריות הכלכלית  זו   לנקודה 

ואילו השפעתם של התמריצים הכספיים לעבודה,   הדמוגרפיים גבוהה

. ולאחריה התהפכה המגמה,  זניחה

 ניתוח הדינמיקה של מקבלי קצבת הבטחת הכנסה בטווח הקצר מצביע.4

ועל השפעה נמוכה של,   על השפעה גבוהה של המחזוריות הכלכלית

התמריצים הכספיים לעבודה.

מקבלי,  במספר  החד  שהגידול  מעידים  אלו  ממצאים  כללי  באופן 

גם,  אלא  לעבודה הכספיים  בתמריצים  מהרעה  רק  לא  הושפע   הגמלה 



 ,  . הצלחתה,  לפיכך הכלכלית המחזוריות  ובראשונה  בראש  אחרים  מגורמים 

של רפורמה במערכת הרווחה קשורה קשר הדוק למצב הכלכלה. 

,בפרק השני  בשונה מהטענה המקובלת בספרות המחקרית,   אני טוען

 כי הבחירה של צרכן לעבור ממצב של רווחה לעבודה וממצב של עבודה לרווחה

.אסימטריתהינה  נמצא,  הוא   שכן העדפותיו מושפעות מנקודת המוצא בה 

 אני מציג מודל תיאורטי המתאר כי יחס ההחלפה המינימלי הנדרש על מנת

 להסכים לעבור מרווחה לעבודה נמוך מיחס ההחלפה המינימלי הנדרש לעבור

לבין.  האובייקטיבית  הגישה  בין  משלב  המודל  לרווחה עבודה  של   ממצב 

  .( )  ( ניסויי( הליך  מציג  הפרק  אבטלה מעבודה  כספיים  הלא  הנזק  התועלת 

לעבודה בנוגע  העדפותיהם  לגבי  שונים  בגילאים  אנשים  נשאלו   במסגרתו 

 . ניתוח תשובות הנשאלים תומך בתחזיות המודל.  ורווחה

 אני מציג מודל של היצע עבודה המכיל בתוכו את רעיוןבפרק השלישי 

 ." סוגי" שני  לצרוך  כדי  עובד  שאדם  מניח  המודל  רוחני מוצר  של   קיומו 

 ; המוצר:  מוצר גשמי המבוטא באמצעות שכר העבודה הראשון הוא   מוצרים

אני.  והוא מבטא את כל התוצרים הלא כספיים של עבודה  השני הוא רוחני 

 מנתח את האופן בו אדם מחליט בצורה מושכלת על היצע עבודתו ומציג ניתוח

, יתרה מכך.  כלל ההחלטה האופטימלי ואת  מורחב  קו תקציב   גרפי המציג 

 " של דניאל כהנמן ועמוס טברסקי אני ממחיש שאדם" תורת הערך  במסגרת 

אך ורק אם,   עובד יבחר לשנות את היצע עבודתו בתמורה לקצבה מהמדינה

- גדול מ( החלפה  יחס  עבודתו  משכר  גדולה  תהיה  קצבה   בדומה). 1אותה 

לפרק הקודם אני מציג הליך ניסויי התומך בתחזיות המודל.

הרביעי  אנשיםבפרק  של  לבחירתם  חדש  כלכלי  הסבר  מציע   אני 

ההסבר מתבסס על מודל.   להתנדב בתקופת שלאחר הפרישה מעבודה בשכר

– תקופות :  שתי  חי  אדם  הקנוני  במודל  מודיליאני פרנקו  של  החיים   מחזורי 

להספיק.  האמור  שכר  משתכר  הוא  שלו  העבודה  בתקופת  ופנסיה  עבודה 

בעוד  שהחלקת הצריכה,   לתצרוכת גשמית שווה במהלך שתי תקופות הזמן

אני מציע שתי הרחבות.   נעשית באמצעות החיסכון שנצבר בתקופת העבודה

 למודל הקנוני בכדי להאיר באור חדש על ממצאים אמפיריים המעידים על כך

, או להגדיל את שעות התנדבותם,   שאנשים רבים מחליטים להתחיל להתנדב

שתי ההרחבות בשילוב ההנחה הבסיסית של המודל הקנוני.   בתקופת הפנסיה

 - מובילות-   חייו  במהלך  אחידה  צריכה  רמת  על  לשמור  מעוניין   אדם 

אדם בוחר להתנדב בתקופת הפנסיה שלו מכיוון שזו הדרך:   למסקנה הבאה



החיסכון המוניטרי מאפשר לשמור על רמת.   היחידה לשמר את רמת תצרוכתו

ואילו המוצר הרוחני המיוצר באמצעות עבודה בהתנדבות  התצרוכת הגשמית 

בשכר. עבודה  דרך  העבודה  בתקופת  שיוצר  הרוחני  המוצר  את   מחליף 

 , כך,  על  מצביעים  מחקרית בספרות  התפרסמו  שכבר  אמפיריים  ממצאים 

שתחלופה מעין זו תורמת לרמת האושר של אנשים מבוגרים.
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Abstract

This  dissertation  shed  new  light  on  the  multidimensional  linkage  between 

motivation to work and welfare caseload.  In the first chapter I propose a two-step 

latent  factor  approach to  model  the dynamics  of  native  income support  recipients 

during the period 1986-2002. First, a latent-factor model is fitted to the data. Next, 

time-series techniques are applied to study the relation between the latent factor and 

pecuniary incentives  to work and macroeconomic and demographic variables.  The 

major findings are as follows:

1. A single latent-factor model accounts for more than 80 percent of the variance 

of income support caseload.

2. A long-run relation (cointegration) exists between the latent-factor and all of 

the control variables.

3. The cointegtarion relation has experienced a structural shift during the years 

1994-1995 following new welfare legislations as well as changes on the local 

labor market.

4. While pecuniary incentives to work seem to affect the long-run dynamics of 

income support caseload, its short-run (cyclical) behavior appears to be mainly 

driven by changes in business cycles.

Overall, the findings suggest that both economic and demographic conditions as well 

as welfare police regulations play an important role in explaining trends in the native 

income support caseload prior to the 2003 reform.

In  the  second chapter  I  argue  that  the  decision  to  participate  in  a  welfare 

program  depends  on  an  individual’s  reference  point.  That  is,  if  an  individual  is 

unemployed and already receiving welfare benefits, it is likely that the choice will be 

to stay on welfare, while an individual who is already employed will likely choose to 



work for the same replacement rate rather than go on welfare. I present a descriptive 

model  that  combines  between  the  "objectivist"  approach  and  the  notion  of  loss 

aversion. The model takes into account the non-pecuniary gain (loss) associated with 

work (unemployment). The main implication derived from the model is that changes 

in replacement ratios have a weaker effect on flows out of employment compared to 

the effect on flows out of welfare. I demonstrate this argument using an experimental 

procedure.

In the third chapter I further investigate the linkage between loss aversion and 

intrinsic motivation to work. I introduce the concept of immaterial sustenance– the 

inherent consumption value of work per se – in a model of labor supply. In a prospect 

theory framework, I demonstrate that for an employed worker the replacement ratio 

should be strictly higher than 1 for welfare or unemployment benefits to represent an 

incentive to decrease labor supply, both in the extensive and intensive margin. This 

result is tested using an experimental procedure.

In the forth chapter I suggest two extensions to Franco Modigliani's life-cycle 

model in order to explain why people who retired from paid work choose either to 

start volunteering or to increase its amount. In the first extension, total consumption 

consists of material as well as immaterial products of work. Whereas people can save 

their income to maintain a smooth level of material consumption, they are unable to 

save a portion of the immaterial product. In the second, people retire at the mandatory 

age  only  from  paid  work.  I  suggest  that  older  people  substitute  paid  work  for 

volunteering due to their inherent need to maintain immaterial consumption during 

retirement.



 – Macrobrachium rosenbergiiהתמיינות זוויגית בסרטן הנהרות 

 אפיון חלבון המתבטא ייחודית בבלוטה האנדרוגנית ומניפולציות תוך

 שימוש בסמן ייחודי לזוויג

 מאת: תומר ונטורה

 מנחה: פרופסור אמיר שגיא

 תקציר

התמיינות זוויגית בסרטנים מבוקרת על ידי בלוטה זכרית ייחודית בשם הבלוטה האנדרוגנית  

(Androgenic gland; AG .)הפרשת הורמון מה  בשלבי ההתמיינות המוקדמים– AG  גורמת

התהליך ההפוך. יתרחש  ורדיה הנקבית. בהעדר ההורמוןהתמיינות לזכר במקביל להתנוונות הפרימל

בסס בעיקר על ניסויים שכללו הסרה של הת AG –ה  של תפקידהחקר  ,במהלך שישים שנות מחקר

קביים ולהיפך. מספר נהשתלתה לנקבות לקבלת שינוי במאפייני זוויג זכריים ל ואהבלוטה מזכרים 

תפקיד בשמירה על מאפייני זוויג בזכרים בוגרים, כולל התמיינות   AG –מחקרים הראו גם של 

 מורפוטיפית במינים בעלי אסטרטגיות רביה אלטרנטיביות.

מזכרים צעירים הביאה  AG –הסרת ה  Macrobrachium rosenbergiiבסרטן הנהרות   

סיות כל ולכעם זכרים נורמליים הניבה או neo-females'. הכלאת neo-female' –להיפוך זוויג מלא ל 

 M. rosenbergiiמזכרים של  AG –מהירה. הסרת ה  ים בשל גדילהמסחרי ותיתרונ ןהלאשר  זכריות

 .תהליךגרמה לעיכוב ה ת בבוגרמורפוטיפיבשלבי ההתמיינות ה

בסרטן מסדרת שווי הרגליים. הורמון זה הכיל את  9111 –ההורמון האנדרוגני הראשון זוהה ב  

 אורטולוגיים cDNAרצפי  ונים דמויי אינסולין. מאוחר יותר נמצאוכל המאפיינים של משפחת החלב

 –בשני מינים נוספים מסדרת שווי הרגליים ורק לאחרונה נמצאו הורמונים דמויי אינסולין ייחודיים ל 

AG (IAGsבסדרת הסרטנים החשו )מעשירי הרגליים. , סדרתבה 

M. rosenbergii (Mr-IAG ) –ב  AG –תעתיק ייחודי ל  הנוכחי מציג גילוי שלמחקר ה 

. בזכרים צעירים, אשר בהם על ידי השתקת הגן המקדדתפקודו הוכח  AG –מחקר ה ולראשונה בתחום 



באשכים ולעיכוב ברגנרציה של מאפייני  ההשתקה הביאה להפסקת הספרמטוגנזה ,זוויגית תהתמיינו חלה

תפקוד הרבייתי של כל בזכרים בוגרים נמצאה בקורלציה ל Mr-IAGרמת הביטוי של זוויג חיצוניים. 

פפטיד על ידי זיהוי ה הן Mr-IAGלקיומו של  וכחותהמציג המחקר הנוכחי ברמת החלבון, מורפוטיפ. 

 על ידי אימונוהיסטוכימיה. in situ הןו LC-MS/MS באמצעות AGsמיצוי בהאנדוגני 

פשר את דבר שאיסמני זוויג גנומיים ייחודיים לנקבות,  ,לראשונה במין זה ,בהמשך המחקר זוהו 

, אפיון יתרה מכךלפני התפתחות מאפייני זוויג חיצוניים. עוד , PCRקביעת הזוויג של פרט באמצעות 

חיזוק נוסף תוך מתן הם נמצאים על גבי כרומוזומי המין, הרצף הגנומי בסביבת הסמנים רימז כי 

 .M. rosenbergii -לתיאוריה לפיה הנקבה היא הזוויג ההטרוגמטי ב 

דפוס  את ביצועו של שלב נוסף במחקר ובו נבחןאפשר שהתגלו סמני הזוויג הגנומיים שימוש ב 

בפוסט  נצפה Mr-IAGבשלבי התפתחות מוקדמים. הביטוי המוקדם ביותר של  Mr-IAGהביטוי של 

זו אפשרה ביצוע ניסוי  זכריים. תוצאה זוויג נימטמורפוזה, לפני התפתחות סמהימים לאחר  02 לרוות

. אחת מהן הוכלאה עם זכר נורמלי neo-females –הניב היפוך מלא של זכרים ל ש השתקה מוקדם

. זהו neo-femalesזכרים, כצפוי מאוכלוסיית צאצאים של  922%והניבה אוכלוסיית צאצאים שהם 

דיווח ראשון של היפוך מין פונקציונאלי מלא שהושג על ידי השתקת גן בודד בסרטנים. תוצאות מחקר זה 

על ידי  י זוויגהיפוככן זיהוי מוקדם של הזוויג ו בסיסי וכן יישומי, שכן הן מאפשרותי דענושאות אופי מ

 תביוטכנולוגי לשמש כחבילה יכול שימוש במכלול האפשרויות הללומניפולציות של גנים ייחודיים. 

 זוויגיות של סרטנים.-שתאפשר גידול אוכלוסיות חד
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Abstract 

 Sexual differentiation in crustaceans is regulated by a unique male endocrine gland 

termed the androgenic gland (AG). Once an AG hormone is secreted, male sexual 

differentiation starts while the female primordia degenerates. In the absence of the circulating 

hormone, the opposite process occurs. This key role of the AG has been firmly established in 

the past 60 years primarily through AG removal from males and transplantation into females, 

causing males to sexually shift into females and vice-versa. Several studies have shown that 

the AG is also responsible for the maintenance of male sexual characteristics during 

adulthood, including morphotypic differentiation in species demonstrating alternative mating 

strategies. 

 In the freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii, AG removal from juvenile 

males induced a fully functional sex reversal to ‘neo-females’. Once mated with normal 

males, neo-females produced all-male offspring, whose faster growth makes them 

commercially valuable. When the AG was removed from adult M. rosenbergii males at 

different morphotypic stages, morphotypic differentiation was delayed.  

 The first AG hormone was identified in the late 1990s in an isopod species. It was 

found to comprise all the key features of the insulin-like superfamily of peptides, and its 

function was established through recombinant peptide injections. By 2003, orthologous 

transcripts were identified in two additional isopod species, and it was only recently that AG-

specific insulin-like factors (IAGs) were identified in the important group of decapod 

crustaceans. 

In this study an AG-specific transcript encoding M. rosenbergii IAG was identified 

(termed Mr-IAG), and for the first time in the field of AG research, the function of Mr-IAG as 

the AG hormone was proven not by introducing a recombinant protein, but by silencing the 

transcript encoding it. In juvenile males that were already fully differentiated sexually, Mr-

IAG silencing retracted spermatogenesis and caused a delay in the regeneration of external 



sexual characteristics. Expression levels of Mr-IAG in adult male morphotypes were found to 

be correlated with morphotype reproductive nature. At the protein level, the endogenous 

peptide was identified through LC-MS/MS and detected in situ through 

immunohistochemistry. 

Next, female-specific genomic sex-markers were identified. This enabled the sex 

identification of individual freshwater prawns for the first time through a PCR test, even 

before sexual phenotype develops. Moreover, characterization of the genomic region flanking 

the sex-markers indicates that they reside in the sex chromosomes, further strengthening the 

notion that females are the heterogametic sex in M. rosenbergii. 

Identification of the genomic sex-markers enabled the temporal expression pattern of 

Mr-IAG to be investigated at early prawn developmental stages. Mr-IAG expression was 

detected 20 days after metamorphosis, prior to any detectable male sexual phenotype. This 

result enabled a second silencing experiment that started before the male phenotype 

developed and that resulted in the fully functional sex reversal of males into ‘neo-females’. 

Two neo-females mated with normal males produced, as expected, all-male progeny. This is 

the first reported instance of a fully functional sex reversal obtained through the silencing of a 

single gene in crustaceans.  

The results of this study have basic and applied merits, since they enable the sex of 

individual prawns to be identified at an early stage of development and prawn sex reversal 

through gene manipulations. These tools could be united in a biotechnological approach to 

facilitate the sustainable culture of monosex crustacean populations.  
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 תקציר

בקרה מדויקת של חוזק סינפטי ואיזון בין אקסיטציה לאינהיביציה , במהלך התפתחות המוח

ידי הנוירוטרנסמיטור - תקשורת תאית המתווכת על.  עצבייםמאפשרים היווצרות מבנה מדויק של מעגלים

סינפטוגנזה והיווצרות מעגלים , כגון פרוליפרציה, גאבא משפיעה על תהליכים רבים בהתפתחות המוח

, אדם והן במכרסמים-הן בבני, נטליים המוקדמים-במהלך השלבים המאוחרים בהריון והחיים הפוסט. עצביים

לכן הפרעה בתפקוד של העברה גאבארגית במהלך .  עוברים שינויים משמעותייםמרכיבים גאבארגיים שונים

  .פלסטיות וארגון של רשתות עצביות,  עצביהתפתחות המוח עשויה להשפיע על חיווט

פרכוסים אינם -מונעי. אפילפטיות-ותרופות אנטימרדימים , מאלחשיםגאבא כוללות -תרופות מגבירות  

 יותר ממחצית המרשמים לתרופות אלה מיועדים לטיפול בכאב ובמצבים ;אפילפסיהלטיפול ב רק משמשים

כגון סכיזופרניה ואוטיזם ,  בהפרעות נוירולוגיותמעורבמערכת הגאבארגית במוח ב שיבוש. פסיכיאטריים

אפילפטיות מעלה את הסיכון - נטלית לתרופות אנטי-חשיפה פרה, בנוסף. בהתפתחות עצביתהקשורים בבעיות 

ת וליקויים ו קוגניטיביותהפרע, שעלול לגרום לעיכוב התפתחותי Fetal Anticonvulsant Syndrome -ל

מחקרים , כן- יתר על. אוטיזם- תיהתנהגות דמוי והפרעת קשב וריכוז,  היפראקטיביותכגוןהתנהגותיים 

אפילפטיות על התפתחות -במודלים בחיות על ההשפעות של חשיפות קצרות וארוכות טווח לתרופות אנטי

מדגימים ששינויים בגאבא עשויים להוות מרכיב חשוב בפתוגנזה של פגיעות מוחיות הנובעות מחשיפה , המוח

  .לתרופות אלה

 יוצרים GABAAידי הרצפטורים -הפוטנציאליים הסינפטיים הגאבארגיים המתווכים על, במוח הבוגר  

התהוות אפילפסיה : לריזציה עצביתאולם בתנאים מסוימים גאבא מסייע לדפו. תגובה סינפטית אינהיביטורית

שינויים בהעברה . פגיעה עצבית ובמהלך השלבים המוקדמים של התפתחות תקינה של המוח, אדם-בבני

הומאוסטזה של כלור בנוירונים . תאיים-ידי גאבא מלווים בשינויים בריכוזי כלור תוך-עצבית המתווכת על

המכניס כלור ,  NKCC1טרנספורטר-זון בין הקוידי האי- במערכת העצבים המרכזית מבוקרת בעיקר על

  . שמוציא כלור מהתאיםKCC2טרנספורטר -והקו, לתאים

המטרה העיקרית של מחקר זה היתה למצוא מנגנון אפשרי המוביל להשפעות השליליות של מתן   

במהלך ההתפתחות בתקופה המקבילה לטרימסטר , בעכברים) GVG(אפילפטית ויגבטרין - התרופה האנטי



 

 

-ידי חסימת האנזים גאבא- מעכב את פירוק הנוירוטרנסמיטור גאבא עלGVG. אדם-האחרון של ההריון בבני

  .ובכך מגביר את ריכוזו במוח, )GABA-T(טרנסאמינאז 

במהלך ) Ct(סליין או ב) 50mg/kg (GVG-יומית ב) עורית- תת( הוזרקו balb/cגורים של עכברי   

-פולריזציה להיפר- לפני ובמהלך ההיפוך בתפקיד גאבא מגורם לדה, 4-14 או 1-7נטליים -הימים הפוסט

  .פולריזציה של התגובה הסינפטית

אלה . GVG-המדגים תוצאות התפתחותיות והתנהגותיות של טיפול נאונטלי ב, ביססנו מודל בחיות  

השפעות על , עיכוב בהתפתחות רפלקסים סנסוריים ומוטוריים, םכוללות שינויים פנוטיפיים ומורפוגניי

פגיעה בלמידה וזכרון ושינויים בהתנהגות , שינויים בתנועתיות ובחרדה, תפקודים מוטוריים ויכולות סנסוריות

טווח והתפתחו -בעוד שאחרות היו ארוכות, טווח וחולפות-חלק מהתוצאות ההתנהגותיות היו קצרות. חברתית

  .עם הגיל

ידי שינויים ברמות הביטוי של גאבא במוח -כפי שהודגם על, הופרהאיזון בין אינהיביציה ואקסיטציה במוח 

ידי שינויים בביטוי מרכיבים מרכזיים המעורבים בהעברה עצבית גאבארגית וגלוטמטרגית בהיפוקמפוס - ועל

מחקר זה הוא הראשון . בארגישה להגברה נאונטלית של גאנראה כי המערכת הגאבארגית יותר . ובקורטקס

 המערכת האינהיביטורית בהיפוקמפוס להגברת גאבא בימים שמדגים רגישות של מרכיבי מפתח של

  . טיפולבמשטריובכך הוא מדגיש את החשיבות של תקופת החשיפה ,  בעכברים4-14פוסטנטליים 

אשר , GVG-ל נאונטלי בידי טיפו- חידוש נוסף של המחקר הנוכחי הוא ההדגמה של שינוי בסינפטוגנזה על

ידי - השלכות פונקציונליות הודגמו על. טווח של חלבונים סינפטיים- מתבטא בירידה מיידית ועלייה ארוכת

;  בהיפוקמפוס של עכברים בוגריםCA1 באזור Schaffer collateral-שינויים בפעילות סינפטית במסלול ה

  . גירוייםהתגובה הסינפטית לסדרות  נמוך יותר ושינה אתfEPSP- גרם לGVG-טיפול נאונטלי ב

עשויים , ממצאי מחקר זה מציעים ששינויים במסלול הגאבארגי במהלך יצירת נוירונים וסינפסות  

הממצאים יכולים להסביר חלק , בנוסף. לשבש מעגלים עצביים במוח ועקב כך להשפיע על התנהגות

  . אונטלית לתרופות המגבירות גאבאנטלית ונ-מהתוצאות המזיקות שנראות בילדים לאחר חשיפה פרה

הבנת המנגנונים אשר מובילים להשפעות השליליות של תרופות המגבירות גאבא חשובה לקביעת משטרי 

  .אשר עשויים לשפר את התוצאות בעקבות החשיפה, טיפול עתידיים
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Abstract    

 

During brain development, delicate control of synaptic strength and excitation-

inhibition balance enables formation of an accurate structure of neuronal circuits. Cellular 

communication mediated by the neurotransmitter γ-amino-butyric acid (GABA) influences 

many processes in brain development, from proliferation to synaptogenesis and neuronal 

circuit formation. During late pregnancy and early postnatal life in both humans and rodents, 

various GABAergic components undergo significant changes. Thus, interference with the 

function of GABAergic transmission during brain development may affect neuronal wiring, 

plasticity of neuronal network, and also have a profound influence on neural organization. 

GABA potentiating drugs include sedatives, anesthetics, drugs of abuse and 

anticonvulsants. Antiepileptic drugs (AEDs) are not used only in epilepsy, and more than half 

of AED prescriptions are intended for pain management and psychiatric conditions rather than 

for epilepsy and seizures. Disturbance of the GABAergic system in the brain is associated with 

neurological disorders, including neurodevelopmental disorders such as schizophrenia and 

autism. Furthermore, prenatal exposure to AEDs increases the risk for Fetal Anticonvulsant 

Syndrome (FACS), which may cause developmental delay, cognitive dysfunction, and 

behavioral impairments such as hyperactivity, attention deficit disorder and autistic-like 

behavior. Moreover, studies in animal models on the effects of short and prolonged exposure to 

AEDs on the developing brain indicate that modulation of GABA may play an important role 

in the pathogenesis of brain injury associated with these agents.  

In the mature brain, the GABAergic synaptic potentials mediated by GABAA 

receptors generate an inhibitory synaptic response. However, under various conditions GABA 

facilitates neuronal depolarization, including human epileptogenesis, after neuronal injury and 

during normal early brain development. 



 

 

Modulation of GABA-mediated transmission is accompanied by alterations in intracellular 

chloride concentrations. Cl
-
 homeostasis in central nervous system (CNS) neurons is mainly 

regulated by the balance between the Cl
-
 accumulating Na

+
-K

+
-2Cl

-
 co-transporter NKCC1 and 

the Cl
-
 extruding K

+
-Cl

-
 co-transporter KCC2. 

The major objective of this study was to find a possible mechanism leading to the 

adverse effects of the GABA-mimetic AED Vigabatrin (γ -vinyl-GABA, GVG), administered 

during early postnatal life of mice over a time that parallels the developmental stages of the last 

trimester of pregnancy in human subjects. GVG inhibits GABA degradation by blocking the 

enzyme GABA-transaminase (GABA-T), thus increasing the concentration of GABA in the 

brain. 

Newborn balb/c mice were injected (subcutaneous) daily with GVG (50mg/kg) or 

vehicle (Ct) during postnatal days (P)1–7 and P4–14, before and during the switch in GABA 

function from depolarizing to hyperpolarizing synaptic response. 

An animal model was established, demonstrating developmental and behavioral 

consequences of neonatal GVG-treatment. These include altered phenotypic and morphogenic 

aspects, delayed development of sensory and motor reflexes, effects on motor functions and 

sensorial abilities, modified mobility and anxiety-related behavior, impaired learning and 

memory, and altered social behavior. Some behavioral outcomes were short-term and transient, 

while others were long-lasting which developed with age. 

The balance between excitation and inhibition in the brain was interrupted, as demonstrated by 

changes in expression levels of GABA in the brain and alterations in the ontogeny of key 

components involved in GABAergic and glutamatergic transmission in the hippocampus and 

cerebral cortex. The inhibitory system appears to be more vulnerable to neonatal GABA 

potentiation, and this study is the first to show susceptibility of key components of the 

inhibitory system in the hippocampus to GABA enhancement during P4–14 in mice, thus 

emphasizing the significance of the period of exposure in treatment regimes. 

An additional novelty of the present study is the demonstration of modulation of 

synaptogenesis by neonatal GVG treatment. This is expressed by an immediate suppression 

and a long-term increase of synaptic vesicle associated proteins. 

Functional implications were demonstrated by alterations in synaptic activity in Schaffer 

collateral synapses in the CA1 region of the hippocampus of adult mice; neonatal GVG 



 

 

treatment produced a smaller fEPSP and modified the synaptic frequency response to short 

trains of repeated stimuli.  

All the above suggest that modifications in the GABA pathway during neurogenesis 

and synaptogenesis may perturb neuronal circuits in the brain and, consequently, behavior. 

The findings of this study could explain part of the deleterious consequences observed in 

children after prenatal and neonatal exposure to GABA potentiating drugs. Understanding the 

mechanisms leading to adverse effects of GABA potentiating drugs is important for 

determination of future treatment regimens, which may improve exposure outcomes. 
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