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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   161 לפילוסופיה  ד"ר  תואר  מקבלים  היום      

מטעם  זה  בתואר  שזכו   2063 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
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בית הספר 
ללימודי  מדבר

אביתר איתיאל מר 
אבי בראון מר 

רעות ברגר-טל גב' 
נורה הוברמן-מריות גב' 

ולריה הוכמן אדלר גב' 
איתי הרמן מר 

סולומון איילה טדסה מר 
דוד טוביאנה מר 

יהונתן נתן מר 
רועי צידון מר 
ערן קפטן מר 

רז קריזבסקי מר 
יונתן שיר מר 

תדהר תורג'מן מר 



תקציר

אביתר  איתיאל
לאחר שאושר חיבורו

Eviatar Ityel

פיתוח בית השורשים לגידולי ירקות בבתי צמיחה באמצעות 
מחסום קפילרי

Modifying the Root Zone for Horticultural Crops with a 
Capillary Barrier

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אבי  בראון
לאחר שאושר חיבורו

Avi Braun

הפיסיקה של נושאי מטען בתאים פוטו-וולטאים תחת שטפי 
קרינה גבוהים

The Physics of High Carrier Injection Rates in 
Concentrator Photovoltaics

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

רעות  ברגר-טל
לאחר שאושר חיבורה

Reut Berger-Tal

Cost and Benefits of Inbred Socialityהיתרונות והחסרונות בחברתיות עם רביית שארים

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

נורה  הוברמן-מריות
לאחר שאושר חיבורה

Nora Huberman-Meraiot

יעילות אנרגטית של צורות במערכות מבניות: ניתוח וישום 
באזורים מדבריים וסיסמיים

Energy Efficient Structural Form: Analysis Applications 
for Desert and Seismic Areas

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ולריה  הוכמן  אדלר
לאחר שאושר חיבורה

Valeria Hochman Adler

מעבר פרוקי רגליים משטחים חקלאיים לאזורים מדבריים 
סמוכים והשפעתם על מבנה החברה המדברית

Spillover of Agriculturally-Subsidized Arthropods to 
Adjacent Natural Arid Habitats: Effects on Community 
Structure

לגב'



תקציר

איתי  הרמן
לאחר שאושר חיבורו

Ittai Herrmann

יישומים מרובי ערוצים של חקלאות מדייקת עבור גידולי שדה 
באזורים צחיחים

Hyperspectral Applications of Precision Agriculture for 
Field Crops in Drylands

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

סולומון  איילה  טדסה
לאחר שאושר חיבורו

Solomon Ayele Tadesse

איכות בית גידול ואקולוגית שיחור מזון בקרב ניאלת הרים 
)Tragelaphus buxtoni( ביער מונסה ובפארק הלאומי הרי 

באלה, דרום מזרח אתיופיה

Habitat Quality and Foraging Ecology of Mountain Nyala 
(Tragelaphus buxtoni) in the Munessa Forest and the Bale 
Mountains National Park, South-Eastern Ethiopia

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דוד  טוביאנה
לאחר שאושר חיבורו

David Toubiana

אפיון מטבוליטי של אוכלוסיות מיפוי בעגבניה חושף תובנות 
חדשות ביחסים בין הזרע, הפרי והצמח ובבקרת מטבוליזם 

בזרע

Metabolic Profiling of a Tomato Mapping Population 
Exposes New Insights in the Regulation of Seed 
Metabolism and Seed, Fruit, and Plant Relations

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יהונתן  נתן
לאחר שאושר חיבורו

Jonathan Nathan

חקר  מודלים מתמטיים של חברות מינים במערכות 
אקולוגיות

Model Studies of Species Coexistence and Community 
Structure in Spatially Extended Ecosystems

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רועי  צידון
לאחר שאושר חיבורו

Royi Zidon

התפקיד של תנועת בעלי חיים בדינמיקה של מחלת 
האנתרקס בשמורת הטבע אטושה שבנמיביה

The Role of Animal Movement in the Dynamics of 
Anthrax in Etosha National Park, Namibia

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ערן  קפטן
לאחר שאושר חיבורו

Eran Kaftan

תכנון תאורה טבעית לנוחות ויזואלית ושימור אנרגיה 
במשרדים ופיתוח שיטות למחקר-מעשי בתכנון אדריכלי

Daylighting for Visual Comfort and Energy Conservation 
in Offices and the Development of Methodologies for 
Research in Architectural Practice

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רז  קריזבסקי
לאחר שאושר חיבורו

Raz Krizevski

גנומיקה פונקציונלית השוואתית של ביוסנתזת אלקלואידים 
 )Catha edulis( מקבוצת האפדרין בצמח הגאת הנאכלת

)Ephedra sinica( ובצמח השרביטן הסיני

Comparative Functional Genomics of Ephedrine 
Alkaloids: Biosynthesis in Catha edulis and Ephedra sinica

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יונתן  שיר
לאחר שאושר חיבורו

Yonatan Sher

ניטריפיקציה בסביבות קיצוניות: פעילות ומבנה אוכלוסיות 
של מחמצני אמוניה בקרקעות מדבריות

Nitrification in Extreme Environments: Activity and 
Community Structure of Ammonia Oxidizers in Desert 
Soils

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

תדהר  תורג'מן
לאחר שאושר חיבורו

Tidhar Turgeman

מעברי אותות פרה-סימביוטיים בין הפונדקאי 
Helianthemum sessiliflorum לבין כמהת המדבר

 Terfezia boudieri והשלכותיהם על יצירת מיקוריזה

Pre-Symbiotic Signal Exchange between the Host 
Plant Helianthemum sessiliflorum and the Desert Truffle 
Terfezia boudieri

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום ד' בתמוז תשע”ג

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2013

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



הפקולטה 
למדעי  הרוח  והחברה

ליאת עמר-ארן גב' 
חניתה ראובן גב' 

עינת רוחם-זארוק גב' 
ספי מלכיאור-גרוסבך גב' 

ריקי שופר גב' 
דוידה אייזנברג דגן גב' 

שירלי גרץ גב' 
יעקב ורדי מר 
רינה ברוך גב' 

חיים זאב אליצור מר 
יניב פוקס מר 

רונאל ברזילי מר 
עדי ויטמן-שור גב' 

יעל סטורץ-פרץ גב' 
אילה בן-פורת גב' 

רינת גלילי גב' 
דני גליק מר 

לינדה ינקילויץ- וגנר גב' 
סמדר כהן גב' 
אייל להב מר 

אלכס קרומר מר 
רוזית רוזנבוים גב' 
פנינה דולברג גב' 

מירה כספי גב' 
מני מלכה מר 

סבטלנה פרוקשב גב' 
לודמילה רובינשטיין גב' 

ספא אבורביעה גב' 
אודליה אלון גב' 



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

ליאת  עמר-ארן
לאחר שאושר חיבורה

Liat Amar-Arran

"יערב שיחי כי נפשי תערוג", אמביוולנטיות ביחס לערבים 
ושיח שייכות: מחקר סיפורי חיים של ילידי תוניסיה

Ambivalence with Regard to Arabs and Belonging 
Discourse: A Study of the Life Stories of Israeli Jews from 
Tunisia

לגב'



תקציר

חניתה  ראובן
לאחר שאושר חיבורה

Chanita Reuven

 Absent Father Due to Divorce: Implications for Youngהיעדר אב בשל גירושים: השלכות ומשמעויות בגיל הבגרות הצעירה
Adulthood

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

עינת  רוחם-זארוק
לאחר שאושר חיבורה

Einat Ruham- Zaruk

Instant Divorce": Divorce After a Brief Period of Marriage""גירושי בזק": גירושים לאחר תקופת נישואים קצרה

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

ספי  מלכיאור-גרוסבך
לאחר שאושר חיבורה

Sefi Melchior-Grosbach

הגורמים הארגוניים והאישיים המשפיעים על הבעת 
התייחסות רגשית-אמפטית של רופאים למטופלים

Organizational and Personal Factors That Influence 
Physicians' Expression of Empathy

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

ריקי  שופר
לאחר שאושר חיבורה

Ricky Shufer

החוויה האשכנזית/הבעיה העדתית: פעולת מנגנוני ארגון 
החוויה האשכנזית

The Ashkenazi Experience/The Ethnic Problem: 
Operation of the Ordering Mechanisms of the Ashkenazi 
Experience

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

דוידה  אייזנברג  דגן
לאחר שאושר חיבורה

Davida Eisenberg Degen

אמנות סלע בנגב המרכזי: תיעוד, ניתוח סגנוני, היבטים 
כרונולוגיים, הקשר בין האמנות לסביבה הטבעית והשלכה 

על החברה היוצרת מתוך האמנות

Rock Art of the Central Negev: Documentation, Stylistic 
Analysis, Chronological Aspects, the Relation between 
Rock Art and the Natural Surroundings, and Reflections 
on the Mark Makers' Society through the Art

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

שירלי  גרץ
לאחר שאושר חיבורה

Shirley Graetz

למי יפנה אדם עשוק לעזרה?: המתווך במכתבים מהתקופה 
הבבלית העתיקה

To Whom Does a Wronged Man Turn for Help?:  The 
Agent in Old Babylonian Letters

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

יעקב  ורדי
לאחר שאושר חיבורו

Jacob Vardi

להבי מגל ומגלים מן האלפים השישי והחמישי לפסה"נ לאור 
הממצאים מבית המלאכה הכלקוליתי ללהבי מגל באתר בית 

אשל

Sickle Blades and Sickles of the Sixth and Fifth Millennia 
BCE in Light of the Finds from the Chalcolithic Sickle 
Blade Workshop Site of Beit Eshel

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

רינה  ברוך
לאחר שאושר חיבורה

Rena Baroch

השוטה הוא המסר: עיון בדרמה האוונגרדית באירופה 
ובישראל במאה ה-20

The Fool is the Message: A Study in European and Israeli 
Avant-Garde Drama in the 20th Century

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

חיים  זאב  אליצור
לאחר שאושר חיבורו

Zeev Elitzur

הכתב והקודש: פרקים בתולדות מושג הספר הקדוש בין בית 
שני לעת העתיקה המאוחרת

Holy Writ: On the Development of the Concept of the 
Holy Book in Late Antiquity

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

יניב  פוקס
לאחר שאושר חיבורו

Yaniv Fox

נזורה קולומבנית ואצולה פרנקית: כוח ודת בגליה 
המרובינגית

Columbanian Monasticism and Frankish Aristocracy: 
Power and Religion in Merovingian Gaul

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

רונאל  ברזילי
לאחר שאושר חיבורו

Ronel Barzilai

צורות תשתית מחזוריות בערוץ נחל אכזב ואלוביאלי גס-
גרגר: אופיין, תפוצתן והשפעתן על שטף וטקסטורת גרופת

Repeating Channel Bedforms in Ephemeral Coarse-
Grained Alluvial Rivers: Their Character, Distribution and 
Influence on Bedload Flux and Texture

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  ויטמן-שור
לאחר שאושר חיבורה

Adi Vitman-Schorr

גילנות וגורמים סביבתיים הקשורים להשתלבות חברתית של 
זקנים בהוויה השכונתית

Ageism and Environmental Factors and  Their Association 
with the Social Integration of Older People in Their 
Neighborhoods

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

יעל  סטורץ-פרץ
לאחר שאושר חיבורה

Yael Storz-Peretz

אפיון מורפו-טקסטורלי של נחלי פזרות צחיחים ומקביליהם 
הלחים: משטר הידרולוגי כגורם מפתח

The Morpho-Textural Characterization of Dryland 
Braided Channels and Their Humid Counterparts: 
Hydrological Regime as a Key Driver

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

אילה  בן-פורת
לאחר שאושר חיבורה

Illa Ben Porat

על נזילותן של מדינת הלאום והדיאספורה: חקר מקרה של 
הגירת שנות התשעים מברה"מ לשעבר לישראל

On the Fluidity of the Nation State and the Diaspora: The 
Case of the Immigration from the Former Soviet Union to 
Israel in the 1990s

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

רינת  גלילי
לאחר שאושר חיבורה

Rinat Galily

משאבי התמודדות ותגובות רגשיות בקרב מתבגרים דתיים 
וחילוניים במצבי לחץ שונים: לפני ואחרי פינוי חבל עזה

Coping Resources and Emotional Reactions amongst 
Religious and Secular Adolescents in Different Stressful 
Situations: Prior and Following the Disengagement from 
the Gaza Strip

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

דני  גליק
לאחר שאושר חיבורו

Danny Glick

השפעת תיאוריות למידה על תהליכי למידה מקוונים: אנליזה 
של המחקר, 2010-2000

The Impact of Learning Theories on Web-Based Learning 
Processes: A Critical Review of the Research, 2000-2010

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

לינדה  ינקילויץ-וגנר
לאחר שאושר חיבורה

Linda Jankilevich- Wagner

הבנה אפיסטמולוגית, ויסות רגשי והקשר שבינם ובין בחירה 
באסטרטגיות לפתרון קונפליקטים בקרב ילדים בגיל בית 

הספר

The Roles of Epistemological Understanding and 
Emotional Regulation in the Conflict Resolution 
Strategies of School-Age Children

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

סמדר  כהן
לאחר שאושר חיבורה

Smadar Cohen

 History, Historiography and Memory: The Story of theהיסטוריה, היסטוריוגרפיה וזיכרון: פרשת "תימני כינרת"
Yemenites of Kinneret

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

אייל  להב
לאחר שאושר חיבורו

Eyal Lahav

קבלת החלטות בתחום המימון ע"י פרטים ופירמות: העדפות 
הזמן של פרטים והחלטות על מבנה המינוף של הפירמה

Financial Decision-Making by Individuals and Firms: Time 
Preferences of Individuals and Firm Leverage Choices

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

אלכס  קרומר
לאחר שאושר חיבורו

Alex Krumer

On the Economic Issues of Contestsעל סוגיות כלכליות בתחרויות

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

רוזית  רוזנבוים
לאחר שאושר חיבורה

Rosit Rosenboim

מאפייני הדירקטוריון של חברות ישראליות והחלטתן להירשם 
למסחר בארץ ובארה"ב

Board Characteristics of Israeli Firms and Their Decision 
to List in Israel and in the US

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

פנינה  דולברג
לאחר שאושר חיבורה

Pnina Dolberg

 No Time to Pick Up Momentum": Middle-Aged""אין זמן לקחת תנופה": מהגרים בני גיל הביניים בישראל
Immigrants in Israel

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

מירה  כספי
לאחר שאושר חיבורה

Mira Caspi

Development of PTSD after Psychosisהתפתחות הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר פסיכוזה

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

מני  מלכה
לאחר שאושר חיבורו

Menny Malka

"בשירות הקהילה", כינונה של פרופסיונאליות קהילתית 
כתגובה לשוליות  והדרה חברתית: המקרה של תכנית "זינוק 

בעלייה" ויוצאי קווקז בבאר-שבע

"In the Service of Community", Establishment of 
Community Professionalism as a Response to Social 
Exclusion and Marginality: The Case of "Zinuk b'Aliya" 
and Caucasian Immigrants in Beer-Sheva

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

סבטלנה  פרוקשב
לאחר שאושר חיבורה

Svetlana Prokasheva

תפקוד קוגניטיבי אובייקטיבי וסובייקטיבי בקרב נשים חולות 
סרטן השד

Objective and Subjective Cognitive Functioning among 
Women with Breast Cancer

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

לודמילה  רובינשטיין
לאחר שאושר חיבורה

Ludmila Rubinstein

תהליכי הסתגלות לאורך זמן בקרב משפחות מהגרות מחבר 
העמים לישראל

Adjustment Processes over Time in Immigrant Families 
from the FSU in Israel

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

ספא  אבורביעה
לאחר שאושר חיבורה

Safa Aburabia

"מחוץ להיסטוריה": קולות חבויים במרחבי התנגדות 
מגדריים - נשים ערביות בדואיות בנגב מספרות את 

השפעת הנכבה על חייהן

"Out of History": Hidden Voices within Gender Spaces, 
Bedouin Arab Women Tell the Nakba

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

אודליה  אלון
לאחר שאושר חיבורה

Odelya Alon

קולנוע פלסטיני בישראל: מאבקו של מיעוט על ייצוגי זהותו 
הלאומית, התרבותית והחברתית

Palestinian Cinema in Israel: Minority's Struggle for 
National, Cultural and Social Identity

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



הפקולטה 
למדעי  הטבע

יאנה צ'רקינסקי גב' 
עבד אלכרים אבו עפאש מר 

גיא בן-יוסף מר 
אוריאל ברגיג מר 

איסנה וקסלר-לובלינסקי גב' 
שי סולומון מר 
מאיה חכם גב' 

ערן איטן מר 
מר יובל וידבסקי מר 
שירי יעקובוביץ' גב' 

לירון סילברט גב' 
לירון פילוסוף-מזור גב' 

נטליה צסין גב' 
מאיה קליימן גב' 

נועה קליש גב' 
נטליה שדרין גב' 

מיטל שמא מזרחי גב' 

מר  אופיר שניר
ניר ארבל מר 

עמיר ביתן מר 
אבי בן-סימון מר 
עינת גרוסמן גב' 

אולגה וולושין גב' 
איליה זידקוב מר 

ניצן זנדני מר 
אנה לבוט גב' 
קרן פוגל גב' 

עדי קוזמינסקי-אטיאס גב' 
תומר רגב מר 

אור מ' ביאליק מר 
דגן בקון מזור מר 
רן נוביצקי נוף מר 

יואב עובד רוזנברג מר 
איתי רזניק מר 



תקציר

יאנה  צ'רקינסקי
לאחר שאושר חיבורה

Yana Cherkinsky

Singularly Perturbed Vector Fieldsשדות וקטורים בעלי הפרעה סינגולרית

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

עבד  אלכרים  אבו  עפאש
לאחר שאושר חיבורו

AbedelKarim Abu Affash

Geometric Bottleneck Problemsבעיות צוואר-בקבוק גיאומטריות

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

גיא  בן-יוסף
לאחר שאושר חיבורו

Guy Ben-Yosef

Visual Curve Completion in the Tangent Bundleהשלמה ויזואלית של עקומים במרחב האגד המשיק

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

אוריאל  ברגיג
לאחר שאושר חיבורו

Oriel Bergig

 Computer Vision Methods for In-Place Augmentedשיטות בראייה חישובית למציאות מורחבת במקום
Reality

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

איסנה  וקסלר-לובלינסקי
לאחר שאושר חיבורה

Isana Veksler-Lublinsky

אלגוריתמים למציאת גני מטרה למיקרו-רנ"א וחקר בקרת 
גנים לאחר שעתוק באינטראקציות מארח-וירוס

Algorithms for MicroRNA Target Prediction and Post-
Transcriptional Gene Regulation in Host-Viral Interactions

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

שי  סולומון
לאחר שאושר חיבורו

Shay Solomon

עצים פורשים של מרחבים מטריים: רדודים, נמוכים, קלים 
ובעלי מתיחה קטנה

Spanning Trees of Metric Spaces: Shallow, Low, Light, 
and Low-Stretch

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

מאיה  חכם
לאחר שאושר חיבורה

Maya Chuchem

הסטטיסטיקה של האיכלוס והמניה של חלקיקים במערכת 
מזוסקופית סגורה

Occupation and Counting Statistics in Closed 
Mesoscopic 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

ערן  איטן
לאחר שאושר חיבורו

Eran Itan

השפעת אי-יציבות כרומוזומאלית על איזון המוטציה 
והסלקציה באוכלוסיית חד-תאיים

Effect of Chromosomal Instability on the Mutation-
Selection Balance in Unicellular Population

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

יובל  וידבסקי
לאחר שאושר חיבורו

Yuval Vidavsky

 Novel Methodologies in Ring Opening Metathesisשיטות חדשות בפילמור פתיחת טבעת במטאתזה
Polymerization

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

שירי  יעקובוביץ'
לאחר שאושר חיבורה

Shiri Yakubovich

הכנה, מבנה ריאקטיביות ותגובות של קומפלקסים 
היפרקואורדינטיביים בעלי סיליקון וגרמניום

Synthesis, Structure and Reactivity of Hypercoordinated 
Silicon and Germanium Complexes

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

לירון  סילברט
לאחר שאושר חיבורה

Liron Silbert

חקר חומרים פעילי ממברנה המופרשים מחיידקים בעזרת 
חיישן צבע חדשני

A New Chromatic Sensor for Membrane-Active Bacterial 
Secretions

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

לירון  פילוסוף-מזור
לאחר שאושר חיבורה

Liron Philosof-Mazor

ביצוע מחקר מולקולרי בממשק שבין ננו-מבנים לכימיה 
ולביולוגיה

Molecular Investigations at the Interface between 
Nanostructures, Chemistry and Biology

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

נטליה  צסין
לאחר שאושר חיבורה

Natalia Tsesin

שינויים בממברנה המיטוכונדריאלית הקשורים לתהליכים של 
מוות תאי: אפופטוזיס ונקרוזיס

Mitochondrial Membrane Changes Associated with 
Apoptotic and Necrotic Cell Death

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

מאיה  קליימן
לאחר שאושר חיבורה

Maya Kleiman

Selective Advantage for Sexual Reproductionיתרון אבולוציוני לרבייה מינית

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

נועה  קליש
לאחר שאושר חיבורה

Noa Kalish

 Spectral and Kinetic Characterization of the Hydratedאפיון ספקטראלי וקינטי של הפרוטון הממוים בתמיסה
Proton in Solution

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

נטליה  שדרין
לאחר שאושר חיבורה

Natalia Shadrin

בקרת הפעילות של אינטרפרון  γ  על ידי פרוטאזה דמוית 
טריפסין בשגשוג תאים, אפופטוזיס ואימונומודולציה

Trypsin-Like Protease Controls Interferon-γ Activities in 
Cell Proliferation, Apoptosis and Immunomodulation

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  שמא  מזרחי
לאחר שאושר חיבורה

Meital Shema Mizrachi

Catalytic Chameleon Dendrimersדנדרימרים קטליטיים מסוג "זיקית"

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  שניר
לאחר שאושר חיבורו

Ophir Snir

Concerted Proton-Electron Transfer to Dioxygen in Waterמעבר פרוטון ואלקטרון בו-זמני לחמצן במים

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

ניר  ארבל
לאחר שאושר חיבורו

Nir Arbel

המבנה של VDAC והאינטראקציה שלו עם חלבונים 
המבקרים אפופטוזיס

Voltage-Dependent Anion Channel-1: Structure and 
Interaction with Apoptosis Regulating Proteins

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

עמיר  ביתן
לאחר שאושר חיבורו

Amir Bitan

אפיון תפקיד המיקרוטובולי בגדילה כיוונית של תא מקוטב: 
שימוש בזיפי זבוב הפירות כמודל

Dissecting the Role of Microtubules in Polarized Cell 
Growth: The Drosophila Bristle as a Model Tissue

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  בן-סימון
לאחר שאושר חיבורו

Avi Ben-Simon

איזור הראיה המרכזי בדג הקשת: מחקר התנהגותי, אנטומי 
ונוירופיזיולוגי

The Archer Fish Area Centralis: Behavior, Anatomy and 
Neurophysiology Study

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

עינת  גרוסמן
לאחר שאושר חיבורה

Einat Grossman

The Structural Organization of the Nuclear Laminaהארגון המבני של הלמינה הגרעינית

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

אולגה  וולושין
לאחר שאושר חיבורה

Olga Voloshin

חלבוני Ubiquitin-Like Domain: מבנה יחיד ותפקידים 
מרובים

Ubiquitin-Like Domain Proteins: One Structure, Different 
Cellular Functions

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

איליה  זידקוב
לאחר שאושר חיבורו

Ilia Zhidkov

הכללים האבולוציוניים המשותפים לגנטיקה המיטוכונדרית 
בסרטן ובפילוגנטיקה של האדם

The Commonalities in the Evolutionary Principles 
Governing Mitochondrial Genetics in Cancer and Human 
Phylogeny

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

ניצן  זנדני
לאחר שאושר חיבורו

Nitzan Zandany

תפקידן של אינטראקציות תוך ובין-מולקולריות בתעלת 
אשלגן תלוית-מתח: תובנות ליצירת והולכת פוטנציאל 

פעולה

The Role of Inter- and Intra-Molecular Interactions in 
Voltage-Dependent Potassium Channel: Insight for 
Action Potential Generation and Progression

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  לבוט
לאחר שאושר חיבורה

Anna Lavut

 ,Ufo1 ,השמרי F-Box רמות שונות של בקרה של חלבון ה
בתגובה לסטרס

Multi-level Regulation of the Yeast F-Box Protein, Ufo1, in 
Response to Stress

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

קרן  פוגל
לאחר שאושר חיבורה

Keren Fogel

Mandragora: Phylogenetic and Domesticationדודאים: פילוגנטיקה וביות

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  קוזמינסקי-אטיאס
לאחר שאושר חיבורה

Adi Kozminsky-Atias

Neurotoxin Design by Classic and Directed Evolutionבנית נוירוטוקסינים באמצעות אבולוציה קלאסית ומכוונת

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

תומר  רגב
לאחר שאושר חיבורו

Tomer Regev

משרן השיכפול החיידקי DnaA : מיקום בתאים, קישור 
לממבראנה ובקרת פעילותו

The Bacterial Initiator of Replication DnaA: Cellular 
Localization, Membrane Binding, and Regulation of 
Activity

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

אור  מ' ביאליק
לאחר שאושר חיבורו

Or M. Bialik

מחזוריות והמערך הסדימנטרי בתצורת מוחילה, טריאס עליון, 
דרום ישראל

Sedimentary Configuration and Cyclicity in the Late 
Triassic Mohilla Formation, Southern 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

דגן  בקון  מזור
לאחר שאושר חיבורו

Dagan Bakun Mazor

ניתוח דפורמציה דינאמית במסות סלע באמצעות השיטה 
DDA הנומרית

Modeling Dynamic Rock Mass Deformation with the 
Numerical DDA Method

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

רן  נוביצקי  נוף
לאחר שאושר חיבורו

Ran Novitsky Nof

תנועות קרום עכשוויות באזור ים המלח והשלכותיהן על 
ריאולוגיית הקרום ויציבות התשתית: מחקר באמצעות 

אינטרפרומטריה של רדאר

Current Ground Movements in the Dead-Sea Area 
and  Their Implications for Crustal Rheology and 
Infrastructure Instability: A Synthetic Aperture Radar 
Interferometry (InSAR) Study

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

יואב  עובד  רוזנברג
לאחר שאושר חיבורו

Yoav Oved Rosenberg

The Fate of Radium in Evaporitic Systemsגורלו של הרדיום במערכות אידוי

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  רזניק
לאחר שאושר חיבורו

Itay J. Reznik

קינטיקת ההשקעה של גבס מתערובות בין מי ים המלח למי 
ים

Kinetics of Gypsum Precipitation from Dead Sea - 
Seawater Mixtures

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  ההנדסה

אמיר אגוזי מר 
דמיטרי ביימל מר 

אלכסנדר גוסרוב מר 
ברק כץ מר 

ארתור ספיבק מר 
תרצה רוטנברג גב' 

יצחק תמו מר 
טמיר ברוש מר 
גיא מלמוד מר 

סטפן רודיך מר 
יבגני רוזנבלט מר 

גל שמואל מר 
רוקסנה וידרוק גב' 

אינגה פסטר גב' 
נעם בן-אשר מר 

סבטלנה דייצ'מן גב' 
דן ימין מר 

יצחק מינצ'וק מר 
הדס שוורץ-חסידים גב' 

ויקטור )יהודה( זנו מר 
מרק גבריאל בן עמר מר 

אילן מור מר 
נסים נאוי מר 

אסף פרסמן מר 
ליליאנה אסטחוב גב' 

גולן גרטלר מר 
שלומית סגמן-מגידוביץ גב' 

טלי ראם גב' 
גיל טחן מר 

ילנה טננבוים-צ'קינה גב' 
רוני שטרן מר 
ארז שלום מר 

ארז שמואלי מר 
יבגני ילצוב מר 

אלכסנדר מישלביץ' מר 
אסנת שגב גב' 

מאיה שניט-אורלנד גב' 
יוסי בן-אדרת מר 
יחזקאל יוסף מר 

יובל כהן מר 
אלינה קרבצ'בסקי גב' 



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  אגוזי
לאחר שאושר חיבורו

Amir Egozi

Shape-Based Detection by High-Order Matchingזיהוי על פי צורה ע"י התאמות מסדר גבוה

למר



תקציר

דמיטרי  ביימל
לאחר שאושר חיבורו

Dmitry Baimel

Medium Voltage Invertersממירים למתח ביניים

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

אלכסנדר  גוסרוב
לאחר שאושר חיבורו

Alexander Gusarov

מדידת שדות מגנטים באמצעות אטומים מחוממים 
)מגנטומטר אטומי(

3D Measurements of Magnetic Fields by Means of 
Warmed-Up Atoms (3D Atomic Magnetometer)

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



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

ברק  כץ
לאחר שאושר חיבורו

Barak Katz

-Methods of Tomographic and Holographic Threeשיטות טומוגרפיות והולוגרפיות לדימות תלת-ממדי
Dimensional Imaging

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

ארתור  ספיבק
לאחר שאושר חיבורו

Arthur Spivak

תכנון ומימוש של גלאים לתחום דינאמי רחב בטכנולוגית 
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor CMOS

Development and Implementation of Advanced Wide 
Dynamic Range Image Sensors

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

תרצה  רוטנברג
לאחר שאושר חיבורה

Tirza Routtenberg

שערוך פרמטרים תחת פונקציות מחיר שרירותיות עם 
אילוצים

Parameter Estimation under Arbitrary Cost Functions 
with 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

יצחק  תמו
לאחר שאושר חיבורו

Itzhak Tamo

Applications of Permutations to Error-Correcting Codesיישומים של תמורות לקודים לתיקון שגיאות

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

טמיר  ברוש
לאחר שאושר חיבורו

Tamir Brosh

מידול וסימולציה של טחינת חלקיקים במטחנת סילונים 
המבוסס על דינמיקת זורמים שימושית  (CFD) וגישת 

(DEM) האלמנט הבדיד

Modeling and Simulation of Particle Comminution in a 
Jet-Mill Based on Computational Fluid Dynamics (CFD) 
and Discrete Element Method (DEM)

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  מלמוד
לאחר שאושר חיבורו

Guy Malamud

אינטראקציה של אזור ערבוב עם סדרת גלי הלם והשפעתה 
על אי-יציבות ריכטמאייר-משקוב

The Interaction of a Turbulent Mixing Zone with a 
Series of Shock Waves, under the Richtmyer-Meshkov 
Hydrodynamic Instability

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

סטפן  רודיך
לאחר שאושר חיבורו

Stephan Rudykh

פולימרים אלקטרואקטיביים מרוכבים: יציבות מקרוסקופית 
ומיקרוסקופית

Electroactive Polymer Composites: Microscopic and 
Macroscopic Stability

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

יבגני  רוזנבלט
לאחר שאושר חיבורו

Yevgeny Rozenblat

Investigating Size Reductions for DEM Applicationsחקר פונקציות הקטנת גודל ליישום בגישת האלמנט הבדיד

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

גל  שמואל
לאחר שאושר חיבורו

Gal Shmuel

התקדמות גלים בדיאלקטרים אלסטומרים רבי-פאזות תחת 
דפורמציות סופיות

Wave Propagation in Multi-Phase Finitely Deformed 
Dielectric Elastomers

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

רוקסנה  וידרוק
לאחר שאושר חיבורה

Roksana Vidruk

יחסי גומלין מבנה-תפקוד ובצועיים קטליטיים של הננו-גביש 
תחמוצת המגנזיום ותחמוצות של מתכות מעבר בתגובות 

חומציות/בסיסיות ובתגובות חמצון/חיזור

Structural-Functional Relations and Catalytic 
Performance of Nanocrystalline MgO, Al2O3 and 
Transition Metal Oxides in Acid/Base-Catalyzed and 
Redox Reactions

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

אינגה  פסטר
לאחר שאושר חיבורה

Inga Paster

Prediction of Properties Using Molecular Descriptorsחיזוי תכונות לפי מאפיינים מולקולאריים

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

נעם  בן-אשר
לאחר שאושר חיבורו

Noam Ben-Asher

 Modeling the Tradeoffs between Usability and Securityמידול התמורות בין שימושיות ואבטחה במערכות מידע
in Information Systems

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

סבטלנה  דייצ'מן
לאחר שאושר חיבורה

Svetlana Daichman

פיתוח שיטה להחלטה קבוצתית להערכה ובחירה של סל 
טכנולוגיות רפואיות תחת אילוצי תקציב

Developing a Method for a Group Decision for 
Evaluation and Selection of Medical Technologies under 
Budget 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

דן  ימין
לאחר שאושר חיבורו

Dan Yamin

Influenza Vaccination Policyמדיניות חיסון להתמודדות עם שפעת

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  מינצ'וק
לאחר שאושר חיבורו

Yizhaq Minchuk

Models of Asymmetric Auctionsמודלים במכרזים לא סימטריים

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

הדס  שוורץ-חסידים
לאחר שאושר חיבורה

Hadas Schwartz-Chassidim

Scales for Geographic Information in Navigation Systemsקנה-מידה למידע גיאוגרפי במערכות ניווט

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

ויקטור  )יהודה(  זנו
לאחר שאושר חיבורו

Victor (Yehuda) Zenou

חקירת מבנה ויציבות של פאזות הנוצרות במערכת 
Al-U-Fe-Si  הקוואטרנארית

An Investigation of the Structure and Stability of 
Compounds Formed in the Quaternary Al-U-Fe-Si 
System

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

מרק  גבריאל  בן  עמר
לאחר שאושר חיבורו

Mark Gabriel Benamar

חקר השלבים הראשונים בהתפתחות גדוליניום הידריד על 
פני גדוליניום פוליקריסטליני

The Study of the Very Initial Stage of Hydride Formation 
on Polycrystalline Gadolinium

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

אילן  מור
לאחר שאושר חיבורו

Ilan Mor

גלאי נויטרונים מהירים בעלי כושר-הפרדה מרחבי גבוה 
למטרות דימות וספקטרומטריה

High Spatial-Resolution Fast Neutron Detectors for 
Imaging and Spectrometry

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

נסים  נאוי
לאחר שאושר חיבורו

Nissim Navi

אחריתם של איזוטופים קצרי-חיים במבנים קרמיים מסוג 
פרווסקייט לפסולת גרעינית

Fate of Short-Lived Isotopes in Perovskite Ceramic 
Nuclear Waste Forms

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  פרסמן
לאחר שאושר חיבורו

Assaf Pressman

Simultaneity in the Human Motor Systemסימולטניות במערכת העצבים האנושית

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

ליליאנה  אסטחוב
לאחר שאושר חיבורה

Liliana Astachov

ההשפעה המשותפת של המשתית המורכבת מסידן קרבונט 
וחומצה היאלורונית על התמיינות של תאי גזע מזנכימאליים

Effect of Hyaluronic Acid and Calcium Carbonate 
Scaffolding on Differentiation of Mesenchymal Stem Cell

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

גולן  גרטלר
לאחר שאושר חיבורו

Golan Gertler

TiO2 תכנון ואפיון פפטידים לאינטראקציה ספציפית עםDesign and Characterization of Peptides for Specific 
Interaction with TiO2

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

שלומית  סגמן-מגידוביץ
לאחר שאושר חיבורה

Shlomit Segman-Magidovich

תכנון פפטידים ברמה הננומטרית כתבנית למינרליזציית 
קלציום פוספט

Designed Peptides as Nanometer-Scale Templates for 
Calcium Phosphate Mineralization

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

טלי  ראם
לאחר שאושר חיבורה

Tali Re'em

תכנון מיקרו-סביבה להתמיינות מבוקרת של תאי גזע 
מזנכימליים הומניים ליצירת רקמות סחוס ועצם

Design of Cell Microenvironment for Controlled 
Osteochondral Differentiation of Human Mesenchymal 
Stem Cells

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

גיל  טחן
לאחר שאושר חיבורו

Gil Tahan

הגנה על משתמשי הקצה מפני רושעות על ידי ניקוי 
התעבורה של ספקי שרותי רשת

Protecting the End Users from Malware by Cleaning the 
Traffic of Network Service Providers

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  טננבוים-צ'קינה
לאחר שאושר חיבורה

Elena Tenenboim-Chekina

 Improvement of Problem-Transformation Methods forשיפור שיטות טרנספורמציית הבעיה לסיווג מרובה קטגוריות
Multi-Label Classification

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

רוני  שטרן
לאחר שאושר חיבורו

Roni Stern

New Settings in Heuristic Searchמתארים חדשים בחיפוש יוריסטי

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

ארז  שלום
לאחר שאושר חיבורו

Erez Shalom

סביבת עבודה רב-מימדית להפעלה ריאליסטית של קווים 
מנחים רפואיים

A Multi-Dimensional Framework for Realistic Application 
of Clinical Guidelines

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

ארז  שמואלי
לאחר שאושר חיבורו

Erez Shmueli

שיטות ערפול חדשניות לשיפור האבטחה והפרטיות בבסיסי 
נתונים

Novel Obfuscation Techniques for Enhancing Database 
Security and Privacy

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

יבגני  ילצוב
לאחר שאושר חיבורו

Evgeni Eltzov

פיתוח שיטות לאיתור חומרים קסנוביוטים בדוגמאות אוויר 
ומים

Development of Monitoring Tools for the Detection of 
Xenobiotic Compounds in Water or Air Samples

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  מישלביץ'
לאחר שאושר חיבורו

Alexander Mishelevich

חקר חיישנים אלקטרוכימיים המבוססים על נוזלים יוניים 
לשם קביעת גזים רלוונטיים לסביבה

Study of Electrochemical Methods Which are Based on 
Ionic Liquids for Environmentally Relevant Gases

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

אסנת  שגב
לאחר שאושר חיבורה

Osnat Segev

אפיון תהליכי פירוק ודהלוגנציה מיקרוביאלית של תרכובות 
הלו-אורגניות שונות מבנה ו/או תוסף הלוגני

Characterization of Biodegradation and Microbial 
Dehalogenation of Brominated Flame Retardants 
Varying in Structure and/or Number of Halogen 
Substitutes

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

מאיה  שניט-אורלנד
לאחר שאושר חיבורה

Maya Shnit-Orland

ייצור חומרים אנטימיקרוביאליים ע"י חיידקים מאכלסי 
אלמוגים

Production of Antimicrobial Substances by Coral-
Associated 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

יוסי  בן-אדרת
לאחר שאושר חיבורו

Yossi Ben-Aderet

Kramers- הדמאה ואפיון של תווך עכור אופטית בשיטת
Kronig

Characterizing and Imaging Optically Diffusive Media 
with the Kramers-Kronig Method

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

יחזקאל  יוסף
לאחר שאושר חיבורו

Yehezkel Yosef

Terahertz Imaging with Glow Discharge Detectorsהדמאת טרה-הרץ עם גלאי פלאזמה

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

יובל  כהן
לאחר שאושר חיבורו

Yuval Cohen

Target Detection in Hyperspectral Imagesגילוי מטרות בהדמאות היפר-ספקטרליות

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

אלינה  קרבצ'בסקי
לאחר שאושר חיבורה

Alina Karabchevsky

מבנים נאנו-פוטוניים כביו-חיישנים אופטיים לבקרה על 
איכות המים

Nanophotonic Structures for Optical Biosensing and 
Application in Water Quality Control

לגב'



הפקולטה 
למדעי הבריאות

איילת אורנבוך גב' 
שרה אילן גב' 
ארז איתן מר 

עופר בהריר מר 
אסנת גלברט גב' 

מסעוד גנאיים מר 
אלרואי דוד מר 

ירון דוד מר 
שחר דותן מר 

מיטל דמרי גב' 
אריאל המרמן מר 

עידן הרפז מר 
סיגלית ורשבסקי גב' 

אבי זיגדון מר 
לימור כהן גב' 

שגית כהן שוורץ גב' 

אמיר מור מר 
מיכל מרקוביץ-גורדון גב' 

אסד עדוי מר 
הדר עייני גב' 

טליה פיליפוביץ'-רימון גב' 
יאיר פישר מר 
רפאל פלג מר 

סטלה פסחוב גב' 
ולדימיר פרידמן מר 
ליליאנה ציביאן גב' 

ורד קאופמן-שריקי גב' 
תהילה קייסמן אלבז גב' 

בנימין רוזנטל מר 
פלג ריידר מר 

חן שגיא ברוס גב' 
יוסי שמאי מר 



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  אורנבוך
לאחר שאושר חיבורה

Ayelet Orenbuch

Role of Synapsins in the Presynaptic Terminalתפקיד הסינפסינים בטרמינל הפרסינפטי

לגב'



תקציר

שרה  אילן
לאחר שאושר חיבורה

Sara Ilan

דפוסי תקשורת של חולי סרטן ורופאיהם על פי תפיסת 
החולים והסבר התקשורת באמצעות מאפייני החולים

Perceived Communication Patterns of Cancer Patients 
and Their Physicians and Associations with Patients' 
Characteristics

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

ארז  איתן
לאחר שאושר חיבורו

Erez Eitan

ביטוי טלומראז במוח העכבר, תפקידו במחלות ניוון עיצביות 
והיכולת הטיפולית של הגברת פעילותו

Telomerase Expression in Mouse Brain: Activation by 
Novel Compounds and Roles in Neurodegenerative 
Disorders

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

עופר  בהריר
לאחר שאושר חיבורו

Ofer Beharier

תפקידו של ZnT-1 בביולוגית הלב: מנגנונים תאיים והשלכות 
קליניות

Roles of ZnT-1in Cardiac Biology: Cellular Mechanisms 
and Clinical Implications

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

אסנת גלברט
לאחר שאושר חיבורה

Osnat Gelbart

התפתחות השירותים לטיפול בחולי הנפש בישוב היהודי 
בארץ-ישראל בתקופת השלטון  הבריטי בשנים 1948-1917

The Development of Mental Health Services in the 
Jewish Community in Eretz Israel during the British Rule 
(1917-1948)

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

מסעוד  גנאיים
לאחר שאושר חיבורו

Masaood Ganaiem

מעורבות ציטוקינים פרו-דלקתיים ואנטי-דלקתיים בהתפתחות 
מחלת האורכיטיס במודל עכבר

The Involvement of Pro-Inflammatory and Anti-
Inflammatory Cytokines in the Development of Orchitis 
Disease in Mouse Model

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

אלרואי  דוד
לאחר שאושר חיבורו

Elroei David

תפקיד שחלוף המופע האפיתליאלי-מזנכימאלי
 (Epithelial-Mesenchymal-Epithelial Transition) 

בהתפתחות פנוטיפ מטסטטי בתאי קרצינומה של בני-אדם

The Role of Epithelial-Mesenchymal-Epithelial Transition 
in the Development of Metastatic Phenotype in Human 
Ovarian Carcinoma Cells

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  דוד
לאחר שאושר חיבורו

Yaron David

מנגנונים של תאי עצב ותאי גליה העומדים בבסיס מחלת 
האפילפסיה לאחר פריצת מחסום דם-מח

Neuronal and Glial Mechanisms Underlying BBB 
Dysfunction-Induced Epileptogenesis

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

שחר  דותן
לאחר שאושר חיבורו

Shahar Dotan

פעילותו של הציטוקין אינטרלאוקין-1-אלפא כמולקולה תוך-תאית 
המבקרת ביטוי גנים

The Role of Intracellular Interleukin-1α in Health and 
Disease

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

מיטל  דמרי
לאחר שאושר חיבורה

Meytal Damri

תאים מזדקנים מושרי תנאי עקה רוכשים תכונות של תאי 
גזע

Stress-Induced Senescent Cells Display Features of 
Dedifferentiating Pluripotent Cells

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  המרמן
לאחר שאושר חיבורו

Ariel Hammerman

עדכון סל שירותי הבריאות בישראל: הערכת מנגנון לחלוקת 
סיכון בין בעלי העניין

Updating the National List of Health Services in Israel: An 
Evaluation of a Risk-Sharing Approach

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

לאחר שאושר חיבורו

Idan Harpaz

חשיפה לתנאי לחץ כרוני מחלישה את הבקרה על פעילות 
מערכת החיסון ומעלה את הרגישות לתהליכים אוטואימוניים 

C57BL/6 בנקבות עכברים מזן

Chronic Exposure to Stress Predisposes to Higher 
Autoimmune Susceptibility in C57BL/6 Mice: 
Glucocorticoids as a Double-Edged Sword

למר

עידן  הרפז

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

סיגלית  ורשבסקי
לאחר שאושר חיבורה

Sigalit Warshawski

הסיעוד כשותף בצוותים רב-מקצועיים בבתי-חולים כללים 
- מציאות או מיתוס?

Nursing as a Partner in a Multidisciplinary Environment 
- Reality or Myth?

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

אבי  זיגדון
לאחר שאושר חיבורו

Avi Zigdon

מודל לאיתור והגדרת העדפות צרכן הבריאות משירותי 
הרפואה האמבולטוריים

A Model for Identifying and Defining Preferences in the 
Ambulatory Health 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

לימור  כהן
לאחר שאושר חיבורה

Limor Cohen

זהותו של הקולטן לאבץ במעי ותפקודו בתיווך האפקטים 
הפיזיולוגים של אבץ

The Identity of the ZnR in the Colon and its Role in 
Mediating the Physiological Effects of Zn2+

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

שגית  כהן  שוורץ
לאחר שאושר חיבורה

Sagit Cohen Schwartz

Involvement of PKCθ in Platelet Functionמעורבות החלבון PKCθ בפעולת טסיות הדם

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

אמיר  מור
לאחר שאושר חיבורו

Amir Mor

השפעת לחץ גבוה על תגובת הקולטן ל-NMDA במערכת 
העצבים המרכזית ביונקים

High-Pressure Modulation of Mammalian CNS NMDA-
Receptor 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

מיכל  מרקוביץ-גורדון
לאחר שאושר חיבורה

Michal Markovich-Gordon

פיתוח ויישום שיטות וגישות חישוביות לניתוח מערכתי של 
נתונים קליניים

Development and Implementation of Computational 
Methodologies for a Systems Level Analysis of Bio-
Medical Data

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

אסד  עדוי
לאחר שאושר חיבורו

Asad Adawi

מעורבות אדהזינים חדשים בהתפתחות מחלה 
פנאומוקוקולית

Involvement of Newly Identified Adhesins in 
Streptococcus pneumoniae Disease Development

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

הדר  עייני
לאחר שאושר חיבורה

Hadar Eini

מעורבות אדנוזין בחמיקה של גידולים סרטניים ממערכת 
החיסון

Involvement of Adenosine in the Escape of Cancer Cells 
from Immune Surveillance

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

טליה  פיליפוביץ'-רימון
לאחר שאושר חיבורה

Talia Filipovich-Rimon

תפקידם של קינינים בוויסות התגובה הדלקתית הנוצרת ע"י 
תאי מיקרוגליאה ואסטרוציטים

The Role of Kinins in Mediating the Inflammatory 
Response Generated by Microglia and Astrocytes

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

יאיר  פישר
לאחר שאושר חיבורו

Yair Fisher

הגירה של תאי T הספציפיים לאמילואיד-בטא אל מוחות של 
עכברי מודל לאלצהיימר

Amyloid β-Specific T-Cell Migration to Brain of a Mouse 
Model of Alzheimer's Disease

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  פלג
לאחר שאושר חיבורו

Refael Peleg

טיפול כימותראפי משולב המבוסס על מעכבי טירוזין 
קינאזות וטופואיזומראזות בשורות תאים ובתאי גזע סרטניים: 

אפיון, מנגנון ויעילות

Combined Chemotherapeutic Treatment Based on 
Tyrosine Kinases and Topoisomerases Inhibitors in 
Cell Lines and Cancer Stem Cells: Characterization, 
Mechanism and Efficacy

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

סטלה  פסחוב
לאחר שאושר חיבורה

Stella Pesakhov

מנגנון מולקולרי לפעילות אנטילאוקמית מוגברת על ידי 
שילוב פוליפנולים ממקור צמחי בתאי לאוקמיה מיאלואידית 

חריפה

Molecular Mechanism of the Enhanced Antileukemic 
Activity of Plant Polyphenol Combinations in Acute 
Myeloid Leukemia Cells

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

ולדימיר  פרידמן
לאחר שאושר חיבורו

Vladimir Fridman

השפעה של חלבוני מנוע מיטוטים על דינמיקה של 
מיקרוטובולים והתארכות כישור באנאפזה

Influence of Mitotic Motor Proteins on Microtubule 
Dynamics and Spindle Elongation during Anaphase

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

ליליאנה  ציביאן
לאחר שאושר חיבורה

Lilian Tzivian

קשרים בין רכישת ואובדן משאבים כתוצאה ממות כלב לבין 
איכות החיים של הבעלים

Associations between Resource Gains and Losses Due to 
the Death of a Dog and Owners' Quality of Life

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

ורד  קאופמן-שריקי
לאחר שאושר חיבורה

Vered Kaufman-Shriqui

השפעת מודל עירוני לקידום בריאות בגני חובה על המצב 
התזונתי, הפעילות הגופנית ומצב בריאות השן בקרב ילדים 

ממשפחות רווחה בעיר באר-שבע

The Impact of the "Nutrition Enrichment and Healthy Living 
Model" (NEHLM) on Diet Quality, Physical Activity and 
Dental Health among Children from Socioeconomically 
Disadvantaged Families in Beer-Sheva

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

תהילה  קייסמן  אלבז
לאחר שאושר חיבורה

Tehila Kaisman-Elbaz

 Zinc and Cadmium Homeostasis in Sertoli Cells of Mouseמאזן יוני אבץ וקדמיום בתאי סרטולי באשך עכבר
Testis

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

בנימין  רוזנטל
לאחר שאושר חיבורו

Benyamin Rosental

קולטנים משפעלים של מערכת החיסון המולדת: זיהוי ואפיון 
טווח רחב של ליגנדים לתאי הרג טבעיים

Natural Cytotoxicity Receptors as Innate Immunity 
Receptors: Identification and Characterization of Broad 
Range Ligands for Natural Killer Cells

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

פלג  ריידר
לאחר שאושר חיבורו

Peleg Rider

תפקיד הציטוקין אינטרלויקין-1-אלפא כמולקולת אלרמין 
והבקרה התוך-תאית על שחרורו

The Alarmin Cytokine Activity of Interleukin-1α and its 
Intracellular Regulation

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

חן  שגיא  ברוס
לאחר שאושר חיבורה

Chen Sagy Bross

תפקיד פוספוליפאז A2α ציטוזולי בנזק נוירונלי המושרה ע"י 
אמילואיד בטא 1-42 אגרגטי

The Role of Cytosolic Phospholipase A2α in 
Neurodegeneration Induced by Aggregated Amyloid 
β-Peptide 1-42

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

יוסי  שמאי
לאחר שאושר חיבורו

Yosi Shamay

הכוונת תרופות לגידולים סרטניים וכלי הדם שלהם 
באמצעות תצמידי פולימר-פפטיד

Targeting Drugs to Tumors and Their Vasculature with 
HPMA-Peptide Copolymer Conjugates

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



ענבל אבו גב' 
רחל אזוראל-כאליפא גב' 

תמר איצקסון גב' 
גילה בורדה גב' 

ענת גייפמן-ברודר גב' 
נועה שריר גב' 

הפקולטה  לניהול



תקציר

ענבל  אבו
לאחר שאושר חיבורה

Inbal Abbou

אחריות חברתית בארגונים עסקיים: בחינת הקשר בין מרכיבי 
ליבה והיקף של אחריות חברתית ודפוסי הכלת אחריות 

חברתית בפירמות ציבוריות בישראל

Corporate Social Responsibility: Patterns of CSR in Public 
Traded Firms and the Core Periphery Elements of CSR

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

רחל  אזוראל-כאליפא
לאחר שאושר חיבורה

Rachel Azurel-Calipha

הקשר בין העברת ידע טכנולוגי וביצועים של חברות רוכשות 
במיזוגים ורכישות

The Relation between Technological Knowledge Transfer 
and Performance of Acquiring Firms in Mergers and 
Acquisitions

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

תמר  איצקסון
לאחר שאושר חיבורה

Tamar Icekson

תפיסה חיובית כתכונה וכמצב בקרב נשים וגברים וביטוייה 
בתחומי העבודה והמשפחה

Positive Perception as a Trait and as a State of Women 
and Men and Its Manifestations in the Spheres of Work 
and Family

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

גילה  בורדה
לאחר שאושר חיבורה

Gila Burde

חיזוי של אי-יציבות פיננסית: המקרה של ארגונים ללא כוונת 
רווח ישראליים

Prediction of Financial Vulnerability: The Case of Israeli 
Nonprofit Organizations

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

ענת  גייפמן-ברודר
לאחר שאושר חיבורה

Anat Geifman-Broder

A Case Study :העברת ידע בארגון רב-לאומיKnowledge Transfer in a Multinational Organization:  A 
Case Study

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

נועה  שריר
לאחר שאושר חיבורה

Noa Sharir

דפוסי מדיניות אחריות חברתית של פירמות רב-לאומיות 
זרות הפועלות בישראל

Patterns of Corporate Social Responsibility Policies by 
FMNE's Operating in Israel

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



 
לימודים בינתחומיים

סאלח אבו ליל מסארווה מר 
הילה זהרוני גב' 

אדר ירום מר 
רונית מילאנו גב' 

יצחק קיטרוסר מר 



תקציר

סאלח  אבו  ליל  מסארווה
לאחר שאושר חיבורו

Saleh Abo-Leal Massarwi

Palestinian Arab Women in Israel Write Themselvesנשים ערביות פלסטיניות בישראל כותבות את עצמן

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  זהרוני
לאחר שאושר חיבורה

Hilla Zaharoni

השפעת תוסף פרוביוטי על מצב התחלואה של חולים 
קשישים מאושפזים: תוצאות ניסוי התערבות מבוקר, כפול 

סמיות

The Impact of Probiotics on Morbidity of Hospitalized 
Elderly Patients: A Randomized, Controlled Double-Blind 
Intervention Trial

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

אדר  ירום
לאחר שאושר חיבורו

Adar Yarum

יומני המסע של צ'יריאקו מאנקונה; תרבות של הריסות 
וזיכרון העבר

The Travel Journals of Ciriaco of Ancona: Culture of Ruins 
and the Memory of the Past

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

רונית  מילאנו
לאחר שאושר חיבורה

Ronit Milano

 The Face of Enlightenment: The Portrait Bust inפני הנאורות: פרוטומות בצרפת במאה השמונה-עשרה
Eighteenth-Century France

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

יצחק  קיטרוסר
לאחר שאושר חיבורו

Itzik Kitroser

אופטימיזציה רב-מערכתית של מיפוי ותזמון בדור הבא של 
רשתות תקשורת

Cross-Layer Optimization for Mapping and Scheduling in 
Next-Generation Communication Networks

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



מדידת ובחינת הקשר בין מרכיבי ליבה  –אחריות חברתית בארגונים עסקיים : נושא העבודה

 .והיקף של אחריות חברתית ודפוסי הכלת אחריות חברתית בפירמות ציבוריות בישראל

  אבו ענבל: מגישה

 בני גדרון' פרופ: מנחה

 תקציר

האחריות החברתית של חברות השאלה המרכזית אשר עמדה במוקד מחקר זה הינה מהם דפוסי 

, ם אלובאם לרמת ההתאמה בין מרכיבי אחריות חברתית יש השפעה על דפוסיציבוריות בישראל ו

  . כפי שהם באים לידי ביטוי בניהול ומיסוד אחריות חברתית ובמעורבותה של הפירמה בקהילה

האחריות  דפוסיהספרות הקיימת תורמת רבות להגדרת ואפיון סקירת הספרות מראה כי 

של האחריות החברתית של עסקים , הלכה למעשה, מהותה ודרכי יישומה, החברתית אך עם זאת

מחקר זה מנסה לענות על הפער הקיים בידע על אופן הכלת  (.0202, לימור)אינן ברורות דיין 

מודל אמפירי מבוסס תיאוריה למדידת , לראשונה, ומציע, אחריות חברתית ודרכי יישומה בפועל

 . יות חברתית של עסקים לאורך זמןאחר

Siggelkow (0220,0220 .)היקף ותיאוריית ההתאמה של -המחקר המוצע מתבסס על גישת הליבה

מציעה פרספקטיבה , המתמקדת באינטראקציה בין פרקטיקות ארגוניות ,היקף-ליבהגישת ה

חדשה לניתוח של הכלת אחריות חברתית בעסקים ומציעה כלים תיאורטיים לבחינת השפעתה 

של האינטראקציה בין פרקטיקות אחריות חברתית של עסקים לפרקטיקות עסקיות על 

ההתאמה בין  תיאורייתזו מבוססת על גישה . האפקטיביות של הביצועים החברתיים של הפירמה

על הרמה  מעידהההתאמה בין מרכיבים של ארגון גורסת כי המרכיבים השונים של הארגון אשר 

 .המבנה ומערכות הארגון משלימות אחת את השנייה, בה האסטרטגיה

הנוכחי להציג מודלים מבוססי תיאוריה לבחינת הגורמים המשפיעים על דפוסי  מטרת המחקר

המודלים עליהם מתבסס המחקר בוחנים את המרכיבים השונים של . ות החברתיתהאחרי

אחריות חברתית המוכלים בארגון ומנסים לבדוק את רמת ההתאמה בין מרכיבים אלו ואת 

מצד אחד מנסה . הגורמים הארגוניים ופיננסיים המשפיעים על דפוסי האחריות החברתית

ומצד שני מנסה המחקר לבדוק , סי אחריות חברתיתהמחקר למצוא גורמי השפעה ישירים על דפו

 . שרשרת מורכבת של גורמים המשפיעים אחד על השני ובסופו של דבר על דפוסי אחריות חברתית

מתוך סקירת הספרות המחקרית שעסקה בשנים האחרונות באחריות חברתית בעסקים בכלל 

חריות חברתית ומעורבות ובמעורבות עסקים בקהילה בפרט גיבשנו שלושה מודלים להסבר א

כאשר כל אחד מהמודלים מבוסס על קודמיו ומציע מערכת הסברים , קהילתית של עסקים

 . מעמיקה יותר לתופעה הנסקרת

יישום העשויים להשפיע על אופן הפיננסיים ו ארגוניים ישנם מאפיינים מודל הקשר הישירלפי 

-Core) מודל ליבה היקף –מודל המחקר השני  .של המעורבות הקהילתית בקרב עסקיםמיסוד וה

Perifery )– בדק את תיאוריית ההתאמה שלSiggelkow  (0220 ,0220 ) בין מרכיבי ליבה והיקף

המודל מציג את הקשר בין מאפיינים ארגוניים ופיננסיים לבין . של מעורבות עסקים בקהילה

ואת הקשר בין רמות , ברתיתבין מרכיבי ליבה למרכיבי היקף של מעורבות חרמות ההתאמה 

 מודל ההתאמה –מודל המחקר השלישי  .ההתאמה להיקפי יישום המעורבות הקהילתית בפועל



(Fit) –  מבוסס על תיאוריית ההתאמה שלSiggelkow  (0220 ,0220 ) ועל מודל הכלת אחריות

אמה הקשר בין ההתאמה הפנימית להתובחן את Yuan, Bao &  Verbeke (0200 )חברתית של 

 . החיצונית של מרכיבי האחריות החברתית לבין דפוסי אחריות חברתית של עסקים

כאשר במודל הישיר . 0222-0222מחקר זה כלל את כל החברות הציבוריות בישראל בין השנים 

ואילו במודל , חברות 732אשר הקיפה  אוכלוסיית המחקרהיקף נחקרה כל -ובמודל ליבה

ק לחברות אשר דיווחו על פעילות חברתית או תרומה לפחות ההתאמה נעשתה פנייה ישירה ר

 03.3%-חברות המהוות מדגם של כ 33פנייה אשר הניבה היענות של , באחת מהשנים הנסקרות

מערך המחקר הינו מערך מחקר מתאמי לבחינת קשרים בין המשתנים . מאוכלוסיית המחקר

ודל הראשון והשני נדלה מתוך הדוחות איסוף הנתונים עבור המ, תלויים-התלויים למשתנים בלתי

נערך איסוף נתונים נוסף , עבור המודל השלישי, ובנוסף 0222-0222הכספיים של החברות לשנים 

 .באמצעות שאלון

הפרוצדורות . XLSTAT-ו SPSSנעשה באמצעות תוכנת העיבודים הסטטיסטיים  עיבוד הנתונים

: כללו, הקשרים המוצגים בהשערות המחקרהסטטיסטיות המרכזיות שנכללו על מנת לאשש את 

ניתוח גורמים לאישוש השערות המחקר ולבחון את מרכיבי המשתנים מיסוד וניהול אחריות 

בנוסף הופעלו טכניקות . חברתית ומעורבות בקהילה ובמטרה לאתר ממדים שונים למשתנים אלו

יתוחי שונות חד כיווניים וכן נ( Stepwise Regression)של רגרסיות פשוטות ורגרסיות בצעדים 

(Anova ) וניתוחי השוואת ממוצעים באמצעות מבחניT  על מנת למצוא הבדלים בין הדפוסים

על מנת לבדוק את דפוסי התקבצויות של . השונים של אחריות חברתית ומעורבות בקהילה

 תהמאפשר Correspondence Analysis-המשתנים ולשם ניתוח הגורמים הופעלה טכניקת ה

קשרים בין משתנים על מנת  יהויזו גה גרפית של אומדן הבדלים בין התפלגויות של שכיחויותהצ

 . לזהות קשרים או דפוסים בינם

הנוכחי מצאו כי בהלימה לספרות המחקרית אכן קיים קשר בין ביטויי אחריות  ממצאי המחקר

ם אלו נמצאו במרכיבי קשרי, אולם בניגוד לספרות, חברתית לבין מאפיינים ארגוניים ופיננסיים

ולא במרכיבי ( הבאים לידי ביטוי באופן יישום האחריות החברתית)ההיקף של אחריות חברתית 

בהתאם , בנוסף(. הבאים לכדי ביטוי במרכיבי המיסוד והמדיניות של אחריות חברתית)הליבה 

כיבי מצא המחקר קשר בין רמת ההתאמה של מר, היקף-לתיאוריית ההתאמה ותיאוריית הליבה

ליבה והיקף לבין דפוסי המעורבות הקהילתית של עסקים כמו גם קשר חזק בין רמות ההתאמה 

הבאים לידי ביטוי במבנים ארגוניים ובמסמכים )של מרכיבי ליבה והיקף פנימיים של הארגון 

הבאים לידי )לבין רמות ההתאמה בין מרכיבי ליבה והיקף חיצוניים של הארגון ( ונהלים פנימיים

 (.וי באופן הכלת המעורבות הקהילתית של הארגוניםביט

הצגת כלי מדידה , האחד: נבחנים על רקע שלושה היבטים מרכזיים מסקנות המחקר ותרומתו

מבוססת תיאוריה הבוחנת את אופן הכלת האחריות החברתית על בסיס ומערכת הסברים 

ה חיצונית והתאמה התאמה בין מרכיבי ליבה והיקף של אחריות חברתית והקשר בין התאמ

זיהוי טיפוסים ודפוסים של הכלת אחריות חברתית בארגונים , שני. פנימית של אחריות חברתית

הרחבת ההבנה והידע הקיים המתייחס לקשר שבין , השלישי. עסקיים והתפתחותם לאורך זמן

בנת גורמים ארגוניים ופיננסיים לדפוסי אחריות חברתית ומעורבות קהילתית של עסקים תוך ה

 .תרומתם למודל



Corporate Social Responsibility – Patterns of CSR in Public Traded Firms 

and the Core Periphery Elements of CSR 

Inbal Abbou 

Abstract 

The major objective of the study is to examine patterns of corporate social 

responsibility (CSR) in public traded companies in Israel, and to further examine 

whether the consistency level between CSR elements affect those patterns. 

Although there is an impressive literature associated with the evolution of the concept 

and definition of corporate social responsibility, research on how corporations 

integrate social responsibility initiatives in business is much less developed and 

remain one of the great challenges facing scholars (Yuan, Bao &  Verbeke, 2011). 

The current study attempts to fill this knowledge gap and uses, for the first time, 

theory based empirical models to measure social responsibility in corporations. 

This study is based on Siggelkow (2001, 2002) fit theory between core and periphery 

elements. The core-periphery approach, which focuses on the interactions between 

organizational elements, offers a new perspective for analyzing CSR and presents new 

theoretical tools to examine how the interaction between CSR and other business 

components affect the corporation's social performance. This approach is based on the 

consistency or fit theory between different elements in an organization and suggests 

that the fit level between the elements has implications on the consistency between 

the organization systems, structure and strategy. 

The objective of this study is to expose the casual chain of factors which interactively 

affect CSR patterns. The models underlying the study examine the financial and 

organizational factors which affect CSR patterns, explore the various element of CSR 

and study the fit between those elements. On the other hand it attempts to examine a 

complex chain of factors which affect one another and finally also affect CSR 

patterns. 

Based on the literature that studies CSR in general and corporate community 

involvement in particular, during recent years, we consolidate three models for 

explanation of CSR and community involvement, were each of the models id based 

on the previous models and suggest a more elaborating set of explanation to the 



phenomena studied. According to the direct model (model 1) there are specific 

organizational and financial factors which might affect the way corporations 

implement and institutionalize there community involvement activities. The second 

model – the core-periphery model – examines Siggelkow (2001, 2002) Fit Theory 

between core and periphery elements of community involvement. The model presents 

an indirect correlation between community involvement and organizational and 

financial factors, which is mediated through the fit between core and periphery 

elements of community involvement. The third model – the Fit Model – is based on 

Siggelkow (2001, 2002) Fit Theory and on Yuan, Bao & Verbeke (2011) framework 

for implementing CSR initiatives, and examines the correlation between internal and 

external fit and between those and CSR patterns. 

This study covered all the public traded companies in Israel between the years 2007-

2009. In the first and second model this population included 637 companies, while in 

the third model we focused on a sample of 53 companies. Data for model 1 and 2 

were collected from the companies' public financial reports during the years 2007-

2009, For the third model the data was collected by questionnaires. 

The findings of the present study confirm previous literature that identified 

correlations between CSR elements and financial and organizational factors. 

However, unlike the literature, those correlations exist only toward peripheral 

elements of CSR and not towards the core elements. In addition to these findings the 

current study identified correlations between the fit level of core and periphery 

elements and CSR patterns as well as a strong correlation between the fit between 

internal core and periphery CSR elements (measured by organizational structures and 

internal documents and procedures) and the fit between external core and periphery 

elements of CSR (measured by the corporation community involvement). 

Study conclusion and contribution.  Firstly, it presents theory-based measurement 

tools which examine CSR implementation based on the fit between core and 

periphery elements and the correlation between internal fit and external fit. Secondly, 

it identifies social responsibility patterns among corporations and their evolution 

through time. Finally, it expands knowledge and understanding regarding the 

correlation between financial and organizational factors and CSR patterns. 



 י בדג הקשת: מחקר התנהגותי, אנטומי ונוירופיזיולוגיאיזור הראיה המרכז

 סימון-: אבי בןשם המגיש

 : רונן שגבשם המנחה

 

 
 תקציר

 
 

דג הקשת מפגין התנהגות ראייתית קיצונית בכך שהוא יורה סילון מים לכיוון טרף המצוי על 

צמחיה מעל המים.  בהשראת היכולת של דג הקשת להפיל למים חרק קטן, סטטי או דינאמי, בגובה 

מטר מעל גובה פני המים, אנחנו חקרנו גורמים שונים התורמים ליכולת זו של הדג.  2 –של עד כ 

ה חקרנו את חדות הראייה הסטטית של הדג ומצאנו, התנהגותית, שהרזולוציה של זווית תחיל

 0.1 -הראייה המינימלית של הדג היא כ 
o

. בשילוב של מדידות תנועות עיניים עם שיטה למעקב  

אחר קרן אור אנו מראים שרזולוציה זו ניתמכת על ידי איזור בחלק הטמפורלי של הרשתית של הדג 

(. ואז באמצעות בחינה של האנטומיה של איזור זה ושל area centralisאיה המרכזי )איזור הר–

הפיזיולוגיה של תאי הגנגליון שם אנו מראים שתאי הגנגליון באיזור הראיה המרכזי מעבירים 

אינפורמציה למח ברזולוציה הדומה לזו בה הפוטורצפטורים דוגמים את התמונה. יותר מכך, 

בקירוב זהה לזו שמדדנו בהתנהגות במבחן הראייה החדה. ביחד תוצאות אלו לא רזולוציה זו, הינה 

רק מסבירות את יכולת דג הקשת לבצע את ההתנהגות הייחודית שלו, אלא הן גם הופכות את דג 

הקשת כחיית מודל מעולה לטובת מחקר הבוחן כיצד פרטים "עדינים" בתמונה מועבר למוח 

 מיציאה של הרשתית.

ת ראייה דינאמית, חקרנו כיצד דג הקשת מפעיל את איזור הראיה המרכזי במעבר לחדו

לטובת יירוט מטרות נעות. מחקר זה ייחודי מאחר ורוב המחקר בנושא של מעקב תנועות עיניים 

אחר מטרה נעה התמקד בשאלה כיצד פרימטים עם פוביה עוקבים אחר המטרה עם הפוביה 

(. smooth pursuit( ומרדף חלק )Saccadesקדות )ס–ובאמצעות שילוב של תנועות העיניים 

אבולוציונית לחיות בתנאים מימיים, אין תנועות עיניים של מרדף חלק  הותאמואולם לדגים, אשר 

ולכן ניתן להשתמש בהם כדי לחקור כיצד בעלי חוליות רק עם סקדות וללא פוביה פותרים את 

הראיה של הדג במהלך משימה של יירוט הבעיה של מעקב אחר מטרות נעות. מדדנו את כיוון 

מטרות הנעות במגוון של מהירויות קבועות ומצאנו שהוא מבצע סקדות על סמך תחזית של מיקום 

המטרה בזמן הירי. תחילה המטרה מופיעה מעל הראש של הדג ומיד לאחר שהדג מפנה מבטו אליה 

שגורם לה, בעקיפין להיעלם.   דג יורה עליה, מהישניות, עד שה 6.0-חילה לזוז, במשך כתהיא מ

שניות מרגע תחילת תנועתה, הזמן הנחוץ לו על ~  6.2הדג מביט על מיקום המטרה הראשוני למשך 

מנת לחזות האם הוא יספיק לירות על המטרה לפני שההיטל של המטרה על הרשתית יצא מגבולות 



את מרכז הראייה שלו איזור הראיה המרכזי. אם התחזית מראה אחרת הדג יבצע סקדה שתעביר 

מעבר למיקום המטרה הנוכחי על הרשתית כך שאחרי הסקדה ההיטל של המטרה יישאר על איזור 

הראיה המרכזי מספיק זמן בשביל שהדג יוכל להכין את הירייה. בפירוט, ההסתברות לבצע סקדה 

מרחק על סמך תחזית עולה עם מהירות המטרה, הסקדה מבוצעת לפני שההיטל של המטרה עובר 

. 2 –( של כ gainבהגבר ) תמאופיינושל חצי הרדיס של איזור הראיה המרכזי והסקדות האלו 

זמן )הגבר בהקשר זה מתאר את היחס בין האמפליטודה של הסקדה והמרחק הזוויתי של המטרה מ

הסקדה(. תוצאות אלה מוסיפות לגוף הידע ההולך וגדל העוסק במעקב של זמן תחילת התנועה ועד 

אורגניזמים אחר מטרות נעות והן יכולות לשפוך אור על המכניזם העומד בבסיס התנהגות זו בבני 

ולוגיה זו עשויה לקרות כאשר חלק תאדם כאשר אין אפשרות לבצע תנועות עיניים חלקות. פ

 מהמערכת העומדת בבסיס תנועות העיניים החלקות, כמו הסרבלום, הינה פגומה. 
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Abstract  

Archer fish exhibit extreme visual behavior in shooting water jets at prey 

hanging on vegetation above water. Motivated by the archer fish capacity to 

knock down small prey, either static or moving, as high as two meters above 

water level, we studied the different factors that contribute to its excellent visual 

acuity. First, we studied the static visual acuity in the archer fish and found, 

behaviorally, that the fish minimum angle of resolution is ~ 0.1 
o
. Combining eye 

movement measurements with a ray tracing method, we show that this resolution 

is facilitated by a specialized part in the fish temporal retina – the area centralis. 

Then by studying the anatomy of the area centralis and the physiology of retinal 

ganglion cells there, the only cells that project axons to the brain, we showed that 

retinal ganglion cells in the area centralis stream information to the brain at a 

comparable resolution with which it is sampled by the photoreceptors. 

Moreover, this resolution is approximately the same as that observed 

behaviorally in the visual acuity test. Together these results not only explain the 

archer fish ability to exhibit its unique visual behavior, but they also make it an 

excellent animal model for studying how fine visual details are streamed to the 

brain by retinal output.  

Moving to dynamic visual acuity, we studied how the archer fish employs 

its area centralis for the interception of moving targets. This study is unique 

since most research on eye-tracking of moving targets was focused on how 

foveated primates track targets with their fovea by employing a combination of 

saccadic and smooth pursuit eye movements. However, fish, which were 

evolutionary adapted to an aquatic environment, do not possess smooth pursuit 



eye movements, thus they can be used to examine how non-foveated vertebrates 

solve this problem with only saccadic eye movements. We tracked gaze direction 

of fish during interception of targets moving at various constant velocities and 

found that they employ saccadic eye movements based on prediction of target 

position when it is hit. The target first appears above the fish's head, and shortly 

after the fish shifts its gaze towards it, the target starts to move for 0.6 sec, on 

average, until it disappears when the fish shoots at it. The fish fixates on the 

target’s initial position for ~0.2 sec from the onset of its motion, a time period 

used to predict whether a shot can be made before the projection of the target 

exits the area centralis. If the prediction indicates otherwise, the fish performs a 

saccade that overshoots the center of gaze beyond the present target projection 

on the retina, such that after the saccade the moving target remains inside the 

area centralis long enough to prepare and perform a shot. More specific the 

probability of these predictive saccades increases with target velocity, they are 

initiated on average before the target reaches half the radius of the area centralis 

and they are characterized with saccadic gain as high as ~2. The latter term 

refers to the ratio between the saccade amplitude and the angular distance that 

the target passed from motion onset to the saccade onset. These results add to the 

growing body of knowledge on biological target tracking and can shed light on 

the mechanism underlying this behavior in humans when smooth pursuit is 

inapplicable. This pathology may occur when one of the neural systems 

underlying smooth pursuit eye movements, such as the cerebellum, is damaged.  

 
 

 

 

 



 

 

  וולטאים תחת שטפי קרינה גבוהים- הפיסיקה של נושאי מטען בתאים פוטו:נושא העבודה

  אבי בראון: שם המגיש

  פרי גורדון'פרופסור ג: שם המנחה

 : העבודהתקציר

         המורכבים ממספר שכבות, וולטאים בעלי שטח של מספר מילימטרים מרובעים-תאים פוטו

)multi-junction cells (וולטאיות - קשה מונוליתית אחת מהווים את הליבה של מערכות פוטוהעשויות מ

שמש לאנרגיה חשמלית תתבצע -מערכות מסוג זה מתוכננות כך שההמרה של אנרגית. הפועלות תחת ריכוז

וולטאים מרובי צמתים - נמדדו עבור תאים פוטו40%יעילויות של למעלה מ, לאחרונה. בצורה יעילה וזולה

התכנון והאפיון של תאים אלו דורש הבנה עמוקה של ביצועי התאים . אות שמשותתחת ריכוז של כמה מ

  .כתלות בעוצמת האור וטמפרטורת התאים

מטרות . התמה העיקרית של תזה זו היא הפיסיקה של תאים מרובי צמתים תחת ריכוז גבוה של קרינה

ל התלות של הפרמטרים לחקור את האספקטים הבסיסיים ש) 1): ( בהמשך בהרחבהמפורטות(המחקר הן 

לחקור תופעות פיסיקאליות חדשות ) 2(, וולטאים בטמפרטורה ועוצמת קרינה-העיקריים של תאים פוטו

וולטאים שתרחיב -להציע ולבחון ארכיטקטורה חדשה של תאים פוטו) 3(ו , שמשפיעות על התנהגות התאים

  .את תחום החומרים האפשריים לשימוש מבלי לפגוע ביעילות התאים

צמתים התאים השונים מחוברים חשמלית בטור כך שזרם הקצר               -בתאים מונוליתיים מרובי. 1

)short-circuit current (התא בעל הזרם הנמוך -של התא השלם נלקח בחשבון כשווה לזרם הקצר של תת

קצר מציג תלות אנו מציגים כאן תופעה חדשה שבה זרם ה.  ונחשב כפרופורציוני לעוצמת ההארה,ביותר

ס בין זרם הקצר לבין עוצמת המחושבת כיח(של התא לאור ) responsivity(מידת התגובה : בעוצמת ההארה

האפקט המתואר הוא אוניברסאלי וצפוי עבור כל התאים מרובי . משתנה עם עוצמת ההארה) ההארה

  . שיפוע באזור זרם הקצרתבעל) I-V curve(זרם - הצמתים שבהם עקומת המתח

גם מערכות מרכזות וגם מערכות (וולטאיות - של מערכות פוטוהאופייניות ת העבודה וטמפרטור .2

 שבה נמדדים ת משמעותית מהטמפרטורה הסטנדרטיות בדרך כלל גבוההן) המבוססות על פנלים שטוחים

אנו מתארים כאן אספקטים בסיסיים של קבועי . עם השלכות על ביצועי התאים, 25°C –התאים 

 -עם התמקדות בהשפעה של גודל ה, רה של פרמטרים עיקריים בתאים בעלי צומת אחת או יותרהטמפרטו

band-gapהניתוח האנליטי עונה גם על השאלה האם תחת ריכוז גבוהה של קרינה.  ועוצמת ההארה ,

  .הירידה בביצועי התאים על העלייה בטמפרטורת התאים יכולה להפוך לזניחה או אפילו להפוך לחיובית

וולטאים בעלי יעילות גבוהה הסתמכו עד כה על תאים מרובי -יישומים עכשוויים של תאים פוטו. 3

-direct בטבלה המחזורית מסוג V ו IIIצמתים מונוליתיים המבוססים על מוליכים למחצה מעמודות 

bandgap . תכנון של תאים אלו התבצע תחת אילוצים שלcurrent-matching ושימוש ב tunnel-diodes 

כאן אנו מציעים ומנתחים תכנון שונה של תאים המושתת על מספר שכבות של . התאים השונים- בין תתי

תכנון זה מאפשר הגעה לנצילויות זהות לאלו ). side-illuminated vertical junction cells(תאים אנכיים 

. indirect-materials אבל תוך פתיחת האפשרות לשימוש בחומרים מסוג, המושגות בטכנולוגיות קיימות

הארכיטקטורה הלא שגרתית מצמצמת גם את ההפסדים כתוצאה מהתנגדות חשמלית בתאים כך , בנוסף

10קרינה בסדר גודל של לית של התאים מושגת בריכוזי שיעילות מקסימא
3
-10

4
 ריכוזי קרינה – שמשות 

  .וולטאים שנמצאים בשימוש כיום-גבוהים מאלו של תאים פוטו
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Thesis abstract: 

 Monolithically stacked, millimeter-scale, multi-junction solar cells lie at the core of 

concentrator photovoltaic systems designed for affordable and efficient solar power conversion. 

Recently, such solar cells have demonstrated efficiencies exceeding 40% at flux densities of the order 

of hundreds of suns – with only modest efficiency reductions even at thousands of suns. The design 

and characterization of such cells require a comprehensive understanding of their behavior as a 

function of irradiance and temperature. 

 The main theme of this thesis is the study of the physics of multi-junction solar cells at high 

irradiance, with both experimental and theoretical analyses, and with the following objectives 

(elaborated below): (1) to investigate the basic aspects of the performance parameters of these cells, 

(2) to probe previously unrecognized physical phenomena that affect cell behavior, and (3) to propose 

and analyze a new strategy for cell architecture that expands the range of prospective materials while 

preserving ultra-high efficiency. 

1. In monolithically stacked multi-junction cells, the different sub-cells are connected in 

series. The short-circuit current is taken to be that of the current-limiting sub-cell and considered to be 

proportional to the solar power input. We present experimental evidence – and a supporting theoretical 

model – for a new anomalous irradiance dependence of the short-circuit current of multijunction 

photovoltaic cells, whereby cell responsivity (the ratio of short-circuit current to radiative input power) 

varies strongly with irradiance. We show how and why this is a universal effect that should be evident 

in all multi-junction cells where the current-voltage curve of the current-limiting sub-cell has a 

noticeably non-zero slope near short-circuit. 

2. The operating temperatures of photovoltaic systems (both concentrator and flat panel 

systems) are typically significantly higher than the 25°C of standard test conditions, and affect the 

principal cell parameters (efficiency, short-circuit current, open-circuit voltage and fill factor). We 

report on fundamental aspects of these temperature coefficients in single- and multi-junction cells, 

focusing on the effect of irradiance and bandgaps. While doing so, we also answer the seemingly 

unresolved question of whether ultra-high irradiance could render the effect of cell heating negligible, 

or even beneficial. 

3. Current schemes of ultra-efficient solar cells have been deemed the exclusive realm of 

monolithically stacked, direct-bandgap III–V semiconductors, with the associated constraints of 

requiring tunnel diodes and current matching among the sub-cells. We portray and simulate a new 

approach, whereby the deployment of vertical-junction sub-cells in multiple layers creates the 

possibility of attaining comparable efficiencies with indirect bandgap materials. The unorthodox 

design also significantly lowers cell series resistance such that efficiency peaks at concentration levels 

of the order of 103-104 suns – noticeably higher than in current state-of-the-art concentrator 

photovoltaics. 
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Scientific Background 

The health services system in Israel is one of the most advanced health systems in the western world. 

Health consumer preferences constitute one of the most influential measures affecting health consumer 

behavior, which are used as crucial tools for effectively and efficiently managing the disease. 

Furthermore, patients' experience and satisfaction with medical services, and the preferences of 

consumers in general and health consumers in particular, were highly correlated constituting a 

complementary measuring of the quality of health treatment, where the patient is the center of treatment. 

New methods of mapping consumer preferences which evolved in the mid 90's believe that conclusions 

may be generally drawn about consumer preferences using a small number of consumers, by forming a 

map that locates the entirety of components affecting and creating consumer preferences of a certain 

brand.  

In the last decade, the area of personal / professional coaching has evolved and gradually, coaching 

procedures have entered the health system as well. Recently, various health-related coaching models 

have started to emerge, known as Modern Medicine, where the coacher is known as the Health Coach. 

Objectives 

The goal of the study is to develop a model for the detection and definition of health consumer 

preferences in ambulatory medical services.  

Methodology 

Interviewees from 22 settlements were selected by 7 interviewers using a "snowball sampling" 

technique, from the general population of Israel. The research population consisted of 76 interviewees, 

divided into 8 age groups, out of whom 76 were men and 30 were women, between the ages of 21- 89. 

The Three Grading Circles (TGC) research tool, consisting of 3 open questions, each being a "layer of 

answers", was used to expose, identify and map health consumer preferences. The qualitative data was 

then analyzed by ATLAS.ti, using the Query tool and Co-occurrence tool of parallel codes and the C-

coefficient, as an indicator of the strength of the relation between two codes. The codes of statements 

having a common denominator, which were practically and semantically related, were graded. Then we 



used sub-coding containing single words and phrases. The quantitative data was analyzed by SPSS. A 

One Way ANOVA analysis and follow-up Scheffe tests were conducted to locate the source of 

significance of any differences found between satisfaction levels and the various questionnaire stages. A 

   (chi-square) test of independence was conducted to check the differences in selecting the lead 

question within the "parent category" between the different questionnaire stages, and two independent 

samples t-tests were conducted to check the differences of general satisfaction between the research 

groups based on demographic variables. 

Findings 

In total, N=807,1 statements divided into three layers were produced from all interviewees, each layer 

consisting of 677 statements. Also, 201 "lead statements" were produced, each layer containing 67 of 

them. The 7 significant codes with a C-coefficient higher than 50% were identified (e.g., "diagnoses", 

"initiated by the team", "number of patients-doctor ratio" etc.), as well as 16 significant codes with a C-

coefficient ranging between 20% - 50%. An occurrence testing of the statements in each of the "parent 

categories" in-between the various questionnaire stages identified 3 trends: an increase in the number of 

statements, defined as the "core preference group"; a decrease in the number of statements, defined as 

the "reductionary preference group"; and no consistent trend in the occurrence of the number of 

statements, defined as the "balanced preference group". The quantitative data analysis found no 

significant differences in the satisfaction levels between the different questionnaire stages in the 

different parent categories. A review of the differences between the study groups by demographic 

variables in general satisfaction based on two independent sample t-tests found religion-, occupation- 

and health condition-based differences.  

Conclusions 

This research developed a Dynamic Coaching Model (DCM) for identifying and defining health 

consumers' preferences in ambulatory medical services, based on the Three Grading Circles (TGC), 

which allows the formation of insights concerning health consumer preferences, and reduction of the 

ever growing gap between "health services suppliers" and health consumers.  

 



 םמודל לאיתור והגדרת העדפות צרכן הבריאות משירותי הרפואה האמבולטוריי

 אבי זיגדון: שם המגיש

 אבישי גולדברג' פרופ: שם המנחה

 תקציר

 רקע מדעי

מבין מערכות הבריאות במדינות העולם , הינה אחת מהמערכות המתקדמות, מערכת שירותי הבריאות בישראל

' חלל ריק'אינו פועל ב, (צרכן הבריאות)הצורך שירותי בריאות ' מן השורה האדם, 'במערכת בריאות זו. המערבי

והתנהלותו מול ובתוך מערכת הבריאות מושפעת ממאפייני מדיניות הרווחה והרצון של קובעי המדיניות לספק שירותי 

ביותר על מהוות את אחד המדדים המשפיעים , צרכן הבריאותשל  יוהעדפות, יחד עם זאת. בריאות איכותיים

בתהליך בו המטופל במרכז  טיבי של המחלהומשמשות כלי חיוני לניהול יעיל ואפק, של צרכן הבריאות והתנהלות

כי ניתן להסיק מסקנות , גורסותה ,חדשות למיפוי העדפות צרכנים החלו להתפתח שיטות 09 -באמצע שנות ה. הטיפול

התפתח בעשור האחרון תחום , במקביל לשיטות אלה. ממספר מועט של צרכנים, ל הצרכניםעל העדפותיהם של כל

דומה במהותו למיפוי העדפותיו של צרכן וליצירת מפה ה. Coachingמקצועי המכונה באנגלית / האימון האישי

 היא אחת הגישות המרכזיות באימון( Co-Active Coaching)אקטיבי -גישת האימון הקו. המייצגת את העדפותיו

אקטיבי מתייחס למכלול -האימון הקו; בעל משאבים ושלם מטבעו, הלקוח הוא יצירתי :נחיםארבעה יסודות מומונה 

ומערכת היחסים בין המאמן והמאומן היא ברית המעוצבת ; הוא של הלקוח( Agenda)סדר היום ; חייו של הלקוח

מתחילים , נותבשנים האחרו. תהליכי האימון לא פוסחים גם על מערכת הבריאות. כמענה על צרכיו של הלקוח

 Modern')' רפואה מודרנית'המקבלים את ההגדרה , להתפתח בעולם מודלים שונים של אימון בתחום הבריאות

Medicine' )מאמן הבריאות'והמאמן מוגדר כ '('Health Coach' .) עוצמתם של מודלים אלה מתחזקים כאשר

משאבים , כוח האדם, קופות החולים, ההמדינ: עליה משפיעים משתנים רבים, עוסקים ברפואה האמבולטורית

 . צרכני הבריאות הרגולטור והרופאים הראשוניים, בתי החולים, טכנולוגיים

 מטרת המחקר

 .לפתח מודל לאיתור העדפות צרכן הבריאות משירותי הרפואה האמבולטוריים ולהגדירם

 שיטות המחקר

 Quantitative)כלים מהמחקר הכמותי הנתמך ב( Qualitative Research)מחקר זה משלב מחקר איכותני 

Research).  כדור שלג'בחירת המרואיינים התבצעה בשיטת '(Snowball Sample ) בקרב , מראיינים 7על ידי

מיפינו את , ראשית. לבחירת המרואיינים נקטנו בשיטה כפולה. ישובים 22 -ב , אוכלוסיית מדינת ישראל הבוגרת

ובתוך קבוצות אלה הוגדרו על ידי החוקר המאפיינים ( הקצאה לשירותי בריאות)קבוצות הגיל על פי נוסחת הקפיטציה 

 . של המרואיינים

 22בטווח הגילאים  ,נשים 79 -גברים ו  77 .קבוצות גיל 8 -מרואיינים המחולקים ל  77כ "חקר כללה סהאוכלוסיית המ

 -' שלושה מעגלי דירוג'התבצע על ידי כלי המחקר , הזיהוי והמיפוי של העדפות צרכני הבריאות, תהליך החשיפה. 80 -

'TGC - Three Grading Circles ,'גלגל ריק' אשר פותח במחקר זה ומבוסס על '('Blank Wheel' ) 8 -המחולק ל 

, ('שכבה ראשונה')שאלה ראשונה . 'שכבה של תשובות'כל שאלה היוותה , שאלות פתוחות 7כלי המחקר כלל . חלקים

השאלה הראשונה בשאלון הייתה שאלה פתוחה וזהה (. 'שכבה שלישית')ושאלה שלישית ( 'שכבה שנייה')שאלה שנייה 



על ידי שימוש בכלי השאילתות ובכלי , Atlas.tiנעשה באמצעות תוכנת , ניתוח הנתונים האיכותני .לכלל המרואיינים

המבטא את עוצמת הקשר C (C-coefficient )של הקודים החופפים ומקדם ( Co-occurrence)שיתוף ההתרחשויות 

, סיס משותף לניתוח ההיגדיםב' ייצר'בכדי לאתר את העדפות הסובייקטיביות של צרכן הבריאות ול. בין שני קודים

בוצע קידוד , בהמשך. הקשורים זה לזה באופן ענייני וסמנטי, בוצע תהליך קידוד מדורג של היגדים בעלי מכנה משותף

ִני אשר כלל מילים בודדות על מנת לבדוק . SPSSניתוח הנתונים הכמותי נעשה באמצעות תוכנת . וצמדי מילים, ִמשְׁ

 One Way)נערכו ניתוח שונות חד כיווני , ביעות הרצון בין שלבי השאלון השוניםהאם קיימים הבדלים בין ש

ANOVA ) וניתוחי המשך מסוגScheffe ,לצורך בדיקת הבדלים בבחירת . שנועדו למצוא את מקור המובהקות

על מנת . לאי תלות    'חי בריבוע'בין שלבי השאלון השונים נערך מבחן ' קטגוריות האב'השאלה המובילה בתוך 

 tעל פי המשתנים הדמוגראפיים נערכו מבחני , לבדוק את ההבדלים של שביעות הרצון הכללית בין קבוצות המחקר

 .לשני מדגמים בלתי תלויים

 ממצאים

כ מכלל הראיונות הופקו "סה. לכל מרואיין' שכבות'היגדים בשלוש  22 -סך ההיגדים שנתקבלו מכל מרואיין נאמד ב 

2,798 N = ובכל ' היגדים מובילים' 292הופקו , כמו כן. היגדים 677ובכל שכבה , היגדים המחולקים לשלוש שכבות

בסקירת המידע של המרכיבים והנושאים המשמעותיים אשר באו לידי ביטוי בקטגוריות . 'היגדים מובילים' 77שכבה 

: 69%גבוה מעל  Cים להם מקדם קודים המשמעותי 7נמצאו , האב ובחתך המאפיינים האישיים שנבדקו במחקר

' מאפייני אישיות כלליים'; 'עלות התרופות'; 'מרחק'; 'יחס מספר מטופלים לרופא'; 'יזום על ידי הצוות'; 'אבחונים'

בבדיקת היארעות ההיגדים . 69% - 29%הנע בטווח של  Cקודים משמעותיים להם מקדם  27 -ו ', התנהגות הצרכן'ו

קבוצת העדפות ' ,'קבוצת העדפות הגרעין' :מגמות 7בי השאלון השונים נמצאו  בין של 'קטגוריות האב'בכל אחת מ

לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמות , בשלב ניתוח הנתונים הכמותיים .'קבוצת העדפות מאוזנות'ו' רדוקציוניות

צות המחקר על פי בבדיקת ההבדלים בין קבו. השונות' קטגוריות האב'שביעות הרצון בין שלבי השאלון השונים ב

נמצא כי קיימים . לשני מדגמים בלתי תלויים tהמשתנים הדמוגראפיים בשביעות הרצון הכללית בהתבסס על מבחני 

לא נמצאו הבדלים בשביעות הרצון על פי הביקור , לעומת זאת. תחום העיסוק ורמת הבריאות, הבדלים על פי הדת

 . וצות הגילהמצב הכלכלי וקב, קופת החולים, המגדר, במרפאה

 מסקנות

 DCM - Dynamic Coaching Model)פותח מודל אימון דינמי לאיתור והגדרת העדפות צרכני בריאות , במחקר זה

for identifying and defining health consumers' preferences ) משירותי הרפואה האמבולטוריים המתבסס

המאפשר לייצר תובנות , והינו תהליך מדורג( 'Three Grading Circles' -' שלושה מעגלי דירוג') TGC -על שיטת ה 

. לבין צרכן הבריאות' ספק שירותי הרפואה'לגבי העדפותיהם של צרכני בריאות ולצמצם את הפער ההולך וגדל בין 

מהווה  DCM -מודל ה . בכך שהוא יוצא מהתפיסה כי לצרכן הבריאות יש את התשובות, יתרונו של המודל במחקר זה

שיאפשר מתן טיפול רפואי המותאם , את העדפותיהם של צרכני בריאות המפמהמאתר ו, מודל גמיש ודינמי

 ".המטופל במרכז הטיפול"להעדפותיהם הסובייקטיביות של צרכני הבריאות וממקסם את הערך של 

 

 



 באמצעות מחסום קפילרי פיתוח בית השורשים לגידולי ירקות בבתי צמיחה העבודה:נושא 

 איתיאלאביתר : מאת

 המנחים: נפתלי לזרוביץ, אלון בן גל, משה סילברבוש

 תקציר 

עבודה זו נעשתה  כאסופת מאמרים. נכתבו ארבע מאמרים מהם שלושה פורסמו  בכתבי עת 

 מובילים בתחום המחקר ואחד עדיין לא. 

אמור לקבע חלק בשל תכונותיו הפיסקליות  התזה עוסקת בפיתוח בית שורשים אשר

הקובעים את זמינות המים ובכך להקל על קבלת ההחלטות של  םההידראוליי מהפרמטרים 

. במהלך עונת המשולבות אשר הצמח חווהההשקיה ולמתן באופן משמעותי את העקות  אנשי

רציף בהתאם לגודל הצמח ולתנאי מזג האוויר, כאשר הגידול צריכת המים משתנה באופן 

מומחיות המגדל עומדת למבחן באשר לגודל מנת ההשקיה המיטבית ולאופן חלוקתה. מערכת 

בית שורשים אשר תפתור את יחסי הגומלין בין רטיבות לחמצן תקל על קבלת ההחלטות 

י במערכת שנחקרה הינו מגדל. המרכיב המרכזמומחיות הותוצאות הגידול יהיו פחות תלוית ב

בית השורשים. מחסום קפילרי מאופיין בשתי  תחתית( הממוקם בCBהמחסום הקפילרי )

כך שכל עוד הרטיבות בשכבה העליונה נמוכה  באופן קיצוני שכבות מצע בעלות מרקם שונה

ב את ההתנקזות ומשאיר את המים כמרוויה הניגוד בתכונות ההידראוליות בשכבת הגבול מע

בבית מרכזי  ם בשכבה העליונה. מחסום קפילרי העשוי משכבת חצץ נבחר לשמש רכיבהחודרי

( 2( מעלה את הרטיבות בשכבת המצע מעל למחסום, )1השורשים בשל תכונותיו הבאות: )

( בתנאי קרקע 3מנטרל השפעות הידראוליות הנובעות מהשונות המרחבית בקרקע המעטפת, )

 ( משפר ריכוזי חמצן4רז התנקזות משכבת המצע, )מעטפת בעלת מוליכות מים נמוכה, מז

 .בבית השורשים

של בתי שורשים על מנת לבודד  ושונ תצורותנבחנו בו מחקר הפלפל היווה את צמח המודל ב

 השפעתו של כל רכיב במערכת ולהגיע לאופטימיזציה וזאת תחת השפעתם של: מנות השקיה

(Ityel et al., 2012b, Irr. Sci.; 2012c, Ag. Wat. Man.; Ityel et al., 2013d, 

submitted) ,מי ההשקיה, מליחות (2012c Ityel et al.,)בת בי ,  ריכוזי חמצן וטמפרטורה

 בשדה ובמודל, בעונות שונות (,,.2012c Ityel et al) השורשים נבחנו בקרקעות מעטפת שונות

(2011b Ityel et al.,) המשפיעים.  נת הגורמיםעל מנת לשפר הב נוספים, ובסוגי גידולים

 HYDRUSבתוכנת  , בניסויי מודל( ,.2012c Ityel et al) מערכת ליזימטריםבהמחקר נערך 

2D/3D 2011a)   Ityel et al.,)  .ובחלקות שדה במיקומים שונים בערבה 

נמצאו תואמות  ,והן מניסויי המודל ובליזימטרים הן ממדידות ישירות בחלקות בקרקע ,התוצאות

את היפותזת המחקר באשר לתרומתו המשמעותית של המחסום הקפילרי בהעלאת הרטיבות 

. במקביל נמצאה תרומה חיובית בעלי תאחיזת מים נמוכהוהפחתת כמות הנקז במצעים 



Ityel et al. ,2012b  (2 )( מי ההשקיה מליחים )1להתפתחות הצמח וליבול הפירות כאשר: )

( בגידול 3) -(, וItyel et al. 2013dבתקופות חמות ) עדיןבעלות מירקם בגידול בקרקעות 

  (.Ityel et al., 2012bבקרקעות בעלות שונות מרחבית גבוהה )

( גרם Ityel et al., 2011aיישום מחסום קפילרי באמצעות שכבת חצץ בגידול פלפל )

ולעליה ביבול הפירות  לעליה בתכולת הרטיבות, לירידה בתנודות תכולת הרטיבות היומיות,

 Ityel etבהתאמה. כאשר נבדקה המערכת על ארבע גידולים ) 45%-ו 05, 34בשיעורים של 

al., 2011bנמצאה תגובה חיובית ביבול הפירות רק בפלפל  ה(: פלפל, חסה, מלון, ועגבניי

בהתאמה. כמו כן בפלפל ניבדק הקשר בין השונות המרחבית  33%-ו 20ובחסה בשיעורים של 

 45%מסה. נמצא  קשר טוב בין השוניות, כך שהפחתה של -של הרטיבות לזו של יבול הביו

ה בשיעור זהה בסטיית התקן של רטיבות המצע בתשתית המחסום הקפילרי גרמה ליריד

( Ityel et al., 2011cבסטיית התקן של היבול הצמחי. צמחי פלפל שהושקו במים מליחים )

 3% -מצמחי הביקורת ורק ב 24%מסה גבוה ב -בתשתית עם מחסום קפילרי השיגו יבול ביו

מסה -יותר כאשר הושקו במים מותפלים. כמו כן, השפעת איכות מי ההשקיה על יבול הביו

יתה משמעותית יותר בתשתית הביקורת יחסית לזו של המחסום הקפילרי. והפירות הי

במקביל, התקבלה תוצאה דומה בערכי האופוטרנספירציה שנמדדו בליזימטרים. ככל 

שהתארכו הימים ועלתה הטמפרטורה כך גברה השפעת מליחות מי ההשקיה על פחיתת 

תר בצמחי הביקורת. נמצאה מותפל(, אך במידה רבה יו\האוופוטרנספירציה היחסית )מלוח

השפעה קווית בין ערכי גרעון המים באוויר לבין השפעת המליחות על האופוטרנספירציה, 

 כאשר שיפוע קוו רגרסיה  נמצא נמוך יותר בצמחי המחסום הקפילרי.

השפעות המחסום הקפילרי ויריעת הצד על זמינות החמצן ותגובת צמחי פלפל נבדקו 

( ביקורת בה חדירת 1) (:Ityel et al., 2013d, submitted) שורשיםבשלושה סוגי בתי 

( 2) השורשים לשכבת החצץ אפשרית ויריעת הצד של בית השורשים מאפשרת דיפוזיית חמצן.

אלא שיריעת  1( כמו 3אלא שיריעת הצד מסוג פוליאתילן החוסמת דיפוזיית חמצן. ) 1כמו 

מאפשרת מעבר שורשים. הניסוייים  ההפרדה ביו תחתית בית השורשים ושכבת החצץ אינה

( קרקע חמדה 2( קרקע חולית מיובאת, )1נערכו בשני סוגי קרקע מעטפת שונים באופן קיצוני: )

מקומית בעלת מוליכות הידראולית ברוויה נמוכה ביותר. שלושת בתי השורשים נבחנו בכל סוג 

בטמפרטורות קרקע . נמצא שdS/m 2.4קרקע מעטפת בארבע מנות השקיה במים מליחים של 

( שטף החמצן לבית השורשים היה נמוך מקצב הנשימה הפוטנציאלי ובשל כך C5 35גבוהות )<

מיטביות. תנאים אלו גרמו לירידה ביצור הביומסה והפרות -ירדו ריכוזי החמצן לרמות תת

ח"מ בריכוז החמצן  055לכל ירידה של  1%בצמחי הפלפל. יבול הפירות פחת בקצב של 

 קרקע. באוויר ה
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Abstract 

Arid zones are characterized by extreme weather conditions with high 

temperatures, low relative humidity and in many cases with saline water for 

irrigation. In addition, in some arid locations, for example in the Arava valley, 

local soils are characterized with a high fraction of stones, low hydraulic 

conductivity and high spatial variability. Horticultural crops growing in arid zones 

are often exposed to extreme transpiration demand which necessitates high 

root-zone water availability in order to avoid exposing plants to water stress. 

Cropping in desert conditions requires applications of water at relatively high 

quantities and frequencies during warm seasons. When the irrigation water is 

saline an additional fraction of applied water is needed for leaching the salts that 

were left behind during the process of evapotranspiration. As a result of the high 

water content, especially in fine texture soils, temporal low oxygen 

concentrations are expected to introduce a dilemma for irrigators who are faced 

with a choice between salinity and oxygen stresses. Additionally, oxygen 

concentrations in the root zone soil drop to their lowest levels when soil 

temperatures reach maximum and water application demands are highest 

(article 4). This thesis presents modifications that, when made to the root-zone 

of horticultural crops, can resolve some of the inherent contradictions to 

irrigation management by reducing the overall stress to which crops are 

exposed.  During a cropping season water demand changes continuously due to 

plant development and variations in climate. This tests the irrigator's proficiency 

as he/she attempts to optimize water allocations. It would be beneficial if some 

of the parameters that govern water availability were external and less affected 

by management decisions. 

Capillary barriers (CBs) occur at the interface between two soil layers having 

distinct differences in hydraulic characteristics. CB in the form of a gravel layer 



was chosen to be the main component in the root-zone format because of the 

effects on: (1) the water-content of the overlying media, (2) root-zone hydraulic 

spatial variability, (3) root-zone drainage rate and (4) root-zone oxygen level. 

 In this research different root-zone formats, with various CB layouts, were 

evaluated in order to better understand: water, salinity, oxygen and temperature 

effects on plant development. The CB supplemented root-zones were tested 

under different: water qualities, soil types, seasons, and crop types. The 

research included lysimeters, numerical simulation and field studies. Results 

showed that root-zones with CBs have the potential to improve plant 

development under: (1) irrigation with saline water, due to higher water 

availability (Ityel et al., 2012c, Ag. Wat. Man.), (2) fine textured root-zone 

surrounding-soil during high temperatures, due to improved oxygen availability 

(Ityel et al., 2013d submitted) and (3) root-zone surrounding soil having high 

spatial variability (Ityel et al., 2012b, Irr. Sci.), due to reduced spatial variability in 

hydraulic parameters, resulting in better crop uniformity.  

The introduction of a gravel CB layer below the root-zone of pepper plants lead 

to 34% higher matric head, 50% lower diurnal fluctuations in matric head, and 

40% increase in pepper fruit yield (Ityel et al., 2011a). When evaluating different 

crops response to the presence of a CB, it was found that CB root-zone caused 

an increase in soil water content by 60% and fruit yields by 25% for pepper, and 

36% for lettuce, while neither tomatoes nor melons reacted significantly to the 

presence of CBs, in spite of the increased soil water content (Ityel et al., 2012b). 

When irrigating with saline water, pepper plants grown with a CB in coarse 

sandy soils, performed better relative to control plants (Ityel et al., 2012c).  The 

extent of response was found to be vapor pressure deficit (VPD) dependent, 

with higher relative benefits from the CB as VPD and transpiration increased. 

Growing pepper plants at supra-optimal root-zone temperatures (>30oC), 

caused oxygen flux to the roots to be lower than the potential oxygen uptake 

rate, thus leading to sub-optimal oxygen concentrations. These conditions 

reduced plant's biomass and fruit yield by 1% for every soil oxygen 

concentration decrease of 700 ppm, while in the CB root-zone the gravel layer 

allowed higher oxygen concentrations in the upper root media resulting in higher 

fruit yield (Ityel et al., 2013d, submitted).  
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In this dissertation, I focus on the illustrated travel journals of the traveller, humanist, 

antiquarian and diplomat Ciriaco of Ancona (Ciriaco di Filippo de' Pizzicoli, 1391–1455). 

Ciriaco's aim was to explore the ancient world while travelling through Italy, Greece, 

North Africa and western Asia Minor. Ciriaco's travels allowed him to study ancient 

history and geography, as well as to examine closely various ancient images in 

sculpture and in architecture. These aspects of Ciriaco's travels are defined here as the 

"Culture of Ruins". The aim of my reseach is to examine and clarify how Ciriaco 

contributed to the development of this phenomenon during the early renaissance. 

Ciriaco traveled in an era when many artists and humanists promoted the 

interest in the literature and arts of the ancient pagan past. This development reflected 

the growing study of ancient times or antiquarianism. I define my research hypothesis 

against this background: with his illustrated travel journals Ciriaco desired to sanction 

the memory of the physical remnants of the past. The travel journals also allowed 

Ciriaco to expose ancient art and landscapes to other observers, who did not travel as 

widely he had. I discuss Ciriaco’s political interests – in light of the diplomatic efforts 

to unite the western and the eastern churches – as a point of departure for future 

research on Ciriaco as a traveler in the first half of the 15
th

 century. 

This study comprises four chapters. The first chapter presents the basic 

arguments, together with the relevant historical background. Primary sources include 

the travel journals (known under the name Commentaria), and Ciriaco’s biography 

written by his friend Francesco Scalamomti, as well as other writings and letters by 

Ciriaco, or those written to him or about him. Scholars of Ciriaco have dedicated 

efforts to examine the quality of the journals through comparisons to actual 

archaeological findings. In the study of later copies of Ciriaco's journals, scholars 

attempted to identify his destinations as well as the pagan iconographies he wished to 

study. In this chapter, I present an integrative overview of Ciriaco's travel journals, in 



order to present basic concepts in the aesthetics of ruined images ("fragments") and 

their relation to the culture of ruins in the early renaissance.  

The aim of the second chapter is to present an historical overview of the 

phenomenon I call the "Culture of Ruins" from classical Greece and Rome, through 

the Christian Middle Ages and up to the late 14
th

 century in Italy. In varied sources I 

look for the links between travel, observing and depicting ruined environemnts or 

monuments. Many writers, among them the famous Greek traveller Pausanias (second 

century CE), brought various images to light via verbal descriptions. While Christians 

of the Middle Ages were opposed to ruined images, humanists of the early 

renaissance evinced more positive interpretations of them. This interest helped to 

promote an encyclopedic and geographic knowledge of the ancient pagan world.  

In the third chapter I survey the original journals of Ciriaco of Ancona, 

together with the main copies of them. The aim of this survey is to define how Ciriaco 

observed and depicted ancient art and monuments. Studying the links between texts 

and images allows me to examine aspects of memory through portable illustrated 

journals. By studying later copies of Ciriaco's journals, I show how aspects of the 

Culture of Ruins persisted among later generations, despite different motives and 

different methods in depicting the remnants of the past.  

The aim of the fourth chapter is to examine the iconograpy of selected images 

from Ciriaco's journals. Despite the partial evidence of those journals known today, 

some images seem to have attracted Ciriaco's attention in particular, among them 

burial and commemorative monuments (such as triumphal arches) and ancient 

temples, as well as the unique image of the "handshake" between man and wife or 

between warriors, which Ciriaco could see on various marble slabs and burial stones. 

These images and many others are discussed in this chapter in order to examine how 

the "iconography of memory" became important and central to Ciriaco and his fellow 

travellers and humanists. 

In the conclusion I reiterate the research topic and its structure. I examine 

Ciriaco's followers (among them was his student Felice Feliciano), together with 

suggestions for further research on Ciriaco's methods in depicting the remnants of the 

past.  



 תקציר עבודת מחקר

 

 יריאקו מאנקונה'יומני המסע של צ

 תרבות של הריסות וזכרון העבר

 

 .אדר ירום: שם המגיש

 .נירית בן אריה דבי' דר: שם המנחה

 

איש העתיקות והדיפלומט , המלומד, במרכז המחקר מוצבים יומני המסע המאוירים של הנוסע

(. Ciriaco of Ancona, Ciriaco di Filippo de' Pizzicoli, 1391 – 1455)יריאקו מאנקונה 'צ

בצפון , ביוון, באיטליה: יריאקו היתה לערוך מסעות מקיפים ברחבי העולם העתיק'המטרה של צ

ת ושל יריאקו לתעד שרידים של אמנו'במהלך מסעותיו ביקש צ. אפריקה ובמערב אסיה הקטנה

רות ישירה עם ההיסטוריה ועם יריאקו איפשרו היכ'המסעות של צ .אדריכלות פאגאנית ועתיקה

מאפיינים אלו של עניין  .כמו גם בחינה ישירה של דימויים עתיקים, הגאוגרפיה של העולם העתיק

מטרת המחקר הינה לבדוק ולנסח את האופנים ". תרבות של הריסות"מוגדרים במחקר בכותרת 

של הריסות במחצית  להתפתחות תרבות, בסיוע עריכת יומני המסע, יריאקו מאנקונה'בהם תרם צ

 .הראשונה של המאה החמש עשרה וברנסנס המוקדם

 בו התקיימה צמיחה מגוונת של ענייןיריאקו מאנקונה נערכו בעידן 'מסעות התיעוד של צ

יריאקו ובני 'מצד אמנים ומלומדים בדורות הקודמים לצ, באמנות ובספרות של העולם העתיק

או " לימודים עתיקים"בכותרת הכללית התפתחות תחום ידע זה מוכרת במחקר . זמנו

בסיוע יומני מסע : על רקע זה מנוסחת השערת המחקר(. antiquarianism" )אנטיקואריאניזם

זיכרון השרידים הפיזיים של יריאקו לבסס מצע ויזואלי חדש אשר יאפשר את 'מאוירים ביקש צ

אלי הפך לאמצעי חדש ממשיים לבין תיעוד של ממצא ויזוהשילוב המיוחד בין מסעות  .העבר

המיתולוגיה וההיסטוריה של העולם העתיק ואת החשיפה של , המאפשר היכרות עם הגאוגרפיה

יריאקו 'ניין של צאת הע .אלו לעיני מתבוננים ומתעניינים אשר לא ערכו מסעות דומים

לקדם את איחוד הכנסיות לאור איום התורכים  –כבת של התקופה בדיפלומטיה המור

אני מציג בחיבור זה בעיקר כבסיס למחקרי המשך על  –על האדמות הנוצריות העותמאנים 

 .יריאקו מאנקונה'מסעות התיעוד של צ

הפרק הראשון מציג את מבנה  .יריאקו מאנקונה מורכב מארבעה פרקים'המחקר על צ

מקורות ראשוניים )יחד עם הרקע ההיסטורי ומאפייני הספרות , המחקר ואת טענות המפתח

" קומנטריה"המכונים במחקר )היסוד כוללים את יומני המסע  מקורות(. ומשניים

Commentaria) ,סקו סקאלאמונטי 'יריאקו פרנצ'את הביוגרפיה מאת חבר המשפחה של צ

(Francesco Scalamonti) ,כמו גם , יריאקו או עליו'יחד עם מגוון מכתבים אשר נכתבו אל צ

יריאקו הקדישו מחשבה רבה לבחינת 'ם של צחוקרי. העתקים מאוחרים מתוך יומני המסע

עוד ביקשו חוקרים להבין את . איכויות התיעוד והדיוק ביומני המסע מול ממצא ארכיאולוגי קיים

בסיוע לימוד . יריאקו בדיפלומטיה של המאבק מול המוסלמים'התפקידים אותם מילא צ

יריאקו ואת האיקונוגרפיה אשר 'רים ביקשו חוקרים לזהות את אתרי המסע של צהעתקים מאוח



הסקירה האינטגרטיבית אותה אני מציע בלימוד יומני המסע נועדה . משכה את תשומת ליבו

במקביל נועד המחקר להציב מושגי יסוד . לבחון את היומנם כפורמט נייד וכמצע של זיכרון

ואת זיקתם לתרבות של הריסות ברנסנס "( פרגמנטים)"באסתטיקה של דימויים הרוסים 

 .המוקדם

החל מהעת , "תרבות של הריסות"הינה להציג סקירה היסטורית של התופעה  מטרת הפרק השני

זו אני מציג מקורות ונסיבות רה יקבס. הנוצריים ועד לרנסנס המוקדם דרך ימי הביניים, העתיקה

באמצעות מילים או , רידים עתיקים ותיעוד שלהםהתבוננות בש, זיקה בין מסעותהמלמדים על 

הצליחו ( נוסע יווני בן המאה השנייה לספירה, פאוסאניאס שבתוכם מודג)ותבים רבים כ. דימויים

רי אנו עדים הנוצבעידן . דימויים באמצעות תיאורים מילוליים שלהם" לעצב"לחשוף או אף 

האנציקלופדי עם צמיחת הידע , ברנסנס המוקדם. בעיקר להתנגדות לקיום של דימויים הרוסים

ומדעי יותר בשרידים של העולם הפאגאני  לים נוסעים ומלומדים עניין עקבימג, והגאוגרפי

 .העתיק

יחד עם , יריאקו'בפרק השלישי אני סוקר את יומני המסע המקוריים אותם ערך צ 

להגדיר את אופני ההתבוננות ואת אופי התיעוד  מטרת הסקירה היא. זיים שלהםם מרכהעתקי

בחינת הזיקה בין טקסטים לדימויים נועדה ללמוד את תיעוד העתיקות . שרידים העתיקיםשל ה

ר זיכרון של יריאקו ביקש לאפש'כאמור מתוך הנחה כי צ, על רקע תיאוריות של זיכרון

מתעדים "בתוך סעיף אותו אני מכנה )לימוד המעתיקים המאוחרים . איקונוגרפיה עתיקה

שיטות ניתן להבין בסיוע , ם בתיעוד עתיקותלמרות מניעים שונינועד להראות כיצד "( משניים

 .יריאקו במסעותיו'אותם קידם צ" תרבות של הריסות"התיעוד מהם המאפיינים של 

יריאקו 'מטרת הפרק הרביעי הינה לבחון איקונוגרפיה של תכנים נבחרים אותם תיעד צ 

ישנם מספר דימויים , יומניםלמרות האופי החלקי של הממצא המוכר מתוך ה. ביומני המסע

יחד עם כתובות עתיקות אשר עיטרו )מונומנטים של קבורה ושל הנצחה : החוזרים על עצמם

אשר עיטר לוחות ומציבות , "לחיצת היד"יחד עם הדימוי המיוחד של , מקדשים עתיקים, (אותם

כרון אותה קידם תכנים אלו ואחרים מוצבים בבסיס הדיון הבוחן מהי איקונוגרפיה של זי. קבורה

 .יריאקו מאנקונה בסיוע יומני מסע מאויירים וניידים'צ

דיונים נוספים . המחקר אני מציג הדגשה חוזרת של נושא המחקר ומהלכו םבסיכו

ה 'בתוכם מוכר אמן האפיגרפיה פליצ)יריאקו מאנקונה 'מוקדשים לממשיכי הדרך של צ

על בסיס קטגוריות מובחנות של צורה , יחד עם הצעה להמשך לימוד יומני המסע, (יאנו'פליצ

גם סוגיות הנוגעות לאיקונוגרפיה של מאבקים צבאיים ברנסנס . ותכנים המאפיינים את היומנים

, קה בין מסעותהמוקדם מוצגות בסיוע מושגי יסוד אשר נועדו לבסס את המשך המחקר על הזי

 .ם עתיקים ברנסנס האירופאיירידהתבוננות ותיעוד ש
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Abstract 

Palestinian cinema is produced by Palestinian directors who live and create in Israel 

and outside of Israel since the 1948 war. Palestinian cinema is produced in states 

where the Palestinian community is considered a minority: Arab states like Lebanon 

and Jordon; non-Arab states like the United States, Canada, European countries, and 

the state of Israel.  Palestinian cinema is also produced in East Jerusalem, the 

Palestinian Authority in the West Bank, and in the Gaza strip.  This is in fact a unique 

situation in which directors of one people that live and work not necessarily in their 

homeland, create work which is defined as Palestinian cinema in articles, interviews, 

research, film festivals and award ceremonies. This research will focus on Palestinian 

cinema that is created since the 1980s solely by Palestinian directors who have Israeli 

citizenship as opposed to all the other Palestinian directors that live in places around 

the world. 

While scholars have often discussed Palestinian cinema without distinguishing 

between that which originates in Israel and that which originates in other sites of 

production, this research addresses a lacuna in Palestinian cinema research by 

deepening our familiarity with the directors, understanding the social, cultural and 

political milieu within which they work, analyzing the production process, and 

studying their body of work. 

Palestinian directors who are citizens of Israel are not a homogeneous group. 

They hold diverse political opinions, come from diverse social, economic and cultural 

backgrounds, have different religious affiliations and varying degrees of national 

identity. This diversity manifests itself in their cinematic language and techniques, 

and even in their target audience. Notwithstanding all of them share a common 

ground—Israeli citizenship—that distinguishes them from Palestinian directors 

outside of Israel.  Despite their equality under Israeli law, they don't enjoy full rights.  

This is a result of being a religious and national minority in a state that stresses its 

Jewish and Zionist identity. Despite living in their homeland, their entire milieu has 

changed since 1948 and their loss is multifaceted. In addition, their citizenship is 

always in question as long as the Israeli-Palestinian conflict has not been resolved. 



Their minority status has many ramifications, including their national and individual 

identity, language, daily life, culture, and interaction with Israeli Jews. These 

ramifications influence the production process of Palestinian films within the Israeli 

film industry. Accordingly, the purpose of this study is to characterize and analyze the 

structural conditions and the discursive environment concerning producing, financing 

and distributing films made by Israeli-Palestinians directors. By studying these issues 

it is revealed that on the side of a third space in which the Palestinian directors are 

creating—a space which allows negotiations between different identities about 

meanings and representation—there is a powerful hegemonic culture that precludes 

integration and encourages exclusion. 

The ramifications mentioned above also influence the body of work which 

gives us a window into the social, political, and cultural texture of Palestinian life in 

Israel and an opportunity to examine the way directors choose to deal with these 

issues. Accordingly, another purpose of this study is to analyze different cultural, 

gender, social and national representations of the Palestinian minority by examining a 

diverse selection of fiction and documentary films. By studying these issues I 

identified a unique and creative cinematic style that set a precedent. These films tried 

to distance themselves from propaganda, slogans and stereotypical representations, 

exchanging them with new artistic techniques and new cinematic narratives that deal 

with very emotional and ideological issues without deviating from their obligation to 

the Palestinian national struggle and identity. 

 

 



התרבותית , מאבקו של מיעוט על ייצוגי זהותו הלאומית: קולנוע פלסטיני בישראל :נושא המחקר

 והחברתית

 אודליה אלון: שם המגישה

 יורם מיטל' פרופ: שם המנחה

 תקציר המחקר

ידי בימאים פלסטיניים המתגוררים ויוצרים ברחבי העולם בהתאם -קולנוע פלסטיני מיוצר על

קולנוע פלסטיני לפיכך נוצר במדינות בהן . 8491לתפוצת הפזורה הפלסטינית לאחר מלחמת 

מדינות ערביות כמו לבנון וירדן ומדינות לא ערביות כמו : מהווה הקהילה הפלסטינית מיעוט

, במזרח ירושליםקולנוע פלסטיני נוצר גם . מדינות באירופה ומדינת ישראל, נדהק, ארצות הברית

זהו למעשה מצב ייחודי בו יוצרים בני . וברצועת עזהבגדה המערבית בשטחי הרשות הפלסטינית 

, ראיונות, כתבות, יוצרים קולנוע המוגדר במחקרים, החיים במסגרות פוליטיות שונות, עם אחד

נוצר ר שמחקר זה מוקדש לקולנוע הפלסטיני א. פלסטיני כקולנוע קסיםפסטיבלי קולנוע וט

בעוד מחקרים על קולנוע . ם אזרחי ישראליידי בימאים פלסטיני-עלועד היום  18-משנות ה

פלסטיני מתעלמים מן ההבחנה בין קולנוע פלסטיני הנוצר במדינת ישראל לבין זה הנוצר 

 הקולנוע בחקר זה חסר חלק והבנת לניתוח לתרום מחקר זה מבקש, במחוזות ייצור אחרים

התרבותית והפוליטית , הזירה החברתית, הפלסטיני במטרה להעמיק את היכרותנו עם הבימאים

 .  תהליך היצירה וההפקה של סרטיהם וגוף עבודתם, בה הם יוצרים

קבוצה שכן מדובר ב ,הומוגניתקבוצה בימאי קולנוע פלסטיניים אזרחי ישראל אינם 

נסיבותיהם האישיות והחברתיות ; הפוליטיות של חבריה נטיותיהםגוונת מבחינת מ

ניכר גם  אשר ייבחנו במחקר זההגיוון בשורות יוצרי הקולנוע . והאוריינטציה הדתית שלהם

קהל היעד אליו הם לדרכי המבע הקולנועיות שלהם ול, באשר לתחושת שייכותם הלאומית

לכולם מכנה משותף המייחד אותם מבימאי קולנוע , אתיחד עם ז .מכוונים את יצירותיהם

למרות היותם אזרחים שווי . אזרחותם הישראלית –פלסטיניים בקהילות הפוליטיות האחרות 

, חברתיות, לאומיותאין הם זוכים לשוויון אזרחי מלא בשל פרקטיקות , זכויות מבחינת החוק

, ותם מיעוט לאומי ודתי במדינת ישראלפוליטיות ותרבותיות הנובעות במידה כזו או אחרת מהי

לסוגיית אזרחותם של קבוצת מיעוט זו החיה . החותרת לבסס את אופייה כמדינה יהודית וציונית

לחיי , בישראל יש אינספור השלכות ייחודיות העולות ביחס לזהותם הלאומית והאינדיבידואלית

 . ישראלים-הם עם יהודיםלשפתם ולאינטראקציה של, למרחב בו הם חיים, היום יום שלהם

 .הקולנוע סרטי של הייצור בתהליך עיניים מאיר ניתן לאתר באופן ייחודיות השלכות

 בתהליך הכרוכים הייחודים המצבים את וניתוח אפיון היא זה מחקר של מטרתו, לכך בהתאם

 אזרחי פלסטיניים בימאים ידי-על שנעשו פלסטיניים קולנוע סרטי של וההפצה המימון, ההפקה

דיון בעניינים אלה העלה כי לצדו של המרחב השלישי בו פועלים בימאים פלסטיניים  .ישראל

ממשיכות , משא ומתן בין זהויות שונות על משמעות וייצוגמרחב המאפשר , אזרחי ישראל

עמדות המטפחות את התרבות ההגמונית על בסיס הגדרות הנשענות על בידול תרבותי גבש להת

במקרה הטוב עונה יש להניח כי , אי לכך .ה רבה של אינקלוסיביות תרבותיתושמירה על מיד

 –( subculture)תרבות -ה של מדינה המקיימת בתוכה פלורליזם תרבותי או תתרישראל על ההגד

תוך הכרה , תרבויות נוספות-המכילה תת, מסגרת המנסה לשמר את הרעיון של תרבות מובחנת

במקרה הגרוע עונה ישראל על . שונות ובין התרבות ההגמוניתבמערכת הכוחות בין התרבויות ה



הגדרתה של מדינה המבססת ומשעתקת שיח הגמוני כחלק מתרבות הגמונית החולשת על 

שתי האפשרויות בעלות השפעה מכרעת על ייצוגם של , כך או כך ראוי לציין. ממסדים הגמוניים

תרבות ההמונים מהווה משאב של של ת שכן הייצוג במציאות הסמלי, הפלסטינים אזרחי ישראל

משמר את מיקומן המשני והעדרו  חברתית או כלכלית, קבוצות חסרות עוצמה פוליטית עבור כוח

 . ואת נחיתותן במונחים של כוח יחסי

 נוספות הנוגעת ליצרה קולנועית פלסטינית בישראל אותרו גם בגוף ייחודיות השלכות

 חייהם מרקם עם מעמיקה מעניקות לצופים אפשרות להיכרות יצירות אלו. הקולנוע יצירות

 את לבחון ואפשרות ישראל מדינת של הפלסטיניים אזרחיה של והתרבותי החברתי, הפוליטי

 היא מחקר של הנוספת מטרתו, לכך בהתאם. אלה בסוגיות לטפל הבימאים בוחרים בו האופן

 המיעוט של והלאומית התרבותית, דריתהמג, החברתית זהותו ייצוגי של מגוונים היבטים ניתוח

 סרטים כי הנחה מתוך, ותיעודיים עלילתיים פלסטיניים קולנוע סרטי במבחר בישראל הפלסטיני

 המעסיקים והפוליטיים החברתיים העניינים של בבואה, ובהקשר בזמן הנטוע מסמך, עדות הם

ניתוח גוף  .אותו שייצרו התרבות סוכני של הראייה ואופן לדעות וביטוי נוצרו שבו העידן את

סיסמאות , יצירתי ותקדימי המבקש להתרחק מתעמולה, העבודה חשף בפניי ייצור קולנועי ייחודי

המטפלות באופן  וקולנועיות נרטיביות, אומנותיות וייצוגים סטריאוטיפים ולהחליפם בטכניקות

 הלאומי למאבק מן המחויבות ללא סטייה, ואידיאולוגית רגשית טעונות מקורי ויצירתי בסוגיות

, כמו כן ניתוח גוף העבודה חשף בפני ריבוי קולות .הפלסטינית הלאומית ולזהות הפלסטיני

סתירות וחוסר , מגוונת והטרוגנית ובה פערים, השמיע קולות מושתקים והציג מציאות מורכבת

רמות בדרכן עקביות המשמשים כמקור פעולה בניסיונן של הדמויות להשתחרר מתכתיבים ונו

אלו סייעו בידי לעמוד על ההיבטים האנושיים ההטרוגניים של החברה . לממש את רצונן החופשי

הפלסטינית בישראל ועל נקודות מבט חדשות להבנת האופן בו מתחולל המאבק לשינוי חברתי 

 .  בחברה הפלסטינית
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ABSTRACT 

Concerted proton-electron transfer (CPET) is documented for the homogeneous reduction of 

O2 to HO2· in water by the one-electron reduced heteropolytungstate anion, -PW12O40
4- (11e). At 

0.01 to 0.3 M H+, O2 reduction occurs via outer-sphere electron transfer followed by proton 

transfer (ETPT, with rate constant kET). Between 0.30 to 1.9 M H+, rates increase linearly with 

[H+] due to the emergence of a parallel CPET pathway in which H+ is now a reactant:  

 

½kobs = kET + kCPET[H+]       (kET = 1.2 M-1 s-1; kCPET = 0.8 M-2 s-1) 

 

The effect of changes in ionic strength of solutions is taken into account by adding LiCl to 

maintain a constant ionic strength of 2.0 M. The association between Li+ ions and 11e is ruled out 

by a series of control experiments: 1) electrochemistry (cyclic voltammetry, CV)  is used to show 

that reduction potential values, E1/2, do not change upon incremental additions of LiCl and are 

virtually the same in the presence and in the absence of LiCl; 2) reaction rates show the same 

trend in the linear dependence on [H+] in the absence of LiCl; 3) an indirect evidence is provided 

by deuterium kinetic isotope effect experiments in which a linear dependence of rates on [D+] 

without added LiCl is observed. Additional control experiments conducted using both 

electrochemistry (CV) and kinetic measurements rule out pre-association between H+ and 11e. 

Namely, reduction potential values, E1/2, remained effectively constant as [H+] is increased from 

0.1 to 1.9 M. If 11e cluster anions were protonated, the reduction potential values would have 

shifted to more positive values due to the decrease of the overall negative charge of the anion. 

The electron donor 11e would have become a weaker reducing agent, and its reactions would have 

become slower. That the opposite effect is observed in the kinetic measurements (i.e., reaction 

rates increase with increasing [H+]) is another line of evidence that pre-association between 11e 

and H+ does not play a role here.  

Analysis of plausible rate expressions shows that the first-order dependence on [H+] is 

uniquely consistent with multi-site CPET, and an average deuterium kinetic isotope effect of 1.7, 

determined from two different, independent methods, is observed. Reductions of O2 by -



SiW12O40
5- (21e) confirm theoretical predictions that CPET decreases in significance as ET 

becomes less endergonic. The increase in driving force has a larger effect on the ET reaction 

which is kinetically more accessible than CPET. This accessibility is demonstrated using a 

Marcus analysis, including the temperature dependence of G°, which gives reorganization 

energies, ET = 41.5 and CPET = 52.4 kcal mol-1. The more complex CPET reaction demands a 

larger extent of reorganization of internal bond lengths and angles mainly due to the formation of 

a new O�H bond. Solvent reorganization around the reacting species is also more pronounced in 

the case of the CPET process. 

Reductions of O2 by -AlW12O40
6- (31e) provide an example for the effect of pre-association 

with H+ ions in solution (i.e., protonation). Rates of reactions of anion 31e decrease with 

increasing H+ concentration due to the attenuation of electron donating ability of 31e as larger 

fractions of it become protonated upon increasing [H+]. Electrochemical reduction potential 

values are determined as a function of [H+] using cyclic voltammetry, and become more positive 

with increasing H+ concentrations.  An equilibrium constant for the protonation reaction is 

calculated from non-linear fittings of both kinetic and electrochemical data individually, and 

values of 0.8 ± 0.2 and 1.4 ± 0.5 M-1, respectively, are obtained. The kinetic data for O2 

reductions by deliberately protonated anion 31e rules out dramatic enhancements of CPET rates as 

a result of having a proton pre-associated with the polyoxometalate within the inner 

coordination/solvation shell of (31e, O2) encounter pairs.  

The CPET reaction is formally termolecular, but need not undergo a pure three-body collision 

which is highly unlikely in condensed phase. Instead, a purely analytical result shows that at the 

large H+ concentration values used in this work, average distances between O2 and H+ ions in 

water are relatively short. At 1.5 M H+, for example, ~75% of the (11e, O2) encounter pairs form 

within 6 Å from H+ ions. This value (6 ± 1 Å) is the “reaction distance” for proton diffusion, and 

probably close to that for CPET. Even so, the 70-200 ps lifetimes of the (11e, O2) pairs provide 

additional time for H+ to repeatedly diffuse closer to O2 and by that increase the probability of 

CPET occurrence. CPET is first order in [H+] because “cage escape” rate constant, ke, from (11e, 

O2) pairs is much larger than kCPET, such that the rate expression for CPET becomes:  

 

-½d[11e]/dt = (kd/ke)kCPET[11e][O2][H
+] 

  

where kd is the rate constant for (11e, O2) pair formation, and kCPET becomes a second order rate 

constant.  



Two distinct evidences show CPET to O2 in water is a generic reaction: 1) in the presence of 

five weak carboxylic acids as proton donors, reactions between 11e and O2 also display a linear 

dependence of reaction rates on [HA] due to a parallel CPET pathway, and 2) reduction of 

dioxygen by Ru(NH3)5isn2+ (isn = isonicotineamide) occurs through the parallel CPET process as 

is evident by a linear increase in reaction rates with increasing concentrations of chloroacetic acid 

in water. 

The kinetic data obtained using five weak acids correlates nicely with the thermodynamics: 

CPET rate constants, kCPET, increase with increasing reaction driving force. The three weaker 

acids from the series, formic, citric and chloroacetic acid, display a linear free energy relationship 

(LFER) according to the Marcus model, with a slope of 0.44, close to the theoretical value of 0.5.  

Kinetic data for reactions between 11e and O2 in the presence of weak acids with pKa values 

exceeding that of HO2· (i.e., > 4.7), and therefore have no thermodynamic justification for 

reacting via CPET, also exhibit rate enhancements upon increasing [HA]. A DLS analysis and 

cryogenic-TEM imaging reveal the formation of highly ordered, supramolecular organic-

inorganic mixed vesicles comprised of 4� charged polyoxometalates and butyric acid molecules 

at concentrations above 1.3 M. Variable detection angle in DLS shows the supramolecular 

structures are spherical due to effective same size calculated by the DLS software at all angles 

measured. Cryo-TEM also shows the symmetrical round structure associated with vesicular shape 

in the 2D projection imaged by the TEM. Cryo-TEM also reveals that the vesicles are hollow, 

with a (mono- or bi-) layer of polyoxometalate-butyric acid molecules located only at the 

perimeter of the vesicle. This is evidenced by a darker (and therefore more electron dense) area in 

the rim of the vesicular structure compared to its interior.  Sizes of vesicles range from ca. 100 

nm to more than a micron in diameter from both DLS and cryo-TEM.  

The newly discovered structures could lead to elevated local concentrations of O2 which 

renders the kinetics of O2 reactions faster due to its involvement as a reactant. At butyric acid 

concentrations below 1.3 M rate enhancements are also observed, but there is no indication for 

formation of highly ordered structures in solution. However, hydrophobic interactions between 

polyoxometalates and butyric acid molecules could induce aggregates of the organic-inorganic 

entities. No highly ordered structures are formed, yet local concentrations of O2 might still be 

larger than in bulk water, and therefore lead to more rapid reactions. 

 



  זמני לחמצן במים-מעבר פרוטון ואלקטרון בו

  מגיש: אופיר שניר

  מנחה: פרופ' איירה ויינשטוק

  

  תקציר

 

תועד עבור החיזור  (electron transfer, CPET�concerted proton)מעבר אלקטרון ופרוטון בו זמני 

·HO2 -ל O2ההומוגני של 
 הפוליאוקסומטלטים,(השייך למשפחת ע"י אניון מסוג הטרופוליטונגסט  במים  

polyoxometaltes, POMs(  ,מחוזר באלקטרון אחד-PW12O40
4-  (11e) .בריכוזי H+ 0.3 – 0.01 של M ,

 electron)) ואחריו מעבר פרוטון outer-sphereכדורי (-מתרחש במעבר אלקטרון במנגנון חוץ O2חיזור של 

transfer proton transfer, ETPT) עם קבוע קצב ,kET 1.9 – 0.30. בין M של H+ קצבי התגובה עולים ,

  הוא מגיב: +Hמקביל בו  CPETבעקבות הופעתו של מנגנון  [+H]לינארית עם 

  

½kobs = kET + kCPET[H+]       (kET = 1.2 M-1 s-1; kCPET = 0.8 M-2 s-1) 

  

בחשבון כדי להמנע השינויים בחוזק היוני של התמיסות הנבדקות הינם גדולים מאוד, והשפעתם נלקחה 

 LiClשל  בעזרת הוספה M 2.0מסיבוכים הקשורים בשינויים אלו. החוזק היוני נשמר קבוע על ערך של 

) נעשה שימוש 1נשללה ע"י סדרה של ניסויי בקרה:  11e -ו +Liלתמיסות העבודה. אסוציאציה בין יוני 

להראות שפוטנציאלי  (cyclic voltammetry, CV)באלקטרוכימיה בטכניקת הוולטומטריה המחזורית 

במערכת, והם נשארים בעלי אותו הערך גם  LiCl -, אינם משתנים כאשר מעלים את ריכוזי הE1/2החיזור, 

גם  [+H] -בלינארית של תלות ) קצבי התגובה מראים את אותה המגמה 2בתמיסות;  LiClכאשר אין כלל 

איזוטופיים וספת לא ישירה מתקבלת מניסויים של אפקטים ) הוכחה נ3לתמיסות;  LiClכאשר לא מוסיפים 

ללא הוספת  [+D] -בהם מובחנת תלות לינארית של קצבי התגובה ב (kinetic isotope effects, KIEs)קינטיים 

LiCl שנערכו הן באלקטרוכימיה (בטכניקת ה לתמיסות. ניסויי בקרה נוספים- CV והן באמצעות מדידות (

לפני תגובת מעבר  , כלומר פרוטונציה של האניון11e -ו +Hקינטיות פסלו גם אסוציאציה מוקדמת בין 

, נשארו קבועים מבחינה אפקטיבית E1/2ערכי פוטנציטל החיזור,  נההניסויים הראשו דרת. בסהאלקטרון

, פוטנציאלי היו עוברים פרוטונציה 11e -יוני ה. אם אנM 1.9 – 0.1כאשר ריכוזי הפרוטונים בתמיסה נעו בין 

החיזור היו מוסטים לערכים חיוביים יותר בעקבות הפחתת המטען השלילי הכולל של האניון. תורם 

היה הופך כתוצאה מכך למחזר חלש יותר ותגובותיו היו נעשות איטיות יותר. העובדה שנצפה  11eהאלקטרון 

ר, קצבי התגובה הפכו מהירים יותר עם עליה בריכוז הפרוטונים) הינה אפקט הפוך במדידות הקינטיות (כלומ

  .11eהוכחה נוספת לכך שלא מתרחשת פרוטונציה מוקדמת של 

מתאימה באופן ייחודי למנגנון  [+H] -ניתוח של ביטויי קצב אפשריים מראה שהתלות מסדר ראשון ב 

CPET אתרים -רב(multi-site CPET)שנקבע ע"י שתי 1.7ממוצע של אפקט איזוטופי קינטי נמצא שקיים , ו ,

-SiW12O40ע"י  O2שיטות שונות ובלתי תלויות. תגובות חיזור של 
5- (21e)  מאשרות תחזיות תיאורטיות



הופכת להיות פחות אנדרגונית.  ET -הופך להיות פחות משמעותי ככל שתגובת ה CPET -לפיהן מנגנון ה

. CPET -שהיא נגישה יותר מבחינה קינטית מתגובת ה ET -תר על תגובת ההגידול בכוח המניע משפיע יו

נגישות זו מודגמת ע"י שימוש באנליזה המבוססת על תיאורית מרקוס, אבל לוקחת בחשבון גם את התלות 

. מתקבלים הערכים הבאים של אנרגיות ההתארגנות °Gבטמפרטורה של האנרגיה החופשית של גיבס,  

המורכבת  CPET -. תגובת הCPET = 52.4 kcal mol-1 -ו ET = 41.5  : (reorganization energies)מחדש 

 H�Oדורשת יותר התארגנות פנימית של אורכי הקשרים והזוויות, בעיקר בעקבות יצירתו של קשר  יותר

 -במקרה של תגובת היותר ניכרת  גם היא  חדש. ההתארגנות של מולקולות הממס  סביב המגיבים תהיה

CPET.  

-AlW12O40ע"י  O2תגובות חיזור של 
6- (31e) דוגמה לאפקט של פרוטונציה מוקדמת של ה תמהוו- POM 

בתמיסה עולה. הסיבה לכך נעוצה בעובדה  +H -יורדים ככל שריכוז ה 31eבתמיסה. קצבי התגובות של אניון 

, וכתוצאה מכך +H -ככל שמעלים את ריכוז ה שאחוז גבוה יותר מהאניונים שבתמיסה עוברים פרוטונציה

 [+H]הופכים להיות תורמי אלקטרון פחות טובים. ערכי פוטנציאל החיזור האלקטרוכימי כפונקציה של 

עולה. מחושב קבוע  +H -נקבעים באמצעות וולטומטריה ציקלית, והופכים להיות חיוביים יותר ככל שריכוז ה

הן של התוצאות הקינטיות והן של אלו מתוך התאמות לא לינאריות שיווי משקל עבור תגובת הפרוטונציה 

, בהתאמה. הנתונים M-1 0.5 ± 1.4 -ו 0.2 ± 0.8בנפרד), ומתקבלים ערכים של  תהאלקטרוכימיות (כל אח

שעבר פרוטונציה מכוונת טרם התגובה עם חמצן שוללים  31eע"י אניון  O2הקינטיים שהתקבלו מחיזורים של 

 POM -יש בנמצא פרוטון זמין קשור לכתוצאה מהעובדה ש CPET -ית של קצבי תגובת ההגברה משמעות

  .(31e, O2)בתוך קליפת הקואורדינציה/סולבטציה הפנימית של הזוג 

באופן פורמלי, אבל איננה חייבת  (termolecular)מולקולורית -הינה תגובה תלת CPET -תגובת ה

של שלושה גופים שהינה בלתי סבירה בעליל בפאזה מעובה. ת, זמני-טהורה, בולהתרחש תוך כדי התנגשות 

 הגבוהים בהם נעשה שימוש בעבודה זו, +H -במקום זאת, תוצאה שהיא אנליטית לחלוטין מראה שבריכוזי ה

 75% -, לדוגמה, כ+Hשל  M 1.5במים הינם קצרים יחסית. בריכוז  +H -ויוני O2המרחקים הממוצעים בין 

הוא "מרחק התגובה" עבור דיפוזיה  (Å 1 ± 6). ערך זה +Hמיוני  Å 6נוצרים במרחק של  (11e, O2) -מזוגות ה

 עבור ps 200 – 70 גודל של . יתרה מכך, זמני חיים מסדרCPET -של פרוטונים, וככל הנראה קרוב לזה של ה

וע"י כך  ,O2 -ל לדפז שוב ושוב למיקומים קרובים יותר +Hמאפשרים זמן נוסף עבור יוני  (11e, O2)הזוגות 

 [+H] -הוא מסדר ראשון ב CPET -מנגנון הנמצא שיצא אל הפועל.  CPET -להגדיל את ההסתברות שמנגנון ה

, kCPET -הרבה יותר גדול מ (11e, O2), של הזוגות ke, (cage escape)היות וקבוע הקצב עבור "בריחה מהכלוב" 

  הופך להיות: CPET -כך שהביטוי עבור הקצב של מנגנון ה

  

-½d[11e]/dt = (kd/ke)kCPET[11e][O2][H
+] 

  

  .(11e, O2)הוא קבוע הקצב עבור יצירת הזוג  kdבו 

) בנוכחות חמש חומצות 1במים הוא מנגנון כללי:  O2 -ל CPET -שתי הוכחות ברורות מראות שמנגנון ה

מציגות גם הן תלות לינארית של  O2 -ו 11eתורמות הפרוטון, התגובות בין כ שתפקדוחלשות קרבוקסיליות 



) חיזור של חמצן ע"י 2 -מקביל, ו CPETקצב התגובה בריכוז החומצה החלשה הנבדקת כתוצאה ממסלול 

מקביל ב  CPET) מתרחש גם הוא במנגנון isn = isonicotineamide(כאשר  +Ru(NH3)5isn2הקומפלקס 

תגובה כאשר מעלים את הריכוז של חומצה , כפי שניתן לראות מעליה לינארית בקצבי הET -לתגובת ה

  כלורואצטית במים.

תהליך  התוצאות מהקינטיקה של חמשת החומצות החלשות תואמות את התרמודינמיקה: קבועי הקצב של

גדלים כשהכוח המניע של התגובה גדל. שלושת החומצות החלשות יותר מהסדרה, כלומר , CPET ,kCPET -ה

 linear free energy) צטית, מציגות קשר לינארי של האנרגיה החופשיתחומצה פורמית, ציטרית וכלורוא

relationship, LFER)  0.5, הקרוב לערך התיאורטי של 0.44לפי תיאורית מרקוס, עם שיפוע של . 

גדולים יותר מזה  pKaבנוכחות חומצות חלשות בעלות ערכי  O2 -ו 11eתוצאות מהקינטיקות של תגובות בין 

עליה , הציגו גם הן CPET -), ושלפיכך אין הצדקה תרמודינמית לכך שיגיבו במנגנון ה4.7 <(כלומר  ·HO2של 

 TEMותמונות שצולמו באמצעות  DLSאנליזת  קצבי התגובות בעקבות העלאת ריכוז החומצה החלשה.ב

של וזיקולות  (supramolecular)מולקולריים -עלשל מבנים  חשפו את היווצרותם (cryogenic-TEM)קריוגני 

וממולקולות של חומצות  -4איאורגניות מעורבות, המורכבות מפוליאוקסומטלטים בעלי מטען של -אורגניות

הראה  DLS -. ניסוי של זוויות דטקציה משתנות בM 1.3 -בריכוזים הגבוהים מ  (butyric acids)בוטיריות 

בכל הזוויות  DLS -תוכנת המ התקבלששל המבנים כאשר הגודל  ,מולקולריים הם כדוריים-עלשהמבנים ה

הקריוגני גם הן הראו מבנים סימטריים ועגולים המתאימים  TEM -שנמדדו היה למעשה זהה. תמונות מה

 -ממדי שמתקבל מצילומים בטכניקה זאת. בנוסף, ניתן ללמוד מתמונות ה-לצורה של וזיקולות, בהיטל הדו

TEM חומצות -בה (בודדת או כפולה) של פוליאוקסומטלטיםהקריוגני שהוזיקולות הינן חלולות, עם שכ

בוטיריות הממוקמות אך ורק לאורך ההיקף של הוזיקולה. מסקנה זו נתמכת באזור כהה יותר שנצפה 

ועד  nm 100קוטר של בשוליים של המבנה הוזיקולרי בהשוואה לחלקה הפנימי. גודלן של הוזיקולות נע מ

  הקריוגני. TEM -והן לפי ה DLS -הן לפי ה ליותר ממיקרון,

מבנים אלו, שגילויים הינו חדש ולא דווח בעבר עבור חומצות אורגניות ופוליאוקסומטלטים, עשויים לגרום 

לריכוזים מקומיים גבוהים יותר של חמצן, שיגרמו לקינטיקות מהירות יותר בתגובותיו, בעקבות היותו מגיב 

מובחנת גם כן עליה בקצבי התגובות, למרות שאין שום  M 1.3 -בריכוזי חומצה בוטירית הקטנים מבתהליך. 

אף על פי כן, אינטראקציות הידרופוביות בין מולקולריים בתמיסה. -אינדיקציה להיווצרותם של מבנים על

פוליאוקסומטלטים ומולקולות של חומצה בוטירית יכולות לגרום ליצירה של אגרגטים המורכבים משניהם. 

מולקולריים, אך ריכוזים מקומיים של חמצן (ביחס לרוב שאר הנפח של המים) -מסודרים עללא יווצרו מבנים 

  עדיין עשויים להיות גבוהים יותר, וכתוצאה מכך להוביל לתגובות מהירות יותר.
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Abstract

The Mohilla Formation of Carnian age (Late Triassic)  formed in the course of a long-term climatic  

transition from humid to arid,  that coincided with relative sea level  fall  and reflooding. It  was 

investigated in five outcrop sections at Ramon, and in seven boreholes across southern Israel. 

Material  was  investigated  macroscopically  in  the  field,  as  well  as  by  optical  and 

cathodoluminescence petrography in all sections. The carbonate fraction was analyzed for carbon 

and oxygen stable isotopes analysis (δ13C and δ18O). Grain size analysis of siliciclastics was on the 

shale lithology. 

The succession at Makhtesh Ramon consists of a pre-evaporite carbonate member, a main evaporite 

member,  and a post-evaporite carbonate member,  a subdivision that could be applied to all  the 

studied  sections.  It  is  spatially  quite  variable,  and six  facies  belts  were  identified:   mud flats,  

evaporite  lagoons  (dominating  the  Ramon outcrop),  proximal  shoals,  evaporitic  seaways,  distal 

shoals and reef-like carbonate buildups. A facies model based primarily on the carbonate phases but 

including the evaporites and siliciclastics was constructed to track lateral changes at various scales. 

The morphology of the facies belts was attributed to early Mesozoic block faulting which generated 

a  basin-and barrier  paleogeography/paleobathymetry  that  controlled  sedimentary  patterns  in  the 

course of sea level rise  and fall  under episodes of emergence vs.  drowning, and restriction vs. 

opening of seaways.

The  Negev  sections  studied  represent  proximal  shoals  and  evaporite  lagoons  of  two  localized 

sedimentary basins, the Ramon and Kurnub basins. Lateral and vertical types of facies changes as 

well as distribution patterns of δ13C and δ18O, were used to track the vertical/temporal evolution of 

the succession in both basins, and their subdivision into systems tracts. Temporally these included 

the initial regressive phase, a transgressive phase and a final regressive phase. Bounding surfaces of 

these systems tracts were used independently of the lithostratigraphy, and in the absence of reliable 

biostratigraphic constraints, to extend correlation into northern Israel and to the Arabian platform to 

equivalent sequences Tr60 and Tr70 of the Arabian Plate sequence stratigraphy framework. Laterally 

these include variation in intensity of evaporation, evident mainly from distribution patterns of δ18O, 

correlate to the spatial pattern of facies.



Chemostratigraphic correlation, using δ13C, was possible within the transgressive phase using stable 

isotopes of carbon, in the evaporite lagoon localities. This correlation shows that regional phases of 

water  body stratification occurred in  both basins  that  were likely to  be connected to  events  of 

climate change.

Data from this study and from archives (e.g. wirelogs) were used to discern cyclic patterns in the 

Mohilla Formation. 

Four orders of cyclicity below the sequence level were clearly identified:

 lithological cycles, facies cycles, exposure-to-exposure cycles and water body stratification cycles. 

Deconvolution of these factors results in a complex of periodic and aperiodic frequencies that could 

be attributed to different control mechanisms. The lithological and water body stratification cycles 

appear to have been controlled by climatic mechanisms, possibly orbitally tuned, governing runoff 

into the basin and evaporation from it. These climatic fluctuations resulted in unstable salinity of the 

upper  water  body,  thus  disrupting the carbonate factory  while,  in  short  term events  introduced 

shales  into  the  basins.  As  these  fluctuations  were  local  manifestations  of  global  changes,  they 

apparently reflect coeval events manifesting in the entire region.

Facies  -  and  exposure-to-exposure  cycles  were  affected  also  by  relative  sea  level  and tectonic 

elements which governed the availability of water though the marine inlet as well as water depth. 

These  changes  dictate  changes  in  the  rates  of  flow,  with  the  ratio  between  evaporation  and 

replenishment governing salinity and evaporite precipitation potential.
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תקציר
 רמון במכתש ורק אך עליון) החשופה (טריאס קרניאן מגיל סטרטיגרפית יחידה היא מוחילה תצורת

 תחתונה, יחידה דולומיטית פרטים: יחידה משלוש מורכבת קידוחים. במחשוף, התצורת מספר ע"י וחדורה

 ליבש רטוב מאקלים אקלימיים שינויים של שרשת הן מגלם זה עליונה. רצף גירנית ויחידה תיכונה גבסית

הים. פני בגובה שינויים של סדרה והן

 בוץ, לגונות כחגורות: מישורי המופיעות סביבות מספר למפות וניתן הופעתה את משנה במרחב, התצורה

 רחוקי איבפוריטי, שרטונות יבשה, ים סמוכי במחשוף), שרטונות המופיע היחידי (המופע איבפוריטיות

 בסיס על התפתח זה ריפים. חיגור והתפתחו יתכן שם הפתוח ולים האיבפוריטי לים מפנה בעלי יבשה

 בעלי סגורים אגנים ליצירת והקרקעית הנוף צורת את שהכתיבה שברים תמוכת סטרקטורלית תשתית

הים.  פני בגובה משינויים גם הושפעו מורמים, אשר שוליים

בשדה בשבעה וכן הרמון במחשוף אתרים בחמישה נחקרה התצורה  ההופעה נבחנה קידוחים. 

 סדימנטרית, הן פטרוגרפיה באמצעות ומהקידוחים מהמחשופים חומר נבחן וכן התצורה של והגואומטריה

 יציבים איזוטופים יחסי לאנליזת ושימשה הופרדה הקרבונטית קטודולומיניסטנית. הפרקציה והן אופטית

גרגר. גודלי לאנליזת ושימשה הופרדה הפצלית וחמצן. הפרקציה פחמן של

 בכל ההשקעה בסביבת השינוי לתיאור ששימש פציאלי מודל אלו, נבנה מכלים הממצאים על בהתבסס

 שלבים שלושה לזהות היה ההשקעה. ניתן רצף בתוך לשלבים החתך חלוקת לצורך וכן הזמן לאורך חתך

שלב שלב רגרסיבי עיקריים:  שלבים רגרסיבי ושלב טרנסגרסיבי התחלתי,   לצורך שימשו אלו סופי. 

 ישראל בצפון לקידוחים זאת בעבודה שנבחנו החתכים את לקשור מנת על וכן במרחב זמן שוות קורלציה

 במאובנים החוסר למרות זמן הערכת לקבל היה זאת, ניתן קורלציה הערבית. באמצעות הפלטה ולשאר

בתצורה.

 של איזוטופים עבור כמוסטרטיגרפית קורלציה האיבפוריטית, נמצאה הלגונה מופע נבחן בהם באתרים

 המים גוף של בשיכוב איזורים שינויים בתוכה מגלמת זאת התצורה. קורלציה של הטרנגרסיבי בשלב פחמן

אקלימיים. אירועים ידי על שהושפעו וסביר נפרדים אגנים בשני לפחות במקביל המתרחשים

 את ולהעריך לזהות היה הקידוח, ניתן חיישני כגון נוספים מקורות ושילוב אלו בממצאים שימוש באמצעות

 ניתנים שונים גודל מסדרי סוגים ארבע ביחידה. לפחות המופיעים המחזורים ומספר הגודל, האופי סדרי



מחזוריות ברמת לזיהוי מחזוריות ליתולוגית היחידה:  מחזורי (קלסטים/קרבונטים),   חשיפה פציאלית, 

 לקשירה ניתנים המים גוף שיכוב של והמחזוריות הליתולוגית המים. המחזוריות גוף שיכוב של ומחזוריות

יתכן אקלימיים לתהליכים בעוד תדר ובעלי חיצוניים,   ומחזוריות הפציאלית שהמחזוריות אורביטלי, 

 של מקומית. השילוב וטקטוניקה הים פני בגובה שינויים ידי על דומיננטי יותר באופן נשלטים החשיפה

מחזוריים. ובלתי מחזוריים רכיבים הכולל מורכב תדרים מכלול מייצר אלו מנגנונים
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ABSTRACT	  
	  
This	  thesis	  is	  a	  quest	  for	  the	  ultimate	  Augmented	  Reality	  experience.	  Augmented	  
Reality	  is	  the	  technology	  and	  art	  of	  fusing	  virtual	  content	  into	  our	  reality.	  We	  
present	  new	  concepts	  for	  better	  blending	  between	  these,	  as	  well	  as	  a	  wide	  range	  of	  
practical	  methods.	  We	  demonstrate	  the	  developed	  concepts	  and	  methods	  with	  a	  
variety	  of	  applications.	  
	  
At	  the	  core	  of	  our	  exploration	  lies	  the	  Reality	  Mixing	  Continuum,	  stretching	  between	  
experiences	  that	  assume	  nothing	  in	  advance	  about	  the	  environment	  and	  
experiences	  that	  make	  strict	  assumptions	  about	  it.	  We	  claim	  that	  the	  more	  we	  
assume	  about	  the	  environment	  in	  the	  design	  stage	  of	  an	  experience,	  the	  more	  tools	  
and	  methods	  are	  available	  to	  us	  to	  enhance	  the	  blending	  between	  the	  realities.	  
	  
Virtual	  content	  and	  the	  interaction	  with	  it	  play	  central	  roles	  in	  determining	  the	  
quality	  of	  the	  blending	  between	  the	  real	  and	  the	  virtual.	  We	  develop	  a	  new	  concept	  
for	  content	  creation	  with	  the	  premise	  of	  blending	  naturally	  between	  the	  virtual	  and	  
the	  real.	  In-‐Place	  Augmented	  Reality	  content	  is	  created	  by	  extracting	  information	  
from	  the	  real	  world	  in	  runtime	  and	  then	  augmenting	  it	  back	  on	  the	  real	  world.	  We	  
describe	  this	  concept	  and	  the	  Computer	  Vision	  methods	  to	  support	  it.	  We	  introduce	  
Sketch	  Interaction,	  a	  related	  concept	  for	  interacting	  with	  content	  in	  runtime.	  We	  
demonstrate	  it	  for	  authoring	  of	  virtual	  scenes	  by	  traditional	  sketching	  on	  paper.	  We	  
describe	  Out	  of	  the	  Cube,	  a	  natural	  tangible	  interaction	  method	  based	  on	  the	  Rubik’s	  
Cube	  as	  a	  game	  platform.	  The	  concepts,	  methods,	  and	  platforms	  we	  developed	  
enable	  natural	  Augmented	  Reality	  experiences	  where	  the	  realities	  are	  blended	  in	  a	  
seamless	  and	  natural	  manner.	  We	  describe	  a	  large	  set	  of	  implemented	  applications	  
to	  demonstrate	  how	  this	  can	  be	  achieved.	  
	  
Our	  journey	  towards	  the	  ultimate	  Augmented	  Reality	  experience	  starts	  with	  a	  
discussion	  about	  the	  goals	  and	  the	  requirements	  for	  enabling	  natural	  blending	  
between	  real	  and	  virtual.	  We	  then	  introduce	  concepts	  and	  methods	  for	  achieving	  
our	  goals	  in	  a	  generic	  manner.	  We	  take	  a	  practical	  approach	  and	  implement	  
experiences	  based	  on	  our	  methods	  that	  demonstrate	  the	  concepts.	  Finally,	  our	  
applications	  are	  used	  to	  perform	  user	  studies	  and	  measure	  the	  effectiveness	  of	  the	  
suggested	  concepts.	  



 
 שיטות בראיה חישובית למציאות רבודה במקום

אוריאל ברגיג:  מאת  
	  

 העבודה נעשתה בהדרכת

 קלרה קדם פרופסור פרופסור          

 ג'יהאד אל סאנע

 תקציר     

מציאות רבודה הוא תחום העוסק בהלבשה של אובייקטים תלת מימדיים על העולם. על מנת לחוות מציאות זו, 

צלמה ומסך, כגון טלפון סלולרי. פיתחנו שיטות בראייה חישובית המאפשרות חוויה בה נדרשת מערכת הכוללת מ

התוכן הווירטואלי הנצפה מחושב בהתבסס על תמונות של העולם עצמו ואינו מתבסס על הכנה ידנית של 

י שפה אובייקטים תלת מימדיים על ידי מעצב. פיתחנו שיטה לפיענוח של תוכן מצולם מן העולם האמיתי, לזיהו

 וויזואלית (הכוללת סימנים, צבעים וכו') ולייצר מהם תוכן.

כמו כן פיתחנו שיטות בראייה חישובית על מנת לאפשר הלבשה של התוכן המחושב על גבי התמונה שממנה הוא 

נלקח. על ידי כך תמונה מן העולם משמשת גם ליצירת התוכן וגם כסמן עליו יולבש תוכן תלת מימדי. החוויה של 

אנו מראים כי השיטה הינה  ש.ופה בתמונה מועשרת על ידי תוכן תלת מימדי באופן טבעי עבור המשתמהצ

 מדוייקת והינה מהירה מספיק לשימוש על מכשירים ניידים בעלי יכולות עיבוד נמוכות.

בעזרת מציאות רבודה, כאשר בנוסף, חקרנו את השימוש בפלטפורמות קיימות עבור אינטרקצית משתמש על ידי 

המטרה היא לשמר את האינטרקציה הטבעית של הפלטפורמה. בדרך זו, פלטפורמות אלה אשר משמשות ככלי 

טבעי לאינטרקציה מנותחות בעזרת שיטות ראייה חישובית ועל ידי כך שיטת האינטרקציה מורחבת. כאשר 

ורגלים בהן. כתוצאה מכך, שימוש בהן עבור פלטפורמות מסוג זה הינן נפוצות ושימושן רחב, בני אדם מ

אינטרקציה ממוחשבת הינו טבעי ופשוט ביותר. בעזרת גישה זו, פיתחנו הרחבה לקוביית רוביק. משפחת 

סיבוב האינטרקציות עבור הרחבה זו מבוססת על משפחת האינטרקציות הקדומה של הקובייה. דוגמה לכך היא 

מקורית והינה שימושית לארגון תכנים בעולם ווירטואלי המולבש מעל הקובייה, פעולה אשר קיימת בקובייה ה

מאפשר פיתוח של שיטות מציאות רבודה אשר הינן טבעיות למשתמש ובו בזמן מתאימות מחקרנו  הקובייה.

	לשימוש רחב על ידי משתמשים לא מנוסים.  
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Abstract: The financial decision making of firms and individuals is a central topic in 

economic research. The current work deals with two separate topics. The first 

considers the time preferences of individuals (Chapters 3,4). The second topic relates 

to corporate finance, and deals with the determinants of a public firm’s level of 

leverage and leverage structure (Chapter 5).  

In the first topic of this dissertation, I empirically study the unique characteristics of 

teenagers and young soldiers’ time preferences. These groups’ time preferences are 

compared to the time preferences of older subjects. In addition, time preferences are 

analyzed within each group, in order to understand how personal characteristics 

influence intertemporal choices. This chapter’s main contribution to the existing 

literature is studying the time preference of these unique groups. The time preferences 

of teenagers were rarely examined in the existing literature and the compulsory 

service soldiers are unique group, previously absent from studies in this field.  

In chapter 3, I study teenagers and adults in Israel in order to estimate the effect of 

age and allowance on subjective time discounting and interest rate estimation. I find 

that subjective discount rates are much higher for teenagers. I also find that both 

teenagers and adults lack financial knowledge about interest rates on a deposit, 

although the adults gave estimates that were closer to the actual rates than the 

teenagers’ estimates. The results might also suggest that giving teenagers an 

allowance could be a tool for increasing their willingness to wait.  

In chapter 4, I focus on the factors affecting soldiers’ time preferences. This chapter 

is divided into two sub-chapters: Chapter 4.1 compares compulsory service soldiers’ 

and students’ time preferences. The soldiers are found to have a higher subjective 

discount rate than similar age groups of high school and university students. In 

chapter 4.2, I further study the forces that influence time preferences within the 

unique group of compulsory service soldiers in Israel. Specifically, chapter 4.2 

examines how the day of the week, optimism level and other personal characteristics 

influence the time preference of soldiers. The questionnaires were distributed on 

trains, on Sunday mornings: just after the weekend was over, but before the soldiers 

start the routine schedule inside the base, and on Thursday afternoon, just after they 

have left the harsh environment of the army, and can concentrate on the upcoming 
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weekend. The results suggest that the soldiers have a higher subjective discount rate 

on Thursday when they need the money for weekend activities.  

In addition, dispositional optimism is found to be negatively related to subjective 

discount rate. I am unaware of any previous research that correlates time preferences 

and optimism, and so I can only speculate that this is due to a reduced risk premium 

regarding the future. Furthermore, subjective discount rate is negatively related to 

gender (female), risk aversion, time until army discharge and higher education level. 

Conversely, having a balanced bank account is positively related to subjective 

discount rate. Firstborn subjects have comparably lower subjective discount rates, 

which might be the results of higher responsibility in comparison to non-firstborn 

subjects.  

In Chapter 5, I first investigate the determinants of firm leverage for firms traded on 

Tel Aviv Stock Exchange (Hereafter: TASE). In addition, I empirically examine 

possible determinants of firms’ debt composition. 

Regarding firms’ financial leverage, the findings support the trade-off theory, as do 

many earlier empirical studies of data samples from other countries. Regarding debt 

composition, the current chapter suggests that higher-quality firms (larger firms, and 

those with higher earnings and higher market-to-book ratio) with credit ratings are 

more likely to issue commercial bonds, indicating accessibility to the non-bank debt 

market. In addition, the higher-quality firms tend to include a lower percentage of 

non-bank debt from their overall long-term debt. 

Looking at these findings from the perspective of the lower-quality firms, they might 

indicate that while lower-quality firms have less chance to issue non-bank debt, if 

they manage to do so, they try to issue a large percentage of their overall debt as non-

bank debt. This interpretation is supported by a comparison of non-rated firms with 

dummies for high-rated firms and low-rated firms. Considering that the non-bank debt 

market in Israel is a young market that developed very quickly, it is possible that 

lenders did not have enough experience with this type of debt, and therefore had 

difficulty separating the higher-quality firms from the lower-quality firms. As a result, 

many lower-quality firms managed to enter the new non-bank debt market, and tried 

to switch a large percentage of their debt from bank debt to non-bank debt, providing 

almost no collateral. 

Keywords: Time Preferences, Temporal Discounting, Subjective Discount Rate, 

Behavioral Finance, Teenagers, Soldiers, Military, Optimism, Birth Order, Firm 

Leverage, Bonds, Non-Bank Debt, Trade-Off theory, Market Timing Theory, Debt 

Composition. 
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  העדפות הזמן של פרטים : י פרטים ופירמות"קבלת החלטות בתחום המימון ע :  נושא העבודה     

 .והחלטות על מבנה המינוף של הפירמה                                

 אייל להב       :שם המגיש     

 .ליף דנציגר' פרו, כורש גליל' דר, אורי בן ציון' פרו  : יםשם המנח     

 

. נושא מרכזי במחקר כלכלי הקבלת החלטות מימוניות של פרטים ופירמות הינ  :יר העבודהתקצ

 בהעדפות הזמן של פרטים מתמקד הנושא הראשון ;לשני נושאים העבודה הנוכחית מחולקת

תמהיל המינוף של פירמות בו, הנושא השני עוסק במשפיעים השונים על רמת המינוף. (3-4פרקים )

 .(5פרק ) ציבוריות

 

אפיינים הייחודיים המשפיעים על עסקתי במ, שא הראשון של עבודת הדוקטורטבמסגרת הנו

העדפות הזמן של קבוצות אלו מושוות אמפירית . העדפות הזמן של בני נוער ושל חיילים צעירים

העדפות הזמן של צעירים אלו נבחנות גם בתוך כל אחת , כמו כן. להעדפות הזמן של מבוגרים

בכדי לבחון כיצד מאפיינים אישיים שלהם משפיעים על הבחירות , (חיילים, בני נוער) ,מהקבוצות

בחינת העדפות הזמן , הוא אם כך 4-ו 3בפרקים , החידוש העיקרי בדוקטורט. זמניות שלהם-הבין

, העדפות הזמן של בני נוער כמעט ולא נבחנו בספרות האמפירית הקיימת. םישל  בני נוער וחייל

 .החיילים בשירות חובה הינה קבוצה יחודית שלא נבחנה כלל בהקשר המדוברואילו קבוצת 

 בני הנוערה הרבה יותר בקרב בואני מוצא כי שיעור הניכיון הסובייקטיבי ג 3במסגרת פרק 

 קדונותיעל פי בהקשר לגובה הריבית פיננס חוסר ידעאני מוצא , בנוסף .בהשוואה לסטודנטים

של בני  "רשת הביטחון"עוד יותר את השפעת דמי כיס מגדילה  קבלתבמחקר נמצא כי  .בנקאיים

התוצאות  .בני הנוער האחריםביחס לנמוך יעור ניכיון סובייקטיבי והם מתאפיינים בש, הנוער

 . מרמזות כי מתן דמי כיס לבני נוער יכול לשמש ככלי להגדלת הנכונות שלהם להמתין

 

פרק זה מחולק . העדפות הזמן של חיילים התמקדתי בגורמים המשפיעים על  4פרק במסגרת 

ממצאי פרק זה . העדפות הזמן של חיילים וסטודנטיםעוסק בהשוואת  4.4פרק : פרקים-לשני תתי

מלמדים כי שיעור הניכיון של חיילים בשירות חובה גבוה משמעותית מזה של סטודנטים צעירים 

בהשפעת המאפיינים עוסק   4.4פרק  .זאת בשל ההשפעה הממסדית של הצבא. ושל בני נוער

, במסגרת הפרק נבחנת השפעתם של היום בשבוע .האישיים של החיילים על העדפות הזמן שלהם

השאלונים חולקו . על העדפות הזמן של החיילים, ומאפיינים אישיים אחרים, רמת האופטימיות

של  שובםלפני  אך ,לאחר סיומו של סוף השבוע, במהלך נסיעות רכבת ארוכות ביום ראשון בבוקר

, השאלונים חולקו ביום חמישי אחר הצהריים ,בנוסף. בתוך הבסיס החיילים למסגרת הצבאית

 .דבר אשר מאפשר להם להתרכז בסוף השבוע הקרב, מיד לאחר שהם עזבו את הסביבה הצבאית

בו הם , התוצאות מלמדות כי שיעור הניכיון הסובייקטיבי של החיילים גבוה יותר ביום חמישי

 .ריכים את הכסף למימון פעילויות סוף השבועצ

. שלילית לשיעור הניכיון הסובייקטיבי של החיילים מתואמתנטייה לאופטימיות נמצא ש, בנוסף

לכן אני יכול רק . אשר מקשר בין העדפות זמן לבין אופטימיות, איני מודע לקיומו של מחקר קודם

נמצא כי שיעור הניכיון , כמו כן .בהקשר לעתיד, י הדבר קשור לפרמיית סיכון נמוכה יותרלשער כ

זמן עד לשחרור מהצבא ורמת , (נשים)מגדר , הסובייקטיבי מתואם שלילית עם שנאת סיכון

. שיעור הניכיון הסובייקטיבי מתואם חיובית עם קיום חשבון בנק מאוזן, מן הצד השני. השכלה
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יתכן כי . א ששיעור הניכיון הסובייקטיבי של אחים בכורים הינו נמוך באופן יחסינמצ, זאת ועוד

 . ביחס ללא בכורים, יותר של האחים הבכורים הקשר זה הינו תוצאה של האחריות הגבוה

 

על רמת המינוף של פירמות ציבוריות  אפשרייםאני בוחן בתחילה משפיעים , 5במסגרת פרק 

 אני בוחן בצורה אמפירית משפיעים אפשריים, בנוסף.  אביב-ך בתלהנסחרות בבורסה לניירות ער

 555-לגבי כ, במסגרת הפרק נעשה שימוש במידע חדש יחסית. על תמהיל החוב של חברות אלו

בכדי לבחון את השפעת המסבירים הנבדקים על תמהיל , חברות השייכות לענפים שאינם פיננסים

 . החוב

 

בהתאם למחקרים , Trade off -ממצאים תומכים בתיאוריית הה, לגבי רמת המינוף של הפירמה

, בהתייחס לתמהיל החוב. בהתבססם על מאגרי מידע במדינות אחרות, אמפיריים קודמים רבים

, בעלות הכנסה תפעולית גבוה יותר, גדולות יותר), כי חברות איכותיות יותר, ממצאי הפרק הינם

הינן בעלות סיכויים גבוהים יותר , ת דירוג אשראיבעלו, (ובעלות יחס שוק לספרים גבוה יותר

, בנוסף. לשוק החוב החוץ בנקאיגבוהה יותר מעיד על נגישות זה דבר . ח קונצרני"לקיום אג

 . מתוך סך החוב שלהן לטווח ארוך, ח קונצרני"יותר של אג נמוךיש אחוז חברות איכותיות יותר ל

 

: ניתן לפרש אותו כך, ת הפחות איכותיותכאשר מסתכלים על ממצאים אלו מהצד של החברו

אם הן , אולם. ח קונצרני"לחברות הפחות איכותיות יש סיכויים נמוכים יותר להנפיק אג

 .ח קונצרני מתוך סך החוב שלהן"הן מנסות להנפיק אחוז גבוה של אג, מצליחות לעשות זאת

. ה וחברות בדירוג נמוךי השוואת חברות לא מדורגות עם חברות בדירוג גבו"תמך עפירוש זה נ

יתכן , מהירותאשר התפתח ב, בהתחשב בעובדה ששוק החוב החוץ בנקאי הינו שוק צעיר

ולכן הם התקשו להפריד בין החברות , שלמלווים לא היה מספיק ניסיון עם סוג זה של חוב

חברות לא איכותיות רבות הצליחו להיכנס , כתוצאה מכך. האיכותיות לחברות הלא איכותיות

ואז ניסו להחליף אחוז גדול מתוך החוב שלהם מחוב בנקאי , שוק החוב החוץ בנקאי המתפתחל

 .תכמעט ללא מתן בטוחות ועירבונו, לחוב חוץ בנקאי

 

, צבא, חיילים, בני נוער, מימון התנהגותי, שיעור נכיון סובייקטיבי, העדפות זמן:  מילות מפתח

, תיאוריית החליפין ,תמהיל החוב, חוב חוץ בנקאי ,ח"גא, מנוף פיננסי, סדר ילודה, אופטימיות

 .תיאוריית תזמון השוק

 



  תפקיד הסינפסינים בטרמינל הפרסינפטי

  איילת אורנבוך: מגישה
  דויד גולומב' בהנחייתם של דר דניאל גיטלר ופרופ

  אבסטרקט

קשורות ל "הוזיקולות הנ. המכיל מאגר של וזיקולות סינפטיות, מבנה מאורגןינו סינפטי ה- הטרמינל הפר

במהלך . נקרא האזור האקטיביזיקולות ומיועד לאיחוי וירונלית ההנו השל הממבראנספציפי אל איזור 

סינפטי משנע וזיקולות אל -הטרמינל הפר, עם הממבראנהוזיקולות תוך כדי איחוי של , פעילות סינפטית

ם ינהסינפסינים ה. על מנת להבטיח את המשכיותו של הסיגנל הסינפטי, האזור האקטיבי של הממבראנה

הם בעלי . סינפטיים- הפר הטרמינליםברוב  השכיחים ,חלבונים נוירונליים-משפחה של פוספו

אקומולציה ארגון ו לעלאחראיים  ובעיקר נחשבים, אינטראקציה עם וזיקולות ומרכיבים של הציטוסקלטון

 לחלוטיןאך הפעילות הספציפית שלהם עדיין לא , סינפטי-של מאגרי הרזרבות של וזיקולות בטרמינל הפר

-שעובדו במיוחד עבור חקירת המאפיינים של הטרמינל הפר על ידי שימוש בשיטות, במחקר זה. מובנת

 סינפטי- אנו חקרנו את התפקיד אותו הסינפסינים מבצעים בארגון המבנה של הטרמינל הפר, סינפטי

הסינפסינים מבקרים את האקומולציה  כימצאנו . וההשלכות  שיש לתפקיד זה על הפעילות הנוירונלית

מנוחה וגם  גם בזמן ועקב כך קובעים את התכונות של הטרמינל, והמובילזציה של וזיקולות בטרמינל

  :מחקר זה חולק לשלושה נושאים. בזמן פעילות סינפטית

 אפיון תפקיד הסינפסינים בארגון ואקומולציה של וזיקולות •

 באוכלוסיות שונות של נוירונים על מאגרי וזיקולות הסינפסינים השפעת •

 פסנים בזמן פעילות סינפטיתתפקיד הפוספורליציה של הסינהגדרת   •

 שני   חשפנו. ארגונו הפנימיהאחראיים על  ,סינפטי מכיל מספר מנגנונים מורכבים-מצאנו כי הטרמינל הפר

של מאגר  תאחראי על החלוקה הפונקציונאליכאשר האחד , שאינם תלויים בסינפסינים, מנגנונים

 אקומולציהל והשני ע לות המיועדות לרזרבהשחרור גבוה ווזיקו אלהוזיקולות לוזיקולות בעלות פוטנצי

הסינפסינים פוגעת בארגון המאגר  תהיעדרומצאנו כי  .של וזיקולות בטרמינל תמינימאלישל כמות 

חסרי , ניםטרמינלים של נוירונים חסרי סינפסינים מציגים מאגרי וזיקולות קט, באופן ספציפי. הויזקולרי

על . עליה בכמות הוזיקולות הממוקמות באזורים אקסוניאלייםה פחות מוגדרים ובנוסף לכך נרשמ, יציבות

הסינפסינים מבצעים תפקיד קריטי בקביעת התכונות של מאגר הוזיקולות כי אנו מציעים  ,כן

  .  והתפוצה של הוזיקולות עצמם

והיחס בין  שלהם דפוס הביטוי, שהסינפסינים נמצאים ברוב הטרמינלים הפרסינפטיים על אף

נוירונים אקסיטטוריים כי  נמצא. משתנה בין אוכלוסיות נוירונים שונותהשונים ם האיזופורמי

בהעדר ת ונאלינוירהיתר על כך ההתפתחות . מגיבים באופן שונה להעדר סינפסינים םואינהיביטורי

במהלך אפיון מאגרי . בעלת מאפיינים אפילפטיים ,אקסיטבילית ליתאנוירונ סינפסין נפגעת ויוצרת רשת

בתגובה להעדר  מצאנו הבדלים שונים, לות באוכלוסיות נוירונאליות שונות ומאזורים שונים במוחוזיקו



 האקומולציה של הוזיקולות בטרמינלים השוניםלהעדר הסינפסינים היה אפקט לא הומוגני על . סינפסנים

. שונים ניםבאופן שונה במנגנון אגירת הוזיקולות בנוירו מעורביםהסינפסינים ולכן אנו מסיקים כי 

משתתפים , על ידי קביעת כמות הוזיקולות באוכלוסיות מסוימות של נוירונים, אנו מציעים שהסינפסינים

  . אנהיבציה במוחלבין בשמירה על האיזון בין אקסיטציה 

עובר פוספורילציה ומתפשט מעבר  Iסינפסין , ציטוזה-בזמן גירוי חזק של הנוירונים במקביל לאקסו

על , בכדי לשמור על המשכיות הסיגנל הסינפטי. ה אל אזורים אקסוניאליים סמוכיםלגבולות הסינפס

הטרמינל הסינפטי לגייס וזיקולות מתוך מאגרי הרזרבה ולשנע אותם לעבר האזור האקטיבי על מנת 

ונמצאה קשורה , הפוספורילציה של הסינפסין נחקרה באופן מעמיק. שיוכלו לעבור איחוי עם הממבראנה

הסינפסינים לקשור ולשחרר וזיקולות היכולת של . של הסינפסינים לוזיקולות לאפיניותיר באופן יש

. גורם הבלעדי הקובע גיוס ושנוע של וזיקולות מתוך מאגרי הרזרבהנתפסה כ באופן תלוי פוספורילציה

 תוצאה ישירה שלל נחשבה, ההתפשטות של הסינפסין אל אזורים אקוסניליים במהלך גירוי ,מעבר לכך

, זה אנו מוצאיםבמחקר  .אינם קושרים וזיקולות והסנפסנים שעברו פוספורילציההיות , הפוספורילציה

כי ו , פסיניםלגרום להתפשטות של הסינ אינה מספיקה בכדי באופן עצמאי פוספורילציהש ,באופן מפתיע

ביליזציה של המואנו מציעים כי . התפשטות הסינפסינים תלויה בתהליך נוסף המתרחש בזמן פעילותה

בנוסף לתלות  ,ציטוזה- אנדו/וזיקולות מבוקרת באופן צמוד על ידי פידבק לא ידוע מתהליכי אקסו

התוצאות שלנו מראות כי חידוש מלאי הוזיקולות הוא תהליך המבוקר על ידי תהליך . בפוספורילציה

יזציה של וזיקולות תגלית זו מדגישה את מורכבות המנגנונים המעורבים במוביל. ציטוזה- אנדו/האקסו

  .סינפטית-פעילות פרבמודלים הנוכחיים המתארים  ,על הצורך לשילוב מערכות בקרה פנימיות הומצביע

- בשמירה וארגון מאגר הוזיקלות בטרמינל הפר קריטי מבצעים תפקיד אנו מראים כי הסינפסינים ,לסיכום

תובנות מחקר זה מעניק  .ות סינפטיתסינפרטי ומשתתפים ברגולציה של מוביליזצית וזיקולות בזמן פעיל

-מבנה וארגון הטרמינל הפרסינפטיים ותורם משמעותית להבנה הנוכחית של -חדשות בנוגע למנגנונים פר

  .סינפטי

  

  . מוביליזציה, מאגר וזיקולות, סינפסינים, סינפטי-טרמניל פר: מילות מפתח

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Role of Synapsins in the Presynaptic Terminal 

By Ayelet Orenbuch  

Under the supervision of Dr Daniel Gitler and Prof. David Golomb 

Abstract 

The presynaptic terminal is a highly organized structure containing a cluster of 

small synaptic vesicles (SVs) tethered to a region of the neuronal membrane 

specialized for SV fusion, known as the active zone. During stimulation, when SVs 

are fused with the plasma membrane and locally recycled, the presynaptic terminal is 

required to mobilize SVs to the active zone in order to ensure sufficient 

neurotransmission. An SV mobilization mechanism, combined with a reliable SV 

clustering mechanism, provide a consistent source of SVs, replenishing the neuronal 

active zone and sustaining synaptic transmission. The synapsins are a family of 

evolutionarily conserved neuronal phospho-proteins prevalent in most presynaptic 

terminals. They have been found to interact with both SVs and cytoskeleton elements 

and are mainly associated with SV clustering, but their specific function remains 

controversial. Here we explore the inner structure of the presynaptic terminal, mainly 

focusing on the role synapsins play in the presynaptic terminal. Through the use of 

various methods specifically modified for presynaptic exploration, we show that 

synapsins constitute a presynaptic mechanism regulating SV clustering and 

mobilization, thereby determining presynaptic properties both at steady state and 

under stimulation. This research is divided into three main subjects:  

• The role of synapsins in maintaining SV clusters    

• Different roles of synapsins in different neuronal populations 

• The role of synapsin phosphorylation during stimulation  

  In the first chapter, we specifically illustrate the role synapsins play in 

presynaptic organization at steady state by characterizing the properties of SV 

clusters. We detected that deletion of synapsins disrupts the organization of vesicle 

clusters. Specifically, neurons lacking synapsins presented smaller and less stabile SV 

clusters as well as an increased number of vesicles translocated into the axonal 

compartments. We therefore propose that synapsins play a crucial role in 

determining the properties of SV clusters and SV mobility . Through the use of SV 



pool exploration methods, we identified a mechanism unrelated to synapsins that is 

responsible for vesicle pool affiliation. Though the lack of synapsins affected SV 

pools sizes, the mechanism maintaining the balance between the different vesicle 

pools was unaffected. We suggest that synapsins constitute a presynaptic mechanism 

that monitors SV clusters and are merely one of several complex mechanisms 

responsible for presynaptic inner organization.    

The second chapter addresses the role synapsins play in different neuronal 

populations. Though synapsins are present in most synapses, their expression pattern 

and the balance between synapsin isoforms alters in different neuronal populations. It 

has been shown that the lack of synapsins affects excitatory and inhibitory neurons 

differently. Moreover, genetically altered animals deficient in all synapsins present an 

epileptic phenotype. We therefore hypothesize that synapsins are involved 

differently in presynaptic mechanisms in different neurons. By characterizing SV 

clusters in several neuronal populations and brain areas, we found distinct differences 

in SV cluster size between neuronal populations as well as direct synapsin-deficiency- 

related changes. The lack of synapsins had a non-homogenous affect on cluster sizes. 

Different neurons were affected to different extents by the lack of synapsins. 

Furthermore, some neurons were impervious to the loss of synapsins and presented no 

apparent difference in cluster size. A recent article suggested that neuronal 

development in the absence of synapsins generates compensatory mechanisms, 

ultimately producing a network possessing a lower threshold for seizure initiation. We 

propose that synapsins, by clustering and mobilizing SVs in specific neuronal 

populations and brain areas, are a prominent element in maintaining the proper 

balance between excitatory and inhibitory systems.  

  The third part of the study was dedicated to the role synapsins play in SV 

mobilization. Upon intense stimulation of the neurons and parallel to exocytosis, 

synapsin I phosphorylates and redistributes away from the vesicle cluster into the 

adjacent axonal segment. In order to sustain prolonged stimulations, the SV 

mobilization process is required to supply a sufficient number of SVs to the active 

zone.  

Synapsin phosphorylation has been thoroughly investigated and found to 

directly affect synapsin affinity to SVs. Synapsin's ability to catch and release SVs in 

a phospho-dependent manner has been presumed to be the prominent element 

controlling SV mobilization during stimulation. Synapsin redistribution has been 



assumed to be a direct result of synapsin’s phosphorylation, since the phospho-

synapsins are not attached to SVs. Here we surprisingly find that synapsin I 

phosphorylation is insufficient for synapsin redistribution and that synapsins's ability 

to catch and release SVs is crucially monitored with processes occurring during 

stimulation. We propose that synapsin's mobilization of SVs is tightly regulated by 

an unidentified feedback from the exo/endocytosis process and is dependent 

upon synapsin phosphorylation. Our findings reveal that the replenishment of the 

SV pools consistently cooperates with exo/endcytosis requirements. This insight 

further discloses the complexity of the mechanisms participating in SV mobilization 

and supports the case for incorporating an internal regulation mechanism in the 

current models that describe presynaptic mobilization.   

  To conclude, here we show that synapsins play a crucial role in maintaining 

synaptic vesicle cluster integrity and participate in the regulated mobilization of SVs 

during stimulation. This research provides new insights regarding presynaptic 

mechanisms controlling SV organization and mobilization and suggests that synapsins 

are merely one of several complex mechanisms accountable for presynaptic inner 

organization. Our findings considerably contribute to and further elucidate the current 

view of the presynaptic terminal. 

Key words: presynaptic terminal, synapsins, synaptic vesicle cluster, mobilization 

 

  



על נזילותן של מדינת הלאום והדיאספורה: חקר מקרה של הגירת שנות התשעים מברה"מ לשעבר  נושא העבודה:

 לישראל

 פורת-שם המגישה: אילה בן

 שם המנחה: פרופ' יוסי יונה

 

 תקציר העבודה
 

מוגדרות עבודת מחקר זו מתמקדת בשאלה כיצד ניתן לאפיין את יחסי הגומלין בין מדינת הלאום ובין הקהילות ה

לאומית. בשנים האחרונות עוסקים מחקרים רבים באופן ובנסיבות שבהן -כדיאספורה שלה בעידן ההגירה הטרנס

מדינות הלאום מבקשות לכונן קהילות מחוץ לגבולותיהן כקהילות הפזורה שלהן. כחלק מגוף מחקר זה, אראה כי 

כשם שהמולדת נוטלת חלק פעיל בהמשגתן של  היחסים בין מדינת הלאום ובין קהילת הפזורה אינם חד סטריים.

אוכלוסייות כקהילות הפזורה שלה, כך קהילת הפזורה עשויה להשפיע על דמותו של הקולקטיב הלאומי שבשמו 

 את אופיו ואת גבולותיו.ב מחדש תובעת לעצמה המולדת קהילות פזורה, ולעצ

אל ורוסיה, ויחסן של מדינות אלו הפרספקטיבה שבאמצעותה אבחן סוגיה זו היא הציר של יחסי ישר 

ליהודים דוברי הרוסית. האחרונים מוגדרים על ידי ישראל כדיאספורה שלה כל עוד אינם חיים בישראל, 

השבים למולדתם לאחר שהיגרו אליה. כדי לבסס את הטענה בדבר ההדדיות ביחסיהן של המולדת ” "וכעולים

ננת את היהודים דוברי הרוסית כדיאספורה שלה, ואטען כי ושל קהילות פזורה, אראה ראשית כיצד ישראל מכו

הללו מהווים אובייקט לדיאספוריזציה כפולה מצד ישראל  ומצד רוסיה, ה"נלחמות" על אותה האוכלוסייה 

ומגדירות את היהודים דוברי הרוסית החיים מחוץ לגבולותיהן כדיאספורה שלהן. לאחר מכן אראה כיצד 

נענית לקריאתה של ישראל "לשוב אל המולדת", ובכך משפיעה על גבולות הקולקטיב הקהילה שהוגדרה כפזורה 

הלאומי בישראל ומעצבת אותם מחדש באופן שמאתגר את עצם הלוגיקה של הגדרתה העצמית כמדינת היהודים. 

 יהודית גדולה, המוגדרת על ידי ישראל כחלק אינטגראלי מן-לשם כך אבחן כיצד הגירתה של אוכלוסייה לא

הדיאספורה הנקראת לשוב אל המולדת, משפיעה על דמותו של הקולקטיב הלאומי ועל הגדרתה העצמית של 

ישראל כמולדתם של היהודים. אבחן גם כיצד קבוצות שונות בתוך הקולקטיב היהודי מתמודדות עם מה שהן 

מם, המהווים מושא תופסות כאיום לא צפוי על זהותה היהודית של ישראל. לסיום אשאל כיצד המהגרים עצ

תרבותית בתווך -לדיאספוריזציה כפולה הן מצד ישראל והן מצד רוסיה, מבינים ומנסחים את זהותם הלאומית

 שבין שתי ה"מולדות": המולדת הרוסית והמולדת הישראלית.

מולדת ּוודאי לא של ” מולדת“ בדבר קיומה שלהנחה מוקדמת  למרות שהמושג "דיאספורה" אינו מחייב           

המתגלמת דווקא בדמותה של מדינת לאום, אפשר בהחלט לטעון כי כאשר מדינת לאום מגדירה קהילה מסוימת 

כקהילת הפזורה שלה, באופן בלתי נמנע היא מבנה את עצמה כמולדתה של אותה קהילה. יתרה מכך, השימוש 

ץ לטריטוריה שלה ולהגדיר בקטגוריה "מולדת" הוא שמאפשר למדינת הלאום לתבוע לעצמה אוכלוסיות מחו

אותן כ"דיאספורה". עם זאת, האופן שבו מדינת הלאום משתמשת בקטגוריה הזאת איננו אחיד, והוא משתנה 

ממדינה למדינה בהתאם לתנאים ולנסיבות. הנגזרת האוטומטית של המשגת מדינה כ"מולדת" איננה דווקא 

ר של יחסים שבצדו האחד נמצאת מדינת הלאום מדיניות של רפטריאציה, אלא משמעות הדבר הוא שנוצר צי

ובצדו השני האוכלוסייה שאותה היא מבקשת לכונן כדיאספורה שלה, והציר הזה מבנה שיח שיש לו השלכות 

ספציפיות על קהילות ועל פרטים, המשתנות בהתאם לכמה גורמים: האופי והצרכים של  המדינה המבנה את 

יא מבנה כקהילות פזורה ואופיין של המדינות שבהן הקהילות הללו עצמה כמולדת, אופיין של הקהילות שה

שוכנות. כמו כן, חשוב לציין שהעובדה שמדינת לאום מסוימת מגדירה אוכלוסייה כלשהי כדיאספורה שלה, אינה 

בכל באומרת בהכרח כי אוכלוסייה זו אכן תזדהה עם ההגדרה הזאת או אפילו תתייחס אל עצמה כאל קבוצה. 



גדרה העצמית של מדינת הלאום כ"מולדת" עשויה להיות השפעה ממשית על חייהם של אלו שמוגדרים זאת, לה

כ"דיאספורה", בייחוד במקרים שבהם מדינת הלאום מעניקה להם זכויות המעוגנות בחקיקה ומקדמת 

א הזדהו פרויקטים העשויים להשפיע על חייהם באופן משמעותי. כך למשל העובדה שרבים מזכאי חוק השבות ל

מלכתחילה עם הנרטיב הציוני, לא מנעה מחלק גדול מהם להגר לישראל כאשר ניתנה להם ההזדמנות, ואף לא 

מנעה מהם לרכוש ולהזדהות עם הזהות הלאומית הישראלית לאחר שהגיעו אליה ואפילו להפוך לתומכיה 

יחס לשתי מדינות הלאום הפרק השלישי עוסק באופן בו המהגרים עצמים מגדירים את זהותם ב הנלהבים.

 המגדירות
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Abstract 

 

This study deals with the relationship between the nation state and the populations defined as its 

diaspora in the era of transnational migration. A considerable amount of research has been made 

over the past few years into the manner and circumstances of how nation states seek to construct 

communities outside their borders as their diasporas. I demonstrate that the relationship between the 

nation state and the diaspora is not one-sided. Just as the homeland takes active part in 

conceptualizing populations as its diaspora, the diaspora influence the the national collective in 

whose name the homeland is claiming these communities, and reshape this collective's character 

and boundaries. I demonstrate how sometimes the diaspora community can unravel these borders 

and unsettle the image of the national collective. The perspective through which I examine that 

questions is the axis of Israel and Russia, and the manner in which both countries envisage Russian-

speaking Jews. The latter are defined by Israel as its diaspora when outside Israel, and as "olim" (lit. 

"ascenders") returning to their homeland once they immigrate. By showing how two nation states 

construct the Russian-speaking Jews as its own diaspora I demonstrate that the category of 

“homeland” is a non stable one, and illustrate how the Russian speaking Jews become the object for 

double diasporization. I will then show how a diaspora community yielding to Israel's call to "return 

to the homeland" influences the borders of the Israeli national collective and reshapes them so much 

as to challenge the very logic of its self-determination as a Jewish state. For that purpose I examine 

the manner in which the immigration of a large non-Jewish population, defined by Israel as part of 

the diaspora called upon to “come home”, influences the image of the national collective and 

Israel's self-definition as the homeland of the Jews. I also examine how different groups within the 

Jewish collective come to grips with that unexpected threat on Israel's Jewish identity. In 

conclusion, I inquire how the immigrants themselves, objects of a double diasporization, understand 

and formulate their national-cultural identity between the two "homelands", the Israeli and the 

Russian.  

       The work deasl with the reciprocal relationship between the diaspora and the homeland from 



the perspective of the nation-state. Although the concept of diaspora does not necessitate the 

presupposition of a "homeland", certainly not a homeland manifesting itself in a nation state, we 

can nevertheless suggest that when a nation-state defines a certain community as its diaspora, it is 

inevitable that it also constructs itself as the homeland for that community. Moreover, the use of the 

category of "homeland" is what allows the nation-state to claim populations outside its territories 

and define them as its "diaspora". And yet, the manner in which the nation state uses this category is 

not uniform, and it changes from state to state, along with circumstances and conditions. 

Furthermore, the implication of conceptualizing a state as a "homeland" is not necessarily a policy 

of repatriation, but it does mean a relational axis is created, with one end of it held by the nation-

state, and the other by the population that  the state seeks to construct as its diaspora. That axis 

constructs a discourse which has specific implications for communities and individuals, and those 

implications change in accordance to both the character and needs of the state constructing itself as 

a homeland and the character of the state in which these communities presently reside. It is also 

important to note that the fact that a nation state defines a certain population as its diaspora does not 

necessarily mean this population will identify itself with that definition or even see itself as a  group 

or a community. And yet, the self-definition of a nation-state as "homeland" might have real 

influence on the lives of those who are defined as its "diaspora," especially when the state grants 

them legally enshrined rights and advances projects that might actually influence their lives. For 

example, the fact that many of those eligible for Israeli citizenship under the law of return did not 

identify closely or at all with Zionism,  didn't prevent them from immigrating to Israel when given 

the opportunity, nor from acquiring the Israeli national identity once they arrived, and even 

becoming particularly zealous supporters of the national creed.  

 



The Commonalities in the Evolutionary Principles Governing Mitochondrial   
Genetics in Cancer and Human Phylogeny. 
 

      Supervised by: Prof. Dan Mishmar and Dr. Eitan Rubin 

Summary 
A plethora of somatic mutations have been described in comparative 

analyses of mitochondrial genomes (mtDNAs) from tumors and counterpart 

healthy tissues; yet the question of whether these mutations are under selective 

constraint still remains open. We hypothesized that selection in cancer cells acts 

on combinations of somatic mutations rather than on individual changes. To test 

this hypothesis, we screened for recurrent combinations of mutations (COMs) in 

independent datasets of mtDNA somatic mutations from two types of 

malignancies - pancreatic cancer and head and neck squamous cell carcinoma. 

Consistent with our working hypothesis, non-random COMs of up to seven 

mutations were identified (p<10-4). These COMs involved a total of 25 mtDNA 

nucleotide positions, and were found in ~25% of the tumors (14 out of 56). To 

further assess the impact of natural selection on the COMs, we searched these 

very mutational combinations in the human mitochondrial phylogeny (based on 

~2400 mtDNAs). Strikingly, 24 of the 25 positions comprising the COMs 

recapitulated major events in human mitochondrial evolution. Interestingly, the 

COMs included nine synonymous changes, implying a functional potential for 

mtDNA synonymous mutations. These results suggest (A) a novel 

understanding of the involvement of mtDNA mutations in cancer, and (B) a new 

paradigm for assessing the functional potential of mtDNA changes, underlining 

cooperative rather than independent changes.  

Despite the striking non-randomness of the occurrence of mtDNA 

mutations in cancer COMs, the mechanism by which they have occurred is not 

clear. There are two possible scenarios for their formation: (i) fixed de novo 

mutations occurred during tumor development; (ii) the apparently de novo 

mutations actually reflect fixation of rare pre-existing heteroplasmic mtDNA 

variants due to drift and/or selection, with or without de novo 'hitchhiking' 

(neutral) mutations. In order to investigate the origin of de novo mutations in 

cancer, bioinformatic tools for the detection of rare heteroplasmic variation were 

developed.  



The first tool was specifically aimed to detect short insertions and 

deletions (indels) from Sanger-based sequence chromatograms. This tool 

(CHILD) can resolve mixtures of intact and indel molecules even when a 

deleted species occurs at a level as low as 5% of the mixture, with a false 

discovery rate lower than 0.4%. Such sensitivity can be achieved today only 

with a Next Generation Sequence (NGS) approach. Although NGS opened up 

new avenues for rare variance detection, Sanger sequencing is still used to 

support results obtained by NGS. Moreover, Sanger sequencing will most likely 

continue to be more cost-effective than massive parallel sequencing for targeted 

analysis of specific genomic regions / transcripts. 

The ability to fully investigate the nature of and selective constraints on 

mixed mutant and wild type mtDNAs in cells and tissues (heteroplasmy) 

became realistic only recently, thanks to the emergence of massive parallel 

sequencing technologies. With these technologies, mtDNA heteroplasmy is 

observed on a full genome scale by deep sequencing, and the sequences of tens, 

hundreds, and even thousands of different mtDNA molecules are read for each 

and every nucleotide position throughout the mitochondrial genome.We thus 

developed the first bioinformatic tool dedicated to analyzing human mtDNA 

variation in general, and more specifically heteroplasmic variation, from NGS 

data (MitoBamAnnotator). The program includes a robust filtration process that 

was designed specifically for the discovery and annotation of heteroplasmic 

variation in human mtDNAs. Using MitoBamAnnotator, I commenced an 

investigation of the origin of de novo mutations in cancer. This was done by 

analyzing 94 paired (tumor and corresponding normal tissue) cancer samples 

from The Cancer Genome Atlas (TCGA) database. Based on our observations, 

we concluded that (i) most mutational landscapes in tumors are cancer-specific; 

(ii) COMs might occur in specific types of cancer rather than being a general 

phenomenon across tumors.  

In summary, this work not only provides initial indications about 

potentially functional mtDNA mutations in cancer, but also lays the foundation 

to a new approach for investigating mtDNA function using NGS technologies. 

 

 



  הכללים האבולוציוניים המשותפים לגנטיקה המיטוכונדרית בסרטן ובפילוגנטיקה של האדם

  

  ר איתן רובין" דן משמר  וד'פרופ: העבודה נעשתה בהדרכת 

  תקציר

מגוון נרחב של מוטציות סומאטיות נמצאו ותוארו במחקרים השוואתיים של גנומים מיטוכונדריאלים מגידולים סרטניים ורקמות בריאות 

אנו שיערנו כי סלקציה בתאי סרטן פועלת על . נשארת שאלת קיומם של לחצים סלקטיביים על מוטציות אלה, למרות זאת. מקבילות

תלויים של - סרקנו מספר מאגרי מידע בלתי, על מנת לבדוק את ההשערה. ולא על שינויים בודדים, קומבינציות של מוטציות סומאטיות

סרטן : בשני סוגי סרטן ממאיר) COMs(חיפשנו קומבינציות חוזרות של מוטציות , בסריקה זו. כונדריא המיטו"מוטציות סומאטיות בדנ

בהתאמה , )p<10^-4(מוטציות  זיהינו קומבינציות חוזרות לא אקראיות של עד שבע. וקרצינומת תאי קשקש של הראש והצוואר, הלבלב

). 56 מתוך 14( מהגידולים 25%- ונמצאו בכ, א המיטוכונדרי"אורך הדנ עמדות ל25-הקומבינציות מורכבות מ. להשערת העבודה שלנו

חיפשנו את אותן קומבינציות בהיסטוריה הפילוגנטית של המיטוכונדריה , בכדי להעריך את השפעת הברירה הטבעית על הקומבינציות

ת שמרכיבות את הקומבינציות בסרטן  העמדו25 מתוך 24, באופן מרשים).  גנומים מיטוכונדריאלים2400 -בהתבסס על כ(האנושית 

מה , מעניין לציין כי תשע מהמוטציות בקומבינציות היו סינונימיות. משחזרות אירועים משמעותיים באבולוציה של המיטוכונדריה באדם

נה מחודשת של הב. 1: תוצאות אלה מצביעות על. א המיטוכונדרי"שיכול להעיד על פוטנציאל פונקציונאלי של מוטציות סינונימיות בדנ

א "תבנית מחשבה חדשה בזיהוי פוטנציאל פונקציונאלי של שינויים בדנ. 2 -ו, א המיטוכונדרי בתהליכי סרטן"תפקיד המוטציות בדנ

  . תלויים-המדגישה שינויים קואופרטיביים ולא בלתי, מיטוכונדרי

שני תהליכים יכולים . המנגנון אשר גרם להן אינו ברור, א המיטוכונדרי של תאי סרטן"אף המובהקות של הקומבינציות החוזרות בדנ-על

אך , המוטציות נראות כחדשות. 2 ;והתקבעותן במהלך התפתחות הסרטן, )de novo(היווצרות מוטציות חדשות . 1: להסביר את התופעה

ים אלה התקבעו עקב סלקציה וריאנטים נדיר. בעצם משקפות התקבעות של מוטציות נדירות שהיו כבר קיימות בהטרופלזמיה באחוז נמוך

על מנת לחקור את מקורן של מוטציות חדשות ). hitchhiking(ניטרליות , ויכלו לגרום להתקבעות של מוטציות נוספות, או סחף גנטי/ו

  .פיתחנו כלים ביואינפורמטיים המאתרים וריאנטים הטרופלזמיים נדירים, בסרטן

). Sanger sequencing( בכרומטוגרמות של ריצוף בשיטת סנגר (indels)הכלי הראשון פותח במטרה לאתר החדרות והחסרות קצרות 

 5%-החסרה נמצאת רק ב/אפילו כאשר ההחדרה, החסרות בתערובות של מולקולות תקינות ומוטנטיות/מזהה החדרות, CHILD, כלי זה

רגישות כה גבוהה ניתנת להשגה כיום רק בעזרת טכנולוגית ריצוף הדור . 0.4%-יהוי קטנה מרמת השגיאה בז. מהמולקולות בתערובת

,  ממשיך לפתוח ולאפשר דרכים שונות לזיהוי וריאנטים נדיריםNGS-למרות שה. (Next Generation Sequencing – NGS)הבא 

ריצוף בשיטת סנגר כנראה ימשיך להיות יעיל יותר , ףבנוס. ריצוף בשיטת סנגר עדיין נמצא בשימוש כדי לתמוך בתוצאות המתקבלות

  .מבחינה כספית עבור אנליזות מכוונות של איזורים ספציפיים בגנום

א מיטוכונדרי נורמלי ומוטנטי בתאים "תערובת של דנ, היכולת לחקור לעומק את התכונות והאילוצים הסלקטיביים של הטרופלזמיה

ניתן להבחין  , בעזרת טכנולוגיות אלה). NGS(תחות הטכנולוגיות לריצוף מקביל מסיבי עם התפ, התגלמה רק לאחרונה, וברקמות

, כל עמדה בגנום המיטוכונדרי נקראת עשרות. של הגנום המיטוכונדרי המלא" לעומק"ידי ריצוף -א המיטוכונדרי על"בהטרופלזמיה בדנ

ושונות , א המיטוכונדרי בכלל"אשון שמטרתו לנתח שונות בדנפיתחנו את הכלי הביואינפורמטי הר, לכן. ואפילו אלפי פעמים, מאות

אשר תוכנן במיוחד לגילוי , התוכנה כוללת תהליך סינון קפדני). NGS) MitoBamAnnotatorמתוך תוצאות , הטרופלזמית בפרט

מקור המוטציות התחלנו לחקור את , MitoBamAnnotator-תוך שימוש ב. א מיטוכונדרי אנושי"ואנוטציה של הטרופלזמיה בדנ



הרצפים שנותחו . ומתאים נורמליים באותה הרקמה,  מתאים סרטניים- זוגות של דוגמאות94האנליזה התבצעה על . החדשות בסרטן

) mutational landscape(הנוף המוטציוני . 1: מסקנות האנליזה הן. TCGA- The Cancer Genome Atlasנלקחו ממאגר המידע 

, יכולות לאפיין סוגים מסויימים של סרטן) COMs(קומבינציות חוזרות  של מוטציות . 2 ;רוב ספציפי לסרטןבגידולים סרטניים הוא ל

  . אך לא נראה שהן תופעה כללית הנמצאת בכל סוגי הגידולים

אלא גם , רטןא המיטוכונדרי שהינן בעלות פוטנציאל פונקציונאלי בס"עבודה זו לא רק נותנת תיאור ראשוני של מוטציות בדנ, לסיכום

  . א המיטוכונדרי" בחקר הדנNGSמהווה בסיס לגישה חדשה המנצלת את הפוטנציאל של 
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הפרדה מרחבי גבוה למטרות דימות -גלאי נויטרונים מהירים בעלי כושר
 וספקטרומטריה
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 תקציר

  

לעבוד בשדות מעורבים של אשר יכולים , בעלי שטח גדול, פיתוח גלאים יעילים ההיתמטרת עבודה זו 

 ניוטרוניםשל וכן מסוגלים לבצע ספקטרומטריה אנרגטית , בעוצמה גבוהה ניוטרוניםגאמא ו-קרני

 מהירים ניוטרונים השילוב של דימות  בעזרת . ברזולוציה מרחבית גבוההדימותבשילוב עם מהירים 

  .עם יכולת ספקטרומטריה אנרגטית הוא חדשני וייחודי) מילימטרית- תת(ברזולוציה מרחבית גבוהה 

  

 : המבוססות על שיטת קריאה אופטיתפותחו שתי שיטות גילויבמסגרת העבודה 

  

   אינטגרטיבי- גלאי אופטי . א

 המאפשר לכידת Time-Resolved Integrative Optical Neutron (TRION)זהו הדור השני של גלאי 

הנוצרת על מסך נצנץ לאחר פרק זמן ) בתחום אנרגיה מוגדר מתוך ספקטרום רחב( ניוטרוניםתמונת 

מניית "לבניגוד (תוך שימוש בקריאה אופטית אינטגרטיבית , אלו ניוטרוניםהמתאים לזמן המעוף של 

שטפי ניוטרונים בלתי מוגבלים אמינה באופן מניה זה מאפשר עבודה .  ממותגת")מאורע בודד

 כאל מערכת המבצעת צילום TRIONניתן להתייחס אל מערכת . םאיבודי- בעצמתם ללא

מאחר ויכולת .  בודדותיותשנ-של ננובתחום זמנים סטרובוסקופי של ניוטרונים המגיעים אל הגלאי 

,  עם מקור ניוטרונים פועםת להיות משולבהעלי, מעוףהטכניקת זמן  זו מתבססת על פקטרומטריתס

  .שניות-  ננו1-כגון מאיץ יונים המייצר פולסים של קרן ברוחב טיפוסי של כ

חלונות (מעוף ה-חלונות זמן 4-בכל אחד מ  ניוטרוניםתמונות דימות ללכוד מסוגלגלאי דור שני זה 

הוא . שונים חשיפה זמני פני על ולסכמם ,וטרונים הנוצרים במאיץיד מפולסי הנבכל אח) אנרגטיים

במאיץ  הקרן שמקורםבכל אחד מפולסי   הנוצרמציג יעילות ניצול ספקטרום הניוטרונים הרחב

   . מערכת מבצעית עתידיתהקמת זהו צעד משמעותי לקראת.  הדור הקודםגלאי של מזו 4הגבוהה פי 

,  של הדור הראשוןהמרחבי המשתווה לזהפרדה - כושר י“עגלאי הדור השני  מאופיין, בנוסף לכך

  .ההפרדה הזמני-בכושרהאור הממותג וכן שיפור -הפחתה משמעותית ברעש התרמי של מגבר

  . זויתוארו בעבודה לאיפייונו ניסויים של סימולציות ותוצאות וכן ,עקרון פעולתו של גלאי הדור השני

  

  )Fiber( סיבי - גלאי אופטי . ב

מלאות בנצנץ נוזלי בעל ,  בקוטר מיקרומטרי נימיותצינוריות זכוכיתשל  אגדיםזה מבוסס על גלאי 

י גילוי מאורעות בדידים ושחזור "ספקטרומטריית ניוטרונים מתבצעת ע .מקדם שבירת אור גבוה

לול אורך היטל מס: מסלולו של פרוטון הרתיעה בהתבסס על מאפייניאנרגיית הניוטרון הפוגע 

על כמות האנרגיה  להקיש ניתן  ממנה,מסלולוהפרוטון בתוך הגלאי וכמות האור אשר נמדדה לאורך 

הפרדה מרחבי -כושרדימות ניוטרונים מהירים עם  לאפשר תגלאי זה יכולל, בנוסף לכך. אותה השאיר

  . ת מיקרומטריםשל עשרומידה -בקנה

טיפוס קטן - אשר התקבלו בעזרת אבתניסיוניוסימולציות ותוצאות , עקרון פעולתו של הגלאי הנימי

יוצגו תמונות מסלולי פרוטוני רתיעה אשר נוצרו מניוטרונים בעלי אנרגיה , בנוסף. יתוארו בעבודה זו

  .ולתו הספקטרומטרית של הגלאי וכן תוצאות ראשוניות המציגות את יכMeV 4-20של 
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Abstract 

 

The present work seeks to provide efficient, large-area fast-neutron detectors for 

combined sub-mm spatial imaging and energy spectrometry, capable of operation in 

mixed, high-intensity neutron-gamma fields. The combination of high spatial-resolution 

fast-neutron imaging with energy spectrometry is novel and unique. 

 

Within the framework of this work two detection systems based on optical readout were 

developed:  

 

a. Integrative optical detector 

A 2nd generation of Time-Resolved Integrative Optical Neutron (TRION) detector 

(TRION Gen. 2) was developed. It is based on an integrative (as opposed to event 

counting) optical technique, which permits fast-neutron energy-resolved imaging via 

time-gated optical readout. This mode of operation allows loss-free operation at very high 

neutron-flux intensities. The TRION neutron imaging system can be regarded as a 

stroboscopic photography of neutrons arriving at the detector on a few-ns time scale. As 

this spectroscopic capability is based on the Time-of-Flight (TOF) technique, it has to be 

operated in conjunction with a pulsed neutron source, such as an ion accelerator 

producing 1-2 ns wide beam pulses at MHz repetition rates. TRION Gen. 2 is capable of 

capturing 4 simultaneous TOF frames within a single accelerator pulse and accumulating 

them over all pulses contained within a finite acquisition time. It exhibits a 4-fold 

increase in the utilization efficiency of the broad neutron spectrum created following each 

accelerator pulse. This presents a significant step towards a future real-time operational 

system. In addition, it has demonstrated spatial resolution comparable to that of TRION 

Gen.1, as well as reduced intensifier thermal noise and improved temporal resolution.  

The detector principle of operation, simulations and experimental results are described. 

 

b. Fibrous optical detector  

A fast neutron imaging detector based on micrometric glass capillaries loaded with high- 

refractive-index liquid scintillator has been developed. Neutron energy spectrometry is 

based on event-by-event detection and reconstruction of neutron energy from the 

measurement of the recoil proton track projection length and the amount of light 

produced in the track. In addition, the detector can provide fast-neutron imaging with 
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position resolution of tens of microns. The detector principle of operation, simulations 

and experimental results obtained with a small detector prototype are described. Track-

imaging of individual recoil protons from incident neutrons in the range of 2-14 MeV are 

demonstrated as well as preliminary results of detector spectroscopic capabilities. 

 
 
 
 
 
Keywords: Fast neutron resonance radiography; Time-of-Flight; Fast neutron imaging; 

Energy-resolved imaging; Neutron spectrometry; Capillary array; Liquid scintillator 
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Abstract 

 

Presently, there are many databases of measured properties and many techniques for 

calculating physical properties. However, for many thousands of compounds, no reliable 

property data are yet available. Thus, prediction of properties for new or existing compounds is 

essential in many areas of industry and research. The most widely used property prediction 

techniques are the group contribution (GC) methods, the Quantitative Structure Property 

Relationships (QSPR) and the Asymptotic Behavior Correlations (ABC).   

The objectives of the current research were the investigation of various properties, 

improvement and extension of the applicability of two QSPR type methods (Targeted QSPR, 

Brauner et al., 2006 and Two Reference Compound Quantitative Structure Property 

Relationship, TRC-QSPR, Shacham et al, 2010) and the development of a new combined ABC-

QSPR type prediction method (Reference Series, Paster et al., 2011A).  

The use of the Targeted QSPR (TQSPR) method relies on a descriptor database, which 

defines the structures of the predictive and the target compounds. While the Dragon software 

used for calculation of the molecular descriptors can calculate 3224 descriptors for each 

compound, checking the accuracy and consistency of such a large number of descriptors 

represents a major challenge. Thus, studies for checking the accuracy, reliability and consistency 

of the descriptor values were carried out using a database that contained forty compounds. The 

major causes of unreliable and inconsistent descriptor values were identified as: 1) the 

assignment of an arbitrary -999 value to descriptors which cannot be calculated by Dragon; 2) 

the assignment of an arbitrary (pseudo) zero value to descriptors which are undefined for some 

of the compounds and 3) the sensitivity of 3-D descriptors to the particular optimization 

algorithm used for determining the 3-D molecular structure of the compounds. 

Based on these studies, all -999 and pseudo zero value descriptors were marked so that 
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they could be replaced by "missing data" indicators, and the groups of 3-D descriptors were 

categorized according to their sensitivity to variations in the 3-D molecular structure. 

The TQSPR method requires the use of a training set of compounds "similar" to the 

target compound (compound for which the "target" property is to be predicted) to derive the 

TQSPR model. The similarity is measured by the correlation between the vector of descriptor 

values of the target and the potential predictive compound. Using the full set of 3224 descriptors 

for training set selection caused this correlation to be highly dependent on the similarity of the 

number of carbon atoms (nC) in the target and the predictive compounds and consequent 

inclusion of some non-similar compounds in the training set. 

In this study, a Reduced Database for Training set Selection (RDTS) was developed. To 

this aim, a subset of approximately 294 descriptors was selected which fulfill the following 

requirements for the compounds included in the training set: 1) the inclusion of a maximal 

number of compounds belonging to the target compound's homologous series; 2) the 

arrangement of the compounds in the training set according to their distance from the target 

compound in terms of  nC;  3) discrimination between similar compounds according to the 

number of branches and their positions and 4) discrimination between similar compounds 

according to the position of double bonds. 

A database containing 3224 molecular descriptors and 34 constant properties for 1798 

compounds was developed in order to evaluate the effects of the proposed improvements of the 

TQSPR method.  

The improvement achieved by the use of the RDTS for the training set selected was 

measured by comparing the accuracy of the TC prediction for 1750 compounds when the RDTS 

and full descriptor databases are used for training set selection. It was found that the use of the 

RDTS reduced the median of the prediction error from 1.05% (for a full database) to 0.47%.  

The same TC prediction study for 1750 compounds was also used to assess the ability of 

various indicators based on property and descriptor values for the training set members and the 

descriptor value for the target compound to estimate the property prediction error for the target. 

The following indicators have shown good prediction accuracy assessment ability:  

1. The Geometric Average Correlation Coefficient (GACC) – the level of structural relationship 

between the members of the training set and the target compound. A GACC value close to 

one is usually associated with low prediction error.  

2. The strength of the structure–property correlation between the desired property and the 

molecular descriptors (ρ). A |ρ| value close to one is usually associated with low prediction 

error. 
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3. The average (Uavg, %) and maximal (Umax, %) experimental property uncertainties for the 

members of the training set. Low experimental data errors usually yield more accurate 

predicted property values. 

4. The quality of structure–property fit (TSAE) – the error in the representation of the property 

values for the members of the training set by structure–property correlation. Low TSAE 

values usually yield more accurate predicted property values. 

Another objective of this research was the development of linear and nonlinear QSPR 

models with good extrapolation capabilities for property prediction of long chain (high nC) 

substances in homologous series. Based on available experimental data, molecular descriptors 

collinear with a particular property were identified.  From among these, the ones whose behavior 

at the limit nC → ∞ was similar to the property behavior were eventually used for prediction. A 

linear QSPR in terms of the selected descriptor with an optional additional correction term which 

exponentially decays with nC was developed. This proposed method has been tested by 

developing QSPRs for predicting the TC and PC for several homologous series (n-alkanes, 1-

alkenes, 1-alcohols, n-aliphatic acids, aldehydes, and n-alkyl benzenes).  Linear QSPRs 

containing single selected descriptors were found to be sufficient to represent the TC and PC for 

the six series.  Linear QSPRs containing single selected descriptors were also developed for 

predicting the VC and the acentric factor (ω) for the n-alkane homologous series. To adequately 

represent the Tm for the n-alkane series (for nC > 20), a correction term with exponential decay 

had to be added to the linear QSPR. In all cases, the QSPR developed correctly represented the 

data in the low nC region and converged to the theoretically predicted limiting value at nC → ∞. 

To predict properties for members of homologous series for cases where very little 

experimental data are available, a special “Reference Series” prediction method was developed. 

Due to limitations on the length of this PhD thesis, this topic is not discussed here; however, a 

detailed description of the method and some property prediction results are available in the 

publication by Shacham et al., 2012. Using this method, a linear (or nonlinear) QSPR is first 

fitted to a "reference" series, for which an adequate amount of precise data are available. This 

QSPR should correctly represent both the available data and the asymptotic behavior of the 

property. In the second stage, a Quantitative Property–Property Relationship (QPPR) is derived 

to represent the predicted property values of a "target" series in terms of the property values of 

the reference series.  We demonstrated this procedure (Shacham et al., 2012) by predicting the 

ideal gas heat of formation 0

fH , entropy of formation 0

fS , and Gibbs energy of formation 0

fG

for twelve homologous series.  
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          The application of the Two Reference Compound Quantitative Structure Property 

Relationship (TRC-QSPR) approach for prediction of vapor pressure (as a function of 

temperature) was investigated.   Due to PhD thesis length limitations, this topic is not discussed 

here; however, detailed descriptions of the method and some property prediction results are 

presented in Paster et al., 2012. The TRC-QSPR method predicts the curve of the temperature-

dependent property for the target compound point-by-point using the property curves of two 

similar predictive compounds and a descriptor collinear with the property value. Using a test set 

of twelve compounds from the n-alkane series, it was found that interpolation in terms of the log 

of the reduced pressure and using the acentric factor as the interpolating descriptor enabled the 

prediction of the vapor pressure of the target compound in the range between the triple and 

critical points within experimental error limits.  

In this project, it can be concluded that we have considerably extended the property and 

descriptor databases, improved the reliability and consistency of the descriptor database and the 

training set selection algorithm, ranked the prediction error indicators according to their level of 

reliability, and developed and tested new, improved prediction techniques for vapor pressure and 

constant properties of long chain substances. 

Our future research will focus on: 1) improvement of prediction errors for compounds 

that do notbelong to homologous series; 2) prediction of properties for ionic liquids; 3) 

prediction of temperature depended properties such as viscosity; 4) improvement of TQSPR 

algorithm in order to prevent the use of descriptors with pseudo zero values in structure-property 

correlations. 

Keywords: Quantitative Structure-Property Relationships, properties prediction, descriptors. 
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 חיזוי תכונות לפי מאפיינים מולקולארייםנושא העבודה: 

 אינגה פסטרשם המגיש: 
     פרופ' נעימה בראונר, פרופ' מירון לנדאו, פרופ' מרדכי שחם המנחים: שמות

 

 תקציר

בסיסי נתונים רבים שכוללים תכונות מדודות עבור חומרים שונים. יש גם לא  היוםקיימים  

אין נתונים  עדיין חישוב תכונות פיסיקליות. יחד עם זאת לאלפי חומריםמאפשרות שמעט טכניקות 

טכניקות חדשות לחיזוי תכונות פיסיקליות  חשוב מאד לפתחאמינים של תכונות פיסיקליות. לכן 

 וטרמודינמיות.

, (QSPR)תכונה על פי מאפיינים מולקולריים -גישות המקובלות בספרות לפיתוח קשרי מבנהה

להתאים מודל לחיזוי תכונה למגוון רחב של חומרים. לכן המודל מחייב הכללה של מספר גדול  ותמנס

גישות  לעיתים הדבר נעשה על ידי פיתוח קשרים לא לינאריים. .בלתי תלויים( יםשל מאפיינים )כמשתנ

ות את הקטנת שגיאת החישוב של תכונות החומרים הכלולים בקבוצות ה"אימון" של אלו מאפשר

ות אבשגי דל. אולם חזוי התכונה לחומר מטרה שאינו נכלל בקבוצת האימון עלול להיות כרוךהמו

 גדולות.

  בנוסף, בשיטות המקובלות בספרות, אין כל אפשרות לחזות את גודל השגיאה הצפויה. 

מצומצמת  ומת זאת, הגישה הננקטת בעבודה זאת, מבוססת על זיהוי ואיתור קבוצת אימוןעל

חומר מטרה, ומאפשרת על ידי כך פיתוח אלגוריתם  לשם בעלי מבנה הדומה למבנה הכוללת חומרי

(. בשלב שני האלגוריתם מזהה לקבוצת אימון TQSPRה"תפור" לחומר המטרה )שיטת  QSPRומודל 

 לו קשר לינארי עם התכונה המבוקשת.יש מאפיין מולקולרי, ש זו

מציעה קבוצת מדדים לבחינת אמינות המודל והחיזוי של ערך התכונה לחומר מטרה.  זו עבודה 

 אמינות גבוהה:בשגיאת חיזוי המדדים שמאפשרים להעריך את  4נמצאו 

1) Geometric Average Correlation Coefficient (GACC) –  דמיון בין חומר המודד את רמת

 שגיאת חיזוי נמוכה. א במתאם גבוה עםנמצ 1-לקרוב  GACCמטרה וקבוצת אימון. ערך של 

 1-ל| קרוב ρ. ערך של  | (|ρ|)תכונה בין תכונת מטרה ומאפיין מולקולארי נבחר -מבנה החוזק קורלצי (2

 שגיאת חיזוי נמוכה. נמצא במתאם גבוה עם

( לערכי תכונה % ,Umaxמקסימאלית )וודאות ניסיונית -אי( ו% ,Uavgוודאות ניסיונית ממוצעת )-אי (3

 גבוה. לדיוק חיזוי נמצא במתאם גבוה עםוודאות נמוכה -עבור חומרים בקבוצת אימון. אי

מסמן  TSAE(: ערך נמוך של TSAEשגיאה ממוצעת של חיזוי תכונה עבור חומרים בקבוצת אימון  )  (4

 בדרך כלל דיוק חיזוי גבוה.

תכונה בשגיאה מינימלית )ברמה של מאפשרת חיזוי שלנו כי השיטה  יםמראאנו במקרים רבים 

 שגיאת המדידה(.

תלויה במידה רבה באיתור קבוצות אימון מתאימה לחומר המטרה מתוך  שלנו הצלחת השיטה

תמש ששלמטרת איתור קבוצת האימון יש להי יםמציע אנוכלל החומרים הכלולים בבסיס הנתונים. 

בחיפוש  לבצע ניתןם המולקולריים. זיהוי תת הקבוצה של המאפיינים יקבוצות של המאפיינ-בתת
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הומולוגית השל המאפיינים את הקבוצה  ידי ההצלחה לאתר באמצעות תת קבוצות-שיטתי, שנבחן על

 אליה משתייך חומר המטרה.

בודקת את הגורמים המשפיעים על דיוק החיזוי, ומאתרת את הסיבות והקשיים  הזאת העבודה

טרה של חיזוי תכונה )ברמת אמינות של נתונים ניסיוניים( בהם נתקלים במקרים בהשגת המ

 במסוימים, בעיקר בחיזוי תכונות של מוצקים. 

קולריים מרחביים )התלויים במבנה המרחבי לכן נבדקה בצורה שיטתית אמינות ערכי מאפיינים מו-כמו

יתיות בשימוש במאפיינים של המולקולה(. התוצאות שמתקבלות בהקשר זה מצביעות על הבעי

אנליזה של דיוק,  תכונה.-ו, בהם נעשה שימוש רחב בספרות לצורך פיתוח קשרי מבנהלמולקולריים א

 44עבודה עם בסיס נתונים שהכיל האמינות ועקביות של מאפיינים מולקולאריים נעשתה על סמך 

 מאפיינים מולקולאריים היו:חומרים. הסיבות העיקריות שאובחנו לגבי ערכים לא אמינים של 

 לחשבם, היכול תוכנת חישוב לאעבור מאפיינים מולקולאריים ש 999-( הגדרה שרירותית של ערך 1 

( הגדרה שרירותית של ערך "פסיאודו" אפס עבור מאפיינים מולקולאריים שלא מוגדרים עבור 2 

 חומרים מסוימים,

שתמשו למבנה הלאופטימיזציה שבה  ממדיים-( רגישות של מאפיינים מולקולאריים תלת3 

 מולקולארי. 

ו "פסיאודו" אפסים  999-על סמך הממצאים כל המאפיינים מולקולאריים  עם ערכים של 

ניתן יהיה לחסיר את אותם  מבסיס הנתונים לפי הצורך, בשלבים מאוחרים יותר של שסומנו  כדי 

לשינויים   םצות שונות לפי הרגישותמימדים הופרדו לקבו-חישובים. מאפיינים מולקולאריים תלת

 מימדי.-תלתבמבנה מולקולארי 

 טווח רחבבעלי יכולת לאקסטרפולציה ל QSPRזה  כלל פיתוח מודלי המחקר הכיוון נוסף של 

גבוה(. נתונים ניסיוניים של  nCעבור חומרים שייכים לקבוצות הומולוגיות עם שרשראות  ערוכות )

תכונת מטרה שימשו לבחירת מאפיינים מולקולאריים  נמצאים בקורלציה גבוהה עם תכונת מטרה.  

מבין המאפיינים מולקולאריים אלה  נבחר לחיזוי  מאפיין עם התכנסות דומה להתכנסות של תכונת 

לקולארי נבחר שימש לפיתוח .  מאפיין מו∞ → nC  אורטיים( בגבול שלתמטרה )ידוע משיקולים 

QSPR תלוי ב( לינארי עם תוספת אפשרית של תיקון אקספוננציאלי יורד- nC  .במידת הצורך )שיטה ה

 עבור מספר קבוצות הומולוגיות: PC -ו TCלחיזוי של  QSPR -הזאת נבדקה על ידי פיתוח של מודל ה

(n-alkanes,1-alkenes, 1-alcohols, n-aliphatic acids, aldehydes, n-alkyl benzenes .)ה מודלה- 

QSPR  אפשר חיזוי טוב של מהליניארי עם מאפיין מולקולאריTC ו- PCקבוצות הומולוגיות.  שעבור ש

( ωומקדם אצנטריות ) VCמש גם לחיזוי של ימולקולארי אחד שליניארי עם מאפיין  QSPR-ה מודל

 -ך להוסיף לריהיה צ n-alkane -לחיזוי של טמפרטורת התכה  עבור קבוצת ה .פרפיניםעבור קבוצת 

QSPR  ליניארי( במקרה זה התיקון אקספוננציאלי-QSPR   תקף עבורnC>20  .)בלבד 

נמוכים ומתכנס לערך  nCמייצג נכון את הנתונים בתחומי  חשפות QSPR-בכל המקרים ה

 . ∞ → nC -גבולי בתיאורטי 

ט מאוד נתונים עקיימים מ ןהתכונות  של חומרים  שייכים לסדרות הומולוגיות שעבורלחיזוי  

. בגלל מגבלה על   ”Reference Series“)ניסיוניים פותחה שיטת חיזוי מיוחדת בשם "סדרת ייחוס" )

הזה לא מוצג כאן, אבל תיאור מפורט של השיטה והתוצאות ניתן למצוא  אהנוש PhD-אורך תזת ה
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 . Shacham et al., 2012במאמר 

ייחוס שעבורה יש  תליניארי )או לא ליניארי( מותאם בהתחלה לקבוצ QSPRזו השיטה הלפי 

הזה מייצג נכון גם את הערכים הניסיוניים  QSPR-מודל ההמספיק נתונים ניסיוניים בעלי דיוק גבוה. 

כמותי תכונה -שלב השני מפותח יחס תכונה. ב∞ → nCוגם את  ההתכנסות של ערך  התכונה עבור 

(Quantitative Property-Property Relationship – QPPRכדי )  לייצג את ערכי התכונה של קבוצת

על ידי חיזוי של חום  םזו מודג ייחוס. שימוש בשיטהמטרה כפונקציה של ערכי תכונה של קבוצת 

0וצרות )ויה

fH 0וצרות )ויה( ואנטרופית

fS 0)        וצרות של גיבס ויה( ואנרגית

fG של גז אידיאלי )

 (.Shacham et al., 2012סדרות  הומולוגיות שונות ) 12עבור 

מבוסס על שני חומרי התכונה כמותי -מוש בשיטת יחס מבנהשיבמסגרת עבודה זו נבדק גם  

 TRC-QSPR:-ייחוס 

  ( (Two Reference Compound - Quantitative Structure Property Relationship לחזוי של לחץ

הנושא הזה לא מוצג כאן, אבל  PhD-אידים )כפונקציה של טמפרטורה(. בגלל מגבלה על אורך תזת ה

 . Paster et al., 2012ניתן למצוא במאמר:  יהתיאור מפורט של השיטה ותוצאות

מטרה, נקודה תלויה בטמפרטורה עבור חומר החוזה עקומה של תכונה  TRC-QSPR -שיטת ה

ומרים דומים( ומאפיין מולקולארי אחרי נקודה, על ידי שימוש בעקומות של שני חומרי ייחוס )ח

.  n-alkane        הומולוגית שלסדרה חומרים מ 12 -קורלטיבי ביותר לערך תכונה. על ידי שימוש ב

של  log, אינטרפולציה במונחים של Wagnerנמצא שייצוג של לחץ אידים של חומר מטרה  לפי משוואת 

ם עבור חומר מטרה כמאפיין מולקולארי מאפשרים חיזוי של לחץ אדי ω -מוחזר ושימוש בלחץ אדים 

 ניסיונית.קריטית בדיוק של שגיאה הנקודה המשולשת והנקודה הווך בין טבתוך 

במהלך העבודה הזו הרחבנו בצורה משמעותית את בסיס הנתונים של תכונות אפשר לסכם ש 

מולקולאריים נתונים של מאפיינים ההעקביות בסיס אמינות אפיינים מולקולאריים, שיפרנו את ומ

חיזוי לפי ון . בוצע דירוג  של מדדי שגיאת אימשיפורים באלגוריתם לבחירת קבוצת והוכנסו גם 

ונבדקו שיטות חדשות לחיזוי לחץ אדים ותכונות קבועות עבור  מולקולות אמינות שלהם, פותחו ה

 בעלות שרשראות ארוכות.

( הורדת שגיאות החיזוי עבור חומרים שאינם שייכים 1האתגרים להמשך העבודה כוללים: 

( חיזוי תכונות תלויות טמפרטורה כגון 3( חיזוי תכונות של נוזלים יוניים, 2לקבוצות הומולוגיות, 

כדי להימנע משימוש במאפיינים מולקולריים אשר אינם  TQSPR( שיפור אלגוריתם של 4מיגות, צ

 תכונה.-מוגדרים עבור חלק מהחומרים )בעלי ערך אפס לא משמעותי( בתוך מודלי מבנה

 

 , מאפנים מולקולאריים.תכונה כמותי –: חיזוי תכונות, קשר מבנה מילות מפתח

 

 

 



Algorithms for MicroRNA Target Prediction 
and Post-Transcriptional Gene Regulation in  

Host-Viral Interactions 
 

Submitted by: Isana Veksler-Lublinsky 

Supervisors: Klara Kedem and Michal Ziv-Ukelson 

 

MicroRNAs (miRNAs) are an abundant class of small non-coding RNAs that can 
affect gene expression by post-transcriptional regulation of mRNAs. miRNAs have 
been shown to play important roles in various cellular and pathogenic processes. 
Some viral organisms also encode miRNAs, a fact that contributes to the complex 
interactions between viruses and their hosts. 

miRNAs down-regulate translation of genes via imperfect binding of the miRNA to a 
specific site or sites on their coding transcripts. A critical step in miRNA functional 
studies is to identify the target genes that are directly regulated by miRNAs. The 
current target prediction tools have two major limitations. First, they are time 
consuming for large datasets. Second, they are noisy and predict an excess of targets 
for each miRNA. 

To overcome the first limitation, we developed our own method for target prediction, 
which extends the "threshold all-against-all" sequence alignment algorithm. To get 
over the second limitation, we developed methods, related to bi-clustering, that 
combine target prediction results with new host-viral post transcriptional regulation 
modes and additional information sources, and narrow the list of target genes to more 
reliable candidates. 

Our algorithm, called bi-targeting, searches for modules of miRNAs (host and viral) 
and their common host target genes that have a similar biological function. We 
applied it to the discovery of modules consisting of human and Epstein-Barr virus 
(EBV) miRNAs and human genes, in a cooperating mode of regulation.  

Later we relaxed the bi-targeting algorithm to compute quasi-modules, where many 
more interactions were captured and reported. We used our new relaxed bi-targeting 
algorithm to study the compensating regulation of miRNAs in Human 
cytomegalovirus (HCMV) infection, using new expression data of miRNAs in HCMV 
infected vs. un-infected cells.  

Since not much is known about the function of viral miRNAs, finding modules that 
link the viral miRNAs and the human miRNAs, might help in understanding the role 
of miRNAs in host-viral interactions. Furthermore, since the identification and 



validation of miRNA targets remains a hard problem, focusing on small sets of 
miRNAs and their effects on particular biological pathways may give significant 
advantage in target identification. 

 

Keywords: miRNA, deep-sequencing, host-viral interactions, cooperating mode, 
compensating mode, bioinformatics, miRNA target prediction, modules, quasi-
modules, bi-clustering. 



Hyperspectral Applications of Precision Agriculture for Field Crops 

in Drylands 

Ittai Herrmann 

Advisores: Prof. Arnon Karnieli and Dr. David J. Bonfil 

Abstract  

Enhancing crop productivity and reducing environmental impacts are primary goals of modern 

farmers. Spectral wavelengths in specific regions of the electromagnetic spectrum can be related 

to the state and condition of vegetation as well as to crop species or category (broadleaf or grass). 

The ability to identify, within an agricultural field, differences that are significant and important 

enough to be included in the site-specific crop management (termed also “precision 

agriculture”), can satisfy the above-mentioned farmers’ goals, i.e., economical profit and 

environmental benefits.  

The current dissertation is aimed at using spectral data and respective techniques to explore four 

potential field crop applications that could be used in framework of precision agriculture. These 

applications are: (1) assessing nitrogen (N) content in potato plants; (2) assessing Leaf Area 

Index (LAI) in wheat or potato fields; (3) detecting weeds in wheat and chickpea fields; and (4) 

identifying two-spotted spider mite (TSSM) damage to greenhouse pepper leaves. These four 

applications are presented in five studies as the weed detection topic is presented by two studies. 

The main knowledge gaps that were explored are: vegetation indices that are not directly related 

to N content in plants are the main assessors of it; potential ability to assess LAI by future 

satellites; inadequate ability to spectrally separate between crops and weeds on ground level in 

the critical period of weed control; spectral assessment of TSSM damage to leaves. Specific 

objectives were formulated for each of the studies.  

Several insights can be inferred from the wide perspective of the current dissertation. These are: 

(1) Spectral data in the electromagnetic spectrum are capable to detect and monitor different 

phenomena and properties of agricultural crops. These data can be of continuous hyperspectral 

spectra, multi or super spectral spectra, and VIs based on both spectral resolutions. Therefore, 

spectral data acquired by a variety of ground-level, airborne, and spaceborne sensors can be 



applied for precision farming and site-specific management. (2) The red-edge region is highly 

important spectral region for several potential field crop applications e.g., LAI, weed detection, 

and monitoring TSSM damage to leaves. The importance of this region has been recently 

recognized by the remote sensing community and appropriate spectral bands are now designed in 

the forthcoming space systems (e.g., VENμS and Sentinel-2). (3) It was found that multi or super 

spectral data perform as good as continuous hyperspectral data. This might be beneficial for 

applying spectral data with reduced cost and increased area of coverage.  

 

 



 יישומים מרובי ערוצים של חקלאות מדייקת עבור גידולי שדה באזורים צחיחים

 איתי הרמן

  בונפיל. .בהנחיית: פרופ' ארנון קרניאלי וד"ר דוד י

  תקציר 

הסביבתי הינן מטרות עיקריות של החקלאים המודרניים. אורכי גל  הזיהוםהגדלת תפוקת הגידול והפחתת 

קשר למצב הצמחייה כמו גם למיני גידולים יבתחומים מסוימים של הספקטרום האלקטרו מגנטי יכולים לה

או לקטגוריות (רחב עלים או דגן). היכולת לזהות, בתחומי שדה חקלאי, הבדלים מובהקים החשובים מספיק 

כלל בניהול גידולים מדויק מיקום (מוכר גם כחקלאות מדייקת), יכולה לענות על המטרות הנ"ל, יכדי לה

  רווח כלכלי ויתרונות סביבתיים. לספק כלומר 

עבודת המחקר הנוכחית מכוונת אל שימוש במידע ספקטראלי ושיטות המתאימות לו לשם חקר ארבעה 

) הערכת תכולת חנקן 1ולי שדה. היישומים הינם: (יישומים אפשריים בסביבת חקלאות מדייקת עבור גיד

) איתור עשבים רעים בשדות 3( .אדמה- ) הערכת מדד שטח עלה בשדות חיטה ותפוח2( .אדמה- בצמחי תפוח

) זיהוי נזק של אקריות קורים לעלי פלפל חממה. ארבעת יישומים אלו מוצגים בחמישה 4( .חיטה וחימצה

פערי המידע העיקריים שנבחנו הם: מדדי מוצג ע"י שני פרסומים. פרסומים כאשר נושא איתור העשבים 

צמחייה הקשורים באופן עקיף לתכולת החנקן בצמח הינם המעריכים החשובים שלו; יכולת פוטנציאלית של 

הערכת מדד שטח עלה בעזרת לוויני עתיד; יכולת בלתי מספקת להפרדה ספקטראלית בין גידולי שדה לעשבים 

קע ובפרק הזמן המשמעותי לטיפול בעשבים רעים; הערכה ספקטראלית של נזק אקריות רעים, ברמת הקר

  קורים לעלים. 

) מידע ספקטראלי בתחום האלקטרו 1זווית מבט רחבה על עבודת המחקר מאפשרת להסיק מספר תובנות: (

ות מרובה ערוצים מגנטי מסוגל לזהות ולנטר תופעות ותכונות שונות של גידולים חקלאיים. מידע זה יכול להי

ורציף, מולטי או סופר ספקטראלי, כמו גם מבוסס מדדי צמחייה עבור שתי הרזולוציות. לכן, מידע ספקטראלי 

שנרכש בעזרת מגוון חיישנים ברמה הקרקעית, האווירית והחללית יכול להיות מיושם עבור חקלאות מדייקת 

קטראלי שהינו חשוב ביותר עבור מספר יישומים ) אזור גבול האדום תוחם טווח ספ2וניהול מדויק מקום. (

פוטנציאליים לגידולי שדה, ביניהם, מדד שטח עלה, איתור עשבים, וניטור נזק אקריות לעלים. חשיבות איזור 

העתיד זה הוכרה לאחרונה ע"י קהילת החישה מרחוק וערוצים ספקטראליים מתאימים מתוכננים ללווייני 

VENμS  וSentinel-2) .3רר כי מידע מולטי וסופר ספקטראלי מניב תוצאות שאינן נופלות באיכותן ) התב

מזו של מידע רציף מרובה ערוצים. תובנה זו עשויה לתרום ליצירת יישומים פחותי עלות שיכסו שטח גדול 

  יותר. 
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Thesis: Nanophotonic Structures for Optical Biosensing and Application in Water 

Quality Control 
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Abstract: 

The dissertation deals with investigation of several nanophotonic structures for 

optical biosensing applications in a water environment. It involves research, design, 

fabrication, and biofunctionalization of the nanostructures and demonstrates their water 

sensing. Structures based on three optical phenomena were investigated and applied 

successfully to biosensing. 

Research and design of sensors are presented based on several concepts: (a) Surface 

enhanced fluorescence (SEF) from metallic nano-sculptured thin films (STF); (b) 

Extraordinary optical transmission (EOT)-based sensor from nanoslits in metal films; and 

(c) Fast surface plasmon resonance (SPR) imaging using Radon transform (RT). 

Investigated, designed, and implemented biosensors were applied for identification of 

alcohols ethanol and methanol, sugars, Escherichia coli bacteria in water, representative 

water pollutants such as Bisphenol A, and the hormone Estrone. 

Several experimental and optical output processing problems were solved: (a) 

Development of a fast and accurate SPR sensor that overcomes the problems associated 

with mechanical scanning using a single frequency diverging beam combined with a 

camera; (b) Development of a detection algorithm based on Radon Transform that helps 

in reducing the effects of speckle noise for single and, further, for multiple channel SPR 

imaging; (c) Development of functionalization protocol for attachment of bio-entities to 

smooth and STF nano-layers of silver; (d) Design of optic fiber holder – a miniature 

device that is inserted instead of the microscope eyepiece and enables combining the 

microscope and spectrometer for achieving both fluorescence image and spectrum; (e) 

Optimization of silver-based nano slit structure with the appropriate overlayer for 

protection and functionalization using rigorous electromagnetic simulations. 

One of the biosensors investigated is based on a surface enhanced fluorescence 

phenomenon from sculptured thin films. The interaction between light and nanoparticles 

amplifies the fluorescence signal. In the thesis, SEF from porous, metallic STFs of 

different morphologies was demonstrated for sensing bacteria in water. Enhancement 

factors larger than 23 were observed using STFs made of silver with respect to its dense-

film counterpart. Using these substrates we were able to detect bacteria in water much 

more easily than using standard dense silver film. The main SEF mechanisms, according 

to our findings, are believed to be the lightning rod nanoantenna effect and the dipole–

dipole interaction. This observation makes STFs potential candidates as SEF nanobeds 

for biosensing and bioimaging. During the thesis, we examined the effect of the substrate 

material, constituent rod material, porosity, and the rods’ tilt angle on the enhancement 

factor of the fluorescence signal. 

The EOT phenomenon is very sensitive to the refractive index of the medium placed 

above or below the nanoapertures as shown in the thesis. Theoretical investigations of the 

sensors based on EOT together with experimental results are presented. One of the ideas 



 

 

proposed in the thesis deals with the origin of the EOT through the thin metal (< 100 nm) 

nano-slits. We showed that the existence of EOT through the nano-slits is due to the 

extended surface Plasmon resonance excitation where two such plasmons are excited: 

one at the upper grating–analyte interface and one at the lower grating–substrate 

interface. Experimental results presented in the thesis showed that periodically-structured 

metallic films constituting of subwavelength apertures based on the EOT phenomenon 

have potential as a sensor for a variety of applications including water quality control. 

As part of my Ph.D. research a novel algorithm based on Radon transform was 

developed for fast and simple analysis of the SPR imaging (SPRI) sensor output while 

light source is a diverging monochromatic TM polarized beam. Using the diverged beam 

enables avoiding mechanical scanning through the different angles and therefore gives an 

immediate output signal. An improved further algorithm enables fast analysis of multiple 

SPRI signals from multichannel sensors. A novel multi-channel SPR imaging technique 

using Radon transform was applied to the detection of: different concentrations of the 

ethanol in water; a representative endocrine-disrupting chemical in water Bisphenol A; 

and hormone Estrone by immobilizing Rabbit Anti-Estrone Polyclonal IgG antibody. 

Functionalization process of the smooth and sculptured silver nano-surfaces was 

developed, improved, and implemented during the research. 

 

Key words: SPR, SPR Imaging, Surface enhanced fluorescence, Extraordinary 

Optical Transmission, Optical Biosensing. 



 

  המים איכות על לבקרה אופטיים חיישנים כביו פוטוניים- נאנו מבנים: נושא העבודה

  

  בסקי' אלינה קרבצ:שם המגישה

  

  איברהים עבדולחלים'  פרופ:שם המנחה

  

   :תקציר העבודה

זה תב. חישה אופטית בסביבה מימית-מבנים נאנופוטוניים לשימושים של ביוחקר זה זו עוסקת בעבודת ת

פעולתם  הדגמת – ובנוסףמבנים -ייצור וקיבוע של חומרים ביולוגיים על גבי נאנו,  תכנון, חקר:מסוכמים
  . בסביבה מימיתכחיישנים אופטיים 

פלואורסנציה : ל שלוש תופעות אופטיותחישה המבוססים ע-במהלך המחקר נחקרו ומומשו מבנים לביו
חריצים -מנאנו )EOT (גברתמוהעברה , )STF(של שכבות דקות מעוצבות ) SEF(מוגברת מהמשטח 

 פיתוח אלגוריתם זיהוי המבוסס עלתוך ) SPRI(בשכבות מתכתיות והדמאה של תהודת פלסמון משטחי 

חיישנים אופטיים לזיהוי כוהלים שונים - מומשו לאחר מכן כביו, חיישנים שנחקרו ותוכננו). RT(התמרת רדון 

הורמון ה וAמזהמים מימיים מייצגים כמו ביספנול  וE-coliזיהוי חיידקי , סוכרים,  אתנול ומתאנולכגון
  .אסטרון

 מהיר  SPRפיתוח של חיישן ) א: (נפתרו מספר בעיות נסיוניות ובעיות של עיבוד הפלט מאחד החיישנים
ומדוייק אשר מונע סריקה מכאנית עבור ריבוי זויות על ידי שימוש באלומה מתבדרת של קרן לייזר בכניסה 

שנוצר עקב עירור של פלסמון ) קו(פיתוח של אלגוריתם זיהוי עקום ) ב(א של החיישן לחיישן ומצלמה במוצ
ערוצי  רב  גם ובהמשך ערוצינתן מקדם שבירה מסויים אשר אינו רגיש לרעשים עבור חיישן חדיחי בהמשט

של נון תכ) ד(מטריות חלקות ומעוצבות -פיתוח פרוטוקול קיבוע של חומרים ביולוגיים לשכבות כסף נאנו) ג(
קרוסקופ ומאפשר חיבור בין המיקרוסקופ ימהבמקום עינית ממוקם  אשר  מתכוונן מתקן זעיר–מחזיק סיב 

  . במקביל לדמות במצלמהלקבלת מידע על התנהגות הספקטרוםלספקטרומטר 

-אחד החיישנים המוזכרים לעיל מבוסס על תופעת הפלואורסנציה מוגברת מהמשטחים של שכבות נאנו

 עקב הגברת ת הסיגנל הפלואורסנטי איםחלקיקים מגביר-גומלין בין האור לנאנוקשרי . צבותמטריות מעו
 STF משכבות SEFמוצגות תוצאות של חקר , המחקרבעבודת . השדה האלקטרומגנטי על יד הננוחלקיקים

בות  עבור שכ23-פי של ה הגברהנמצא. חישה במים- ביומטרת מתכתיות ונקבוביות בעלי מורפולוגיה שונה ל
STFת הסיגנל הפלואורסנטי הינו רהמנגנון העיקרי להגב, לפי ממצאינו.  מכסף בהשוואה לשכבת כסף חלקה

המעוררים  STFs שכבות, בהתאם לממצא זה. דיפוליםבין האנטנה הקורנת וקשרי גומלין -אפקט הנאנו
 השפעה ות תוצאות חקרג מוצבמהלך עבודת המחקר .חישה והדמאה- ביו מתאימים לתחומים של SEFתופעת 

סיגנל הההגברה של מוטות על -נאנו של ההטיהזווית  ונקבוביות, STFsחומר ממנו עשויים , ע מצ:של
   .הפלואורסנטי

 מפתחים כמוראה-תווך הנמצא מעל ובתחתית של הנאנומקדם השבירה של ה מאוד רגישה לEOTתופעת 

 של חיישנים המבוססים על תופעת תיות וניסיוניובתזה מוצגות תוצאות מחקר תיאורט, בנוסף. זהומוסבר בת

EOT. עוסק בהסבר של תופעת , אחד הרעיונות המוצגות בתזהEOT בעובי מתכת דקה בתוך מפתחים -נאנוב
 הוא )להבדיל מפלסמונים ממוקמים( מתפשטים עירור של פלסמונים, במקרה זה. נאנומטר 100-של פחות מ

 בממשק שבין מעורראחד , שני פלסמונים נמצאו מעוררים. חריצים- בנאנו-EOT תופעת התאחראי להיווצרו
  . )מצע ( בין המתכת לבין התווך שמתחתיהמעוררכאשר הפלסמון השני , המתכת לתווך שמעליה

 לחישה EOTחריצים המבוססים על תופעת - מערכים מתכתיים של נאנויחקרנו באופן תיאורטי וניסיונ
חריצים - של נאנוגיאומטריהבעלי  בתזה מראות כי ניתן לתכנן חיישנים  המוצגותתתוצאות ניסיוניו. במים

  . לבקרה על איכות המיםEOT על תופעת המבוססיםמחזוריים 

 פותח אלגוריתם יעיל המבוסס על התמרת רדון לזיהוי מהיר ועיבוד של פלט מחיישנים רמחקהכחלק מ

SPRI מוש באלומה מתבדרת מאפשר למנוע סריקה שי. אלומת לייזר מקוטבת מתבדרת כאשר מקור אור הינו
אשר מוצג גם הוא ,  אלגוריתם המשופר.SPRIמכאנית של ריבוי זוויות ולכן ניתן לקבל פלט מיידי מחיישן 

 ואלגוריתם לזיהוי SPRIמימשנו חיישן . ערוצי- רבSPRI מחיישן SPRמאפשר זיהוי של סיגנל ה , בתזה
 – המשבש מערכת אנדוקרינית אלכימיק, י אתנול שונים במיםשל ריכוז: לזיהויערוצים סיגנלים מכמה 



 

תהליך קיבוע מזהמים על .  וזיהוי של הורמון אסטרון על ידי קיבוע של הנוגדן שלו למשטח החיישןAביספנול 
 .משטחים מצופים בשכבה נאנומטרית חלקה או מעוצבת מוטות כסף פותח ונבדק במהלך המחקר

 

פלואורסנציה , )SPRI(הדמאה של תהודת פלסמון משטחי  ,)SPR(שטחי תהודת פלסמון מ: מילות מפתח

  .חיישנים אופטיים-ביו, )EOT(העברה מוגברת , )SEF(מוגברת מהמשטח 

  



 על סוגיות כלכליות בתחרויותנושא העבודה 

 אלכס קרומרשם המגיש: 

  פרופסור ענר סלע ופרופסור אוסקר ווליךשם המנחים: 

 תקציר העבודה

אנו חוקרים סוגיות כלכליות כמו העדפות הפרטים, תוחלת הרווח, תחרותיות והבדלים מגדריים 

 . אנו מחלקים את הניתוח שלנו לשלושה פרקים. המתרחשים בתחרויות רב שלביות

מסוג  all-payיים עם אפקטים פסיכולוגיים"( אנו חוקרים תחרות נהטוב מש מסוג בפרק הראשון )"תחרות

הומוגניים. הזוכה של התחרות הוא השחקן אשר מנצח שני שחקנים  בה משתתפים משחקיםהטוב משני 

תחרות. לכל ה. במקרה של ניצחון אחד לכל שחקן, ההגרלה קובעת את זהות המנצח של משחקיםבשני 

שחקן יש ערך עבור ניצחון בתחרות כולה וגם ערך עבור ניצחון במשחק בודד, כאשר הערך לנצח משחק 

בודד במגרש הביתי גבוה יותר מהערך לנצח במגרש חוץ. אנו מראים שאם ניצחון בשלב הראשון גורם 

 פסיכולוגי בשלב השני, הרי שכל שחקן יעדיף לשחק את המשחק בשלב השני במגרשו הביתי. ליתרון 

מסוג הטוב  all-payבפרק השני )"סידור המשחקים בתחרות מסוג הטוב משלושה"( אנו חוקרים תחרות 

משלושה משחקים בה משתתפים שני שחקנים. הזוכה של התחרות הוא שחקן שמנצח ראשון בשני 

בפרק הזה אנו מניחים כי לכל שחקן יש ערך עבור ניצחון בתחרות כולה וגם ערך עבור משחקים. גם 

ניצחון במשחק בודד, כאשר הערך לנצח משחק בודד במגרש הביתי גבוה יותר מהערך לנצח במגרש חוץ. 

שחקן חזק יותר )זה עם ערך גבוה יותר לנצח בתחרות כולה( משחק פעמיים במגרשו הביתי ופעם אחת 

חוץ. אנו מנתחים סידור של המשחקים, עליו מסכימים שני השחקנים. לפי סידור זה, לאף שחקן  במגרש

. אנו מוצאים שלו אין מניע לשנות את סדר המשחקים, משום ששינוי כזה לא יגדיל את תוחלת הרווח

 משחקיםהולאחר מכן שני  ,השחקן החלש ישחק את המשחק הראשון במגרשו הביתי ,שבסידור מוסכם זה

 הבאים ישוחקו במגרשו של השחקן החזק.

בפרק השלישי )"מגדר ותחרותיות: עדות ממשחקי טניס של המקצוענים"( אנו חוקרים האם גברים יותר 

תחרויות התית עם פרסים כספיים גדולים. בהתבסס על נתונים מיתחרותיים מנשים בסביבה תחרותית אמ

, אנו מוצאים 4202תחרויות נשים( בשנת  42 -ברים ותחרויות ג 42הכי יוקרתיות בסבב הטניס העולמי )

הבדל מגדרי בצמידות של התוצאה הסופית של מערכה במשחקי טניס. הניתוח שלנו מצביע על כך 

שהסיבה לממצא זה נובעת לא בגלל שגברים יותר תחרותיים מנשים, אלא יותר מהסיבה שגברים יותר 

ביכולת של גברים ברגעים מכריעים של המשחק גבוהה  חזקים פיסית. כמו כן, אנו מוצאים כי הפגיעה

יותר מאשר אצל נשים. התוצאות שלנו שופכות אור חדש על הבדלים מגדריים בתחרותיות, המסבירים את 

 הפערים המגדריים בספורט בפרט ובשוק העבודה בכלל. 

  

 

יים, תחרויות נוב מש,  תחרויות מסוג הטall-pay תחרויותהכל, -לוקח-: תחרויות המנצחמילות מפתח

 .מסוג הטוב משלושה, הבדלים מגדריים, ביצועים תחת לחץ, טניס

 



Abstract 
We study economic issues of multi-stage contests, such as players' preference, 

expected payoff, competitiveness and gender difference. We divide our analysis into 

three chapters. 

In the first chapter (Best-of-Two Contests with Psychological Effects) we study a 

best-of-two all-pay contest with two homogeneous players (teams). The winner is the 

player who wins in both stages. In the case of one victory for each team, a draw 

determines the identity of the winner. Each team has a value of winning the contest as 

well as a value of winning a single game. A team's value of winning a game at its 

home field is higher than its value of winning a game away from home. We show that 

if winning in the first stage provides a psychological advantage in the second stage, 

each team would prefer to play the second stage at its home field.  

In the second chapter (The Order of Games in a Best-of-Three Contest) we study a 

best-of-three all-pay contest with two players in which the first player to win two 

games wins the contest. In this chapter we also assume that each player has a value of 

winning the contest as well as a value of winning a single game. It is assumed that a 

player's value of winning a game in his home field is higher than his value of winning 

a game away from home. The stronger player (the player with the higher value of 

winning the contest) plays twice at his home field and once away from it. We analyze 

the order of games that both players agree to, according to which no one has an 

incentive to switch to a different order, since switching would not yield a higher 

expected payoff. In this order, the weaker player plays at his home field in the first 

stage and then plays two games at the stronger player’s field. 

In the third chapter (Gender and Competitiveness: Evidence from Professional 

Tennis) we examine whether men are more competitive than women in a real 

competitive environment with large monetary rewards. We use data from the most 

prestigious tournaments on the professional tennis circuit that includes matches from 

the 24 top men's and 23 top women's singles tournaments in 2010. Our results show 

that on a set-level there is a gender difference in the tightness (competitiveness) of the 

final score. The analysis reveals that the reason for this difference is not because men 

are more competitive than women, but rather because they are more physically 

powerful. We also find that men's drop in performance at decisive points of the match 

is significantly higher than that of women's. These results shed a new light on 



competitiveness-based explanation for the gender gap in sport in particular and in the 

labor market in general.   

Keywords: Winner-take-all contests, all-pay contests, best-of-two contests, best-

of-three contests, gender differences, performance under pressure, 

tennis 

 



Abstract 
Atomic magnetometers utilize the magnetic properties of atoms to measure 

magnetic fields. In a particular realization, alkali vapor (Potassium, Cesium, or 

Rubidium) is evaporated in a heated glass cell. By optical pumping, the spins of 

the alkali atoms are aligned along an incoming circularly polarized laser beam 

tuned to a specific atomic transition. A magnetic field perpendicular to the 

pumping laser rotates the spin by an angle proportional to the magnetic field 

intensity. A probe laser beam, linearly polarized, perpendicular to the pump laser 

and to the magnetic field monitors the spin angle of rotation and measures the 

intensity of the local magnetic field component perpendicular to both laser 

beams. 

The sensitivity of the atomic magnetometer depends on relaxation processes 

that affect the spins of the alkali atoms. In a special regime, called the Spin 

Exchange Relaxation Free (SERF) regime, the sensitivity limit is lower by several 

orders of magnitude. This regime is reached when the rate of spin-exchange 

collisions between alkali atoms exceeds the Larmor precession frequency. The 

typical SERF magnetometer operation is characterized by high vapor density of 

alkali atoms (1012–1014 cm-3) and very low magnetic field achieved by efficient 

magnetic shielding (>1000). For a 1-cm3 measurement volume in an alkali metal 

vapor cell, the SERF magnetometer sensitivity threshold is better than 0.5 

fT/√Hz. An expected theoretical limit for such devices is better than 0.01 

fT/√Hz. Some SERF magnetometers use a high pressure buffer gas (several 

atmospheres) to reduce diffusion of the alkali atoms inside the vapor cell. This 

makes it possible to use a small volume of the atoms inside the vapor cell as a 

tiny high sensitive detector of a magnetic field and to perform multichannel 

operation and 3D measurements of a magnetic field inside the vapor cell. 

Multichannel operation is performed by illuminating the vapor cell with the 

pump beam and collecting data from the expanded probe beam by a two-

dimensional photo diode array as a detector. Each element of the array collects 

the integrated signal of the linear polarization rotation along the probe beam that 
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allows a two-dimensional mapping of the integrated fields along the 

magnetometer-cell rows. 

The capability of a SERF magnetometer to perform the 3-D magnetic field 

imaging with a single vapor cell is shown. To demonstrate this capability a SERF 

atomic magnetometer was built and operated at Ben-Gurion University. A cubic 

PYREX vapor cell of 4 cm on the edge is warmed up to 180oC by hot air in a small 

oven mounted in the center of a 5-layer cylindrical magnetic shield. The 

magnetic noise is further reduced by three perpendicular sets of compensation 

coils. The magnetometer with a measurement volume of about 50 mm3 exhibits 

sensitivity better than 20 fT/Hz1/2. The sensitivity can be further improved by 

operating the magnetometer in a gradiometer scheme. 3D high sensitivity 

measurements of the magnetic field inside the vapor cell have been performed 

for the first time by repetitively pumping the magnetometer cell in successive 

layers. The small volume of the atoms, formed by crossing of the pump and 

probe beams, serves as a very sensitive magnetic field detector. The signals are 

detected with 5×5 photodiode array creating 25 vapor voxels in each pumped 

layer. The specially developed computerized data analysis allows detecting, 

mapping, and saving the distribution of the magnetic field inside the vapor cell. 

The main problem of the method is the very long measurement time, because 

before pumping a new layer we have to wait for the atomic polarization in the 

previously pumped layer to decay to zero (more than 50 ms). A novel 

measurement method significantly reduces the measurement time. The layers 

are pumped in sequence without waiting. The photodiode signals are processed 

by a deconvolution algorithm that extracts the information originating from each 

individual voxel. It has been described theoretically and shown experimentally 

that the time of a single layer pumping can be reduced below the atomic-cell 

relaxation time constant, with almost no loss of precision. 

A novel 3D signal processing technique is suggested. Each pumping layer is 

considered as an independent factor influencing the magnetometer signal. Such 

an approach allows us to apply powerful tools of mathematical statistics for 
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analysis of the obtained results. The offered method allows considerable 

reduction of the measurement time and increases the accuracy by illumination of 

several layers simultaneously according to a specially developed multifactorial 

design. Magnetometer signal processing and calibration procedure are 

considered. The calibration procedure defines the main magnetometer constants 

and determines values of uncompensated magnetic fields that should be taken 

into account during the signal processing. 

The single cell SERF magnetometer capability of magnetic dipole tracking is 

tested. The main accuracy limiting factors are described. It is demonstrated that 

the accuracy of the localization is related to the number of sensors, their 

arrangement, and the dipole position. It is shown that the tracking errors 

increase significantly when the distance from the dipole to the plane of 

measurement exceeds the overall dimension of the detector array. Position and 

magnetic moment of the dipole imitation coil, oriented perpendicular to the 

plain of detectors, were determined with a 9 voxels detector array by applying 

the Levenberg-Marquardt optimization algorithm. 

It is demonstrated that a SERF atomic magnetometer can be used for scalar 

measurements with no additional hardware. It is shown that an on-off 

modulation of the pump beam reveals oscillations of the magnetometer signal at 

the Larmor frequency during the "off" periods. The scalar value of the applied 

magnetic field is derived from this frequency. It is demonstrated that applied 

fields down to 1 nT can be measured with a 0.1% relative uncertainty. Fields 

down to 50 pT can be measured with a 10% relative uncertainty. The time 

dependence acquired in the "off" periods is strongly correlated with the Zeeman 

sublevels population of the atomic ground state and reveals its spin dynamics. 

The 3D operation of the atomic magnetometer opens the way for numerous 

applications demanding high sensitivity, high spatial resolution, and fast 

response such as biomagnetism and NDT. 

 



 תקציר

.  מגנטומטרי� אטומיי� משתמשי� בתכונות המגנטיות של אטומי� למדידה של שדות מגנטיי�

.  מוחזקי� בתא מחומ�) רובידיו�, צזיו� , אשלג�( אדי מתכת אלקלית, במתאר המתואר בעבודה זו

שאיבה אופטית על ידי אלומת אור מקוטבת מעגלית המכוונת למעבר אטומי ספציפי גורמת לכוו� 

גור� לסיבוב , שדה מגנטי המאונ� לכו�� התקדמות האלומה.  משות� של הספיני� בכוו� האלומה

אלומת לייזר בוח� . השדה המגנטי בכוו� הנדו�בזווית פרופורציונאלית לעוצמת מרכיב  הספיני�

)probe( ,מאונכת ללייזר השאיבה ולכוו� השדה המגנטי בודקת את זווית , מקוטבת ליניארית

 .המאונ� לשני הלייזרי� הספיני� ומודדת את העוצמה של מרכיב השדה המגנטי המקומי

הרלקסציה של  כימתהליבי� שאר הגורמי� , ס� הרגישות של מגנטומטר אטומי מושפע 

רלקסציה בגלל חילו� ספי� בי� אטומי� בעת התנגשות גורמת .  הספיני� בהשפעת גורמי� שוני�

אפשר להשיג הורדה ,  Spin Exchange Relaxation Free (SERF)במתווה של .  להעלאת ס� הגילוי

10)בוה מתקבל שימוש באדי אלקלי  בלח  ג  SERF מתווה. של סף הרגישות במספר סדרי גודל
12

 - 

10
14

 cm
-3

ובנוכחות  גז בלח  (1000<) בשדה מגנטי מאוד נמו� המושג בעזרת סיכו� מגנטי יעיל , (

ס� הרגישות , בתא גז אלקאלי בנפח של סנטימטר מעוקב. בתא המדידה) כמה אטמוספרות(גבוה 

אלה טוב הגבול התאורטי לרגישות מכשירי� כ. 0.5fT/√Hz   !מגיע ל  SERFהמתקבל במגנטומטר 

היא הדיפוזיה הנמוכה של אטומי  SERFיתרו� נוס� של מגנטומטר . fT/√Hz 0.01  !יותר מ 

מה שמאפשר שימוש בנפח קט� של אטומי האלקאלי בתא . האלקאלי בתו� התא בשל לח  הגז הגבוה

ערוצית ומדידות תלת ממדיות של השדה המגנטי !כחייש� מגנטי רגיש וקט� מאוד ולבצע פעולה רב

 .אבת

ערוצית מתבצעת על ידי הארת התא ע� לייזר השאיבה ואיסו� מידע מהאלומה !פעולה רב

כל אלמנט במער� אוס� את . המורחבת על ידי מער� פוטו דיודות דו ממדי כגלאי) probe(הנבחנת 

האות האינטגרלי מסיבוב הפולריזציה הלינארית לאור� האלומה הנבחנת המאפשר מיפוי דו ממדי של 

 .האינטגרלי של השדה לאור� שורות תאי המגנטומטרהגודל 

 



ע� תא בודד לבצע מדידות תלת ממדיות של שדה  SERFהראנו את היכולת של מגנטומטר 

 64התא בנפח . באוניברסיטת ב� גוריו� SERFנבנה ותופעל מגנטומטר , על מנת להציג יכולת זו. מגנטי

ת ע� מכסי� שטוחי� להכנסת החלקי� שכבות גליליו 5ק נמצא במרכז סיכו� מגנטי ב� "סמ

בסיכו� חורי� למעבר הלייזרי� והשרותי� . י חישוקי ע "השכבות מופרדות זו מזו ע. הפנימיי�

י הזרמת אויר "מעלות צלסיוס ע 180שבתוכו תא האדי� מחומ� עד " התנור. "למערכות הפנימיות

אחד לשני המשמשי� לאיפוסל  זוגות סלילי� המאונכי�  3הרעש המגנטי מוקט� עוד בעזרת  . ח�

. מדידות תלת ממדיות מתבצעות על ידי שאיבת נפח התא שכבה אחרי שכבה. שדות מגנטיי� שיוריי�

הנפח הקט� של האטומי� המתקבל מהצלבת השכבה הנשאבת והאלומה הנבחנת משמש כחייש� קט� 

חי� בלתי תלויי� של אדי� נפ 25דיודות ונוצרי� !של פוטו 5X5האות נקלט על ידי מער� . ורגיש מאוד

פותחה תוכנת ניתוח נתוני� מיוחדת המאפשרת קליטת נתוני� ושמירת מידע . בכל שכבה שאובה

הבעיה העיקרית של השיטה היא זמ� המדידה הארו� משו� . ההתפלגות של השדה המגנטי בתו� התא

. קודמת יתאפסשלפני תחילת שאיבה של כל שכבה יש צור� לחכות עד שקיטוב האטומי� בשכבה ה

השכבות נשאבות אחת אחרי השנייה . אנו מציעי� שיטה חדשה המאפשרת להוריד את זמ� המדידה

המייצא את  deconvolutionהאות מועבד  בעזרת אלגוריט� . ללא צור� לחכות לדעיכה מוחלטת

הוכח תאורטית ונבדק נסיונית שאפשר להפחית  זמ� שאיבת שכבה .  VOXELהמידע המגיע מכל 

 .חת אל  מתחת לזמ� הלוקח לשכבה להתאפס ללא אובד� דיוקא

איחוד השיטה לקבלת תמונה דו ממדית ע� השיטה להארה עוקבת של שכבות נותנת  טכניקה 

.  כל שכבה שאובה מחושבת כגור� בלתי תלוי המשפיע על אות המגנטומטר. לעיבוד אות תלת ממדי

של המתמטיקה הסטטיסטית לניתוח הנתוני� העוצמה !גישה זו איפשרה לנו להשתמש בכלי� רבי

 . המתקבלי�

נות� אפשרות להפחתת זמ� המדידה ) ניתוח גורמי�" (factor analysis"שימוש בטכניקות של 

. והגדלת דיוקה על ידי שאיבת כמה שכבות בו זמניתבסדר המוכתב על ידי תורת ניתוח הגורמי�

יטת כיול מדוקדק של המגנטומטר נת� אפשרות איחוד כל השיטות הנזכרות לעיל יחד ע� פיתוח  ש

 . למדידה תלת ממדית של השדה המגנטי ולהקטנה למינימו� של השגיאות הסיסטמתיות במדידה זו

 



ע� תא בודד למצוא מיקו� של דיפול המגנטי המוצב  SERFנבדקה היכולת של מגנטומטר 

הוצג שדיוק . וק מציאת המיקו�נותחו הגורמי� העיקרי� המגבילי� את די.. במרחב בסביבת הגלאי

נמצא  שאפשר .ומרחק� מהדיפול, מציאת המיקו� הוא תלוי במספר החיישני� ולסידור� במרחב

. כל עוד המרחק ממנו למער� הגלאי� הוא מסדר הגודל של ממדי המער�, למק� דיפול באופ� סביר

המחקה את הדיפול  אלמנטי נפח נמצאו המיקו� והמומנט המגנטי של סליל 9בשימוש במער� של 

-Levenbergמציאת המיקו� נעשה בעזרת אלגוריט� האופטימיזציה של .  ומאונ� למער� החיישני�

Marquardt. 

נמצא ג� , בנוס� להצגה של אפשרות המדידה התלת ממדית של רכיב וקטורי של שדה מגנטי

. תופסת חומרהלמדידות הגודל הסקלרי של השדה המגנטי ללא  SERFשנית� להשתמש במגנטומטר 

התגלה שאפנו� אלומת השאיבה גור� לתנודה של אות המגנטומטר בתדירות לרמור בזמ� שהאלומה 

הוצג ששדות בגודל . הגודל הסקלרי של השדה המגנטי מחושב מתדירות התנודה המתקבלת. מכוסה

 50pT -שדות בגודל של מתחת ל. שגיאה 0.1%נמדדי� בדיוק של עד , הנמדדי� בשיטה זו 1nTעד 

ישנו קשר חזק בי� תלות הזמ� המתקבלת בזמ� שהאלומה מכוסה . שגיאה 10%נמדדי� בדיוק של עד 

 .ומראה את דינמיות הספיני� שלו ZEEMANהרמות של !ע� האוכלוסיה האטומית של תת

פעולות התלת מימד של המגנטומטר פתחו דלת לשורה שלמה של שימושי� בה� נדרשת רגישות 

  NDTביומגנטיז� ו, כגו�, ותגובה מהירה, גבוהותורזולוציה מרחבית 
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ABSTRACT 

 

This work focused on the following subjects: 

A. The preparation of a solid electrolyte by adsorption of an ionic liquid in clay and researching 

the properties of this electrolyte for application in a sensor for determining oxygen, carbon 

dioxide and hydrogen. 

The possibility is examined for simultaneous determination of oxygen and carbon dioxide. 

which are reduced at metallic electrodes such as platinum and copper. Hydrogen is determined 

by its electrochemical oxidation. 

B. The use of Mn(III) tetra (ortho-aminophenyl) Porphyrin as a material capable of trapping 

superoxide ions (O2
.-
) created during oxygen reduction. 

C. The use of metals and organo-metallic materials for purpose of their application as catalysts in 

ionic liquid-based electrochemical sensors. 

 

The following results were obtained: 

A. It is possible to set ionic liquid 1-Butyl-3-methyl-imidazolium tetrafluoroborate - BMIM BF4 

in clay Montmorillonite K-10 and to obtain a solid electrolyte.  

B. The ionic liquid-clay served as an electrolyte for an electrochemical sensor for oxygen, carbon 

dioxide and hydrogen. It was found that both oxygen and hydrogen can be determined both 

qualitatively and quantitatively by means of electrochemical reduction of oxygen and 

oxidation of hydrogen. Using a Pt electrode it is possible to execute qualitative determination 

only of carbon dioxide. Its quantitative determination is problematic due to poisoning of the 

platinum catalyst by CO which is created during the reduction of CO2. This problem was 

solved by using a copper electrode. Carbon dioxide does not adsorb onto the surface of copper 

and therefore does not cause poisoning of the catalyst. 

In simultaneous determination of oxygen and carbon dioxide there exists a problem which 

derives from the reaction of the product of oxygen reduction (superoxide ion) with carbon 

dioxide. This problem was solved by the use of manganese (III) – porphyrin as a material 

which traps superoxide ions created during oxygen reduction. This enables simultaneous 

determination of oxygen and carbon dioxide. 
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חקר חיישנים אלקטרוכימיים המבוססים על נוזלים יוניים לשם קביעת גזים 

 רלוונטיים לסביבה 

 'אלכסנדר מישלביץ

 ארמון בטלהיים' פרופ, אלי קורין' פרופ

 

בחיישן אלקטרוכימי המבוסס על נוזל  מויישושם עוסקת בפיתוח אלקטרוליט מוצק ל עבודת זו

 .יוני המקובע

 .חרסיות כחומרים סופחים בחרונמיצוק הנוזל היוני שם ל

 :עבודה זו התמקדה בנושאים הבאים

 

תכונות של אלקטרוליט החקר ו ,יוני בזאוליטהנוזל הי ספיחת "אלקטרוליט מוצק ע ייצור .א

: נעשתה עם הגזים הבאיםפעילות החיישן הדגמת . גזים קביעתל בחיישן מויישו לשם זה

עם ו שהוא גז המשמש כדלק, H2 עם ,שהוא גז חממה ועל כן קביעתו חשובה ,CO2עם 

O2- תאי דלק שהם התקנים להמרת האחרונים משמשים ב. מחמצןכ גז המשמש ואשה

אפשרות לקביעה ה נבדקה. אנרגיה ללא פליטה משמעותית של מזהמים לסביבה

 מתכתיות אלקטרודותשימוש בהכמו כן נבדק . חמצני-סימולטאנית של חמצן ופחמן דו

 . מימןשל חמצני וכן לחמצון -ופחמן דוחיזור חמצן פלטינה ונחושת ל כגון

כחומר  Mn(III) tetra (ortho-aminophenyl) Porphyrin פורפירין-( III)מנגן שימוש ב .ב

O2 ) אוקסיד סופרהיוני את לוכד ה
 .הנוצר במהלך חיזור חמצן( -.

 

 :התקבלושתוצאות ה להלן

 – Butyl-3-methyl-imidazoliu tetrafluoroborate-1 יוניהנוזל את ה (למצק) ניתן לקבע .א

BMIM4 חרסיתי ה"ע           Montmorillonite K10 ולקבל אלקטרוליט מוצק . 

פחמן קביעת ל, חמצןקביעת חיישן אלקטרוכימי לבכאלקטרוליט נבדק יוני המקובע הנוזל ה .ב

 מבחינהו איכותיתמבחינה  העילקב ניםחמצן ומימן נית כי ,נמצא. מימןקביעת ולחמצני -דו

חמצני -פחמן דו ואילו ,של חיזור חמצן וחמצון מימןכימיות אלקטרותגובות  באמצעות כמותית

נחושת  אם, CO2קביעה כמותית של ובכל זאת אפשר לקבוע . לקביעה איכותית בלבד ןנית

אינו נספח על , תוצר הביניים, CO-וזאת הודות לכך שה, Pt)ולא ) כאלקטרודה עובדתמשמשת 

 . של הנחושת ואינו מרעיל את פעילותה הקטליטית ,גבי השטח

תגובה של תוצרי המבעיה הנובעת חמצני קיימת -פחמן דושל בקביעה סימולטאנית של חמצן ו

 שימושי "עבאה על פתרונה  בעיה זו . חמצני-דוהפחמן העם ( סופראוקסידהיון )חמצן החיזור 

, כלומר. חמצןהנוצר במהלך חיזור שוקסיד סופראהיוני את לוכד הפורפירין כחומר -( III)במנגן 

 . חמצני-ן דוממערכת מאפשר קביעה סימולטאנית של חמצן ופחהאוקסיד מסופרהסילוק יוני 
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Abstract: 

Epithelial ovarian cancer (EOC) is the sixth most common cancer found in 

women from Europe and North America, accounting for about 5% of all women 

cancers.  

In Israel, ovarian cancer ranks third (after breast and colorectal cancer) among 

women. It is an extremely aggressive disease with rapid progression and poor 

prognosis. The high death rate is related to the difficulty in detecting ovarian 

cancer at the early stages and the lack of effective therapies for advanced 

disease. Symptoms of the disease are nonspecific and there are no effective 

screening tests available for the general population. As a result, the majority of 

EOC remain clinically undetected until the late stages of the disease and hence 

the prognosis is poor. 

The Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) process is one of the main factors 

leading to tumor aggravation and metastasis expansion in carcinoma. The 

understanding of this process, and identification of its key points, could be of 

great importance in finding new methods to treat cancer disease and metastasis 

expansion. Many growth factors and cytokines are involved in induction of the 

EMT, but the transforming growth factor β (TGFβ) superfamily members are the 

most renowned and accepted as EMT inducers.  

EOC is distinguished from other epithelial cancers by its origin from an unique 

mesenchymal-type ovarian surface epithelia which normally expresses            

N-cadherin typical for mesenchymal cells. Earlier studies in our lab have shown 

that ovarian serous adenocarcinomas express mostly N-cadherin whereas their 

metastases in distant organs are E-cadherin positive. These results have led us 

to the suggestion that the process of ovarian cancer progression may include a 

transition of tumor cells to the qualitatively different, more metastatic phenotype, 

which is characterized, among other things, by a switch from N- to E-cadherin. 

In other words, we hypothesized that the mesenchymal to epithelial transition 

(MET), and not EMT, occurs during progression of ovarian cancer to the 
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metastatic stage. In order to investigate this suggestion, we applied two 

strategies: i) create ovarian tumor cells expressing E-cadherin and study their 

metastasis-associated properties; and ii) induce transition state (EMT/MET) in 

ovarian tumor cells by exposure to the well-known EMT inducer TGF-β. In both 

cases, the appearance of metastasis-associated properties would indicate that 

the transition process in ovarian tumor cells is of MET type, which is different 

from the well-described EMT in classical epithelial tumors. 

 

This study had three main goals: 

1. To characterize the transitional process in ovarian cystadenocarcinoma 

cells in order to understand whether EOC undergo EMT or MET 

(Mesenchymal-Epithelial Transition). The existing data on the transition 

process in ovarian cancer is controversial. Some studies state that EOC 

undergoes EMT, while others claim that EOC undergoes MET. Since 

EOC originates from mesenchymal-type epithelia, it is reasonable to 

assume that EOC cells undergo MET and not EMT. Previous studies in 

our lab suggest that EOC probably undergoes MET. 

2. To study the effect of TGFβ1 and TGFβ3. Members of the TGFβ 

superfamily are playing a key role in EMT induction, on transitional 

process in both N-cadherin- and E-cadherin-expressing ovarian tumor 

cells. These results provide additional information about the type of 

transition process in ovarian cancer cells. 

3. To investigate possible involvement of microRNAs in the EMT/MET in 

ovarian cancer. The miRNA mechanism has been highlighted in the last 

decade as a versatile regulator of gene expression in various normal and 

pathological conditions including cancer progression. The role of miRNAs 

in EMT/MET process in ovarian cancer is not yet studied. We intend to 

create an ovarian cancer-specific microRNA network and delineate 

miRNAs associated with the EMT/MET process in ovarian tumor cells.    

 

The transition state in ovarian SKOV3 and SKOV3/E cells has been characterized 

from three aspects: molecular, morphological and "behavioral" (it's motility and 

invasiveness capabilities). Our previous immunohistochemical studies showed 

that during progression to metastatic state, N-cadherin in primary tumors switched 
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to E-cadherin in ovarian tumor metastases. Transfection of E-cadherin into 

SKOV3 cells resulted in an increase of motility and invasiveness. Incubation of 

parental SKOV3 and SKOV3/E cells with TGF-β resulted in marked differences in 

the expression of a large set of EMT/MET-associated genes and in cell 

morphology. These results clearly demonstrated that ovarian tumor cells 

expressing E-cadherin are more motile and invasive than N-cadherin expressing 

cells, and express some stem cell markers which are characteristic for metastable 

cells at a transition step. We identified a unique behavior of ovarian cancer cells 

that can be described as the mesenchymal/epithelial transition (MET), although 

this process in ovarian cancer cells does not always follow an orderly program. 

Several important results have been obtained in the course of this study. We 

found that: 

1. Ovarian serous cystadenocarcinoma cells undergo MET, and not EMT. 

2. Prolonged treatment with TGFβ1 and TGFβ3 drives ovarian cancer cells, 

either in the pre-transition state or in the post-transition state, towards a 

"metastable state", in which the cells acquire some stem-cell like 

properties and display plasticity. 

3. In this "metastable state", TGFβ1 drives SKOV3 ovarian cancer cells 

towards a more epithelial phenotype (closer to the post-transition state), 

while TGFβ3 drives SKOV3/E ovarian cancer cells towards acquiring a 

more mesenchymal phenotype (closer to the pre-transition state). 

4. An "Ovarian cancer-MET network" has been established from nearly 

3400 genes whose expression changes in ovarian serous 

cystadenocarcinoma in comparison to normal ovary. 

5. Several microRNA were found to be involved in MET in ovarian cancer, 

including miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-429, miR-1, miR-16 & 

miR-29c. 

6. Over-expression of miR-29c could markedly reduce motility and 

invasiveness of ovarian cancer cells, and it might have a role in inhibiting 

MET – and consequently metastasis – in ovarian cancer. 

 

Key words: ovarian cancer, EMT, MET, microRNA, miR-29c, TGFβ1, TGFβ3, 

cancer metastasis, ovarian cancer network. 



 

  :נושא העבודה

( Epithelial-Mesenchymal-Epithelial Transition) מזנכימאלי-תפקיד שחלוף המופע האפיתליאלי

 של בני אדםבהתפתחות פנוטיפ מטסטטי בתאי קרצינומה 
 

 אלרואי דוד :שם המגיש
 

  מרינה וולפסון' פרופ :שם המנחה
 

 :תקציר

טן מכלל מחלות הסר 5%בשיעור של , סרטן השחלות הוא השישי בשכיחותו בנשים אירופאיות וצפון אמריקניות

 .בנשים

זוהי מחלה (. אחרי סרטן השד וסרטן המעי הגס)סרטן השחלות הוא השלישי בשכיחותו בנשים , בישראל

שיעור התמותה הגבוה ממחלה זו מיוחס לקושי . שההידרדרות בה מהירה והיא קשה לאבחון, אגרסיבית ביותר

הסימפטומים של סרטן . וחריםובהיעדרם של טיפולים אפקטיביים בשלביה המא, באיתורה בשלביה המוקדמים

כתוצאה . לגילוי מוקדם של המחלה, הזמינות לציבור הרחבואין בדיקות אפקטיביות , השחלות אינם מוגדרים

 .ולכן הטיפול במחלה הוא מורכב, רוב המקרים של סרטן השחלות אינם מאובחנים בשלבים המוקדמים, מכך

הוא אחד ( (Epithelial-Mesenchymal Transition; EMT)מזנכימאלי -תהליך שחלוף המופע האפיתליאלי

וזיהוי נקודות , הבנת תהליך זה. להחמרה ולהתפשטות גרורות במחלת הסרטןמהפקטורים העיקריים המובילים 

. יכול להיות בעלי חשיבות רבה במציאת טיפולים חדשים למחלת הסרטן ולהתפשטות הגרורות, מפתח בו

 transformingאך חברי משפחת פקטורי הגידול, EMTעורבים בשפעול פקטורי גידול וציטוקינים רבים מ

growth factor β  (TGFβ ) הם הנחקרים והידועים ביותר כמשפעליEMT. 

סרטן השחלות מתפתח מרקמת אפיתל ייחודית בעלת מאפיינים , בשונה משאר הגידולים האפיתליאליים

מאופיינת בביטוי , בדומה לרקמות מזנכימאליות, ורקמה ז(. mesenchymal-type epithelia)מזנכימאליים 

. E-cadherinבניגוד לרקמות אפיתליאליות המאופיינות בביטוי חלבון האדהזיה , N-cadherinחלבון האדהזיה 

שהוא , ovarian serous adenocarcinomasמחקרים קודמים ממעבדתנו הראו שתאי סרטן השחלות מסוג 

-Eבעוד שגרורות שלהם מבטאות בעיקר , N-cadherinמבטאים בעיקר , תהנפוץ מבין גידולי סרטן השחלו

cadherin.  תוצאות אלו הובילו אותנו להנחה שתהליך התקדמות המחלה כולל שחלוף של תאי הגידול הראשוני

במילים . E-cadherin-בחלבון ה N-cadherin-בין השאר בשחלוף של חלבון ה, המאופיין, לפנוטיפ יותר אגרסיבי

נובעת בגלל שחלוף  בה גרורותהההיפותזה שלנו הניחה שהתקדמות מחלת סרטן השחלות והתפתחות , ותאחר

על מנת Mesenchymal-Epithelial Transition (MET .) -תהליך הידוע כ, המופע ממזנכימאלי לאפיתליאלי

 :נקטנו בשתי אסטרטגיות, לבחון את הנחתנו

ובחינת המאפיינים שלהם הקשורים להתפתחות , E-cadherinיצירת תאי סרטן השחלות המבטאים  .1

 .גרורות

 .TGFβהידוע  EMT-למשפעל העל ידי חשיפתם , השחלות ןבתאי סרט EMT/METשפעול מצב  .2

בשני המקרים הופעתם של מאפיינים גרורתיים מצביעה על כך שתהליך השחלוף בתאי סרטן השחלות הוא אכן 

MET ,השונה מתהליך ה-EMT גידולים אפיתליאלייםהנחקר והמוכר ב. 

 :למחקר זה היו שלוש מטרות עיקריות

על מנת להבין האם התהליך , ovarian cystadenocarcinomaלאפיין את תהליך השחלוף בתאי  .1

נכון , משום שהמידע הקיים, אפיון זה הוא חשוב ביותר. METאו  EMTהמתרחש בסרטן השחלות הוא 

, EMTיש מחקרים הטוענים שהתהליך המתרחש בסרטן השחלות הוא . יאינו חד משמע, בספרות, להיום



מכיוון שסרטן השחלות מתפתח מרקמה אפיתליאלית ייחודית . METבעוד שאחרים טוענים שהתהליך הוא 

מחקרים קודמים . EMTולא  METהגיוני להניח שהתהליך המתרחש הוא , בעלת מאפיינים מזנכימאליים

 .METהינו אכן , ככל הנראה, תהליךממעבדתנו מצביעים על כך שה

הם  TGFβמשפחת פקטורי הגידול חלבונים מ. TGFβ3-ו TGFβ1לבחון את השפעתם של פקטורי הגידול  .2

. E-cadherinוהן בתאים המבטאים , N-cadherinהן בתאים המבטאים , EMTבעלי תפקיד חשוב בשפעול 

 .יך השחלוף המתרחש בסרטן השחלותמידע חשוב נוסף בנוגע לסוג תהלעשויות לספק תוצאות אלו 

-מנגנון ה. בסרטן השחלות EMT/MET-בתהליך ה microRNAsלבחון את מעורבותם האפשרית של  .3

miRNA  הן נורמליים והן פתולוגיים –זוהה בעשור האחרון כבעל יכולת בקרת ביטוי גנים במגוון תהליכים ,

בסרטן השחלות עדיין לא נחקר  EMT/MET-ב miRNAתפקידם של . כולל התקדמות במחלת הסרטן

 microRNAsולאתר בתוכה , ספציפית לסרטן השחלות microRNAרשת ולכן רצינו לבנות , לעומק

 .EMT/MET-הקשורים ל

-Eהמבטאים ) SKOV3/Eובתאי ( N-cadherinהמבטאים ) SKOV3אפייננו את תהליך השחלוף בתאי 

cadherin )פולוגית והתנהגותיתמור, מולקולרית: משלושה אספקטים שונים . 

בגידולים הראשוניים  N-cadherin, שבמהלך התפתחות גרורותמצאו מחקרינו האימונוהיסטוכימיים הקודמים 

לתאי  E-cadherin החלבון טרנספקציה של. בגידולים השניוניים שהתפתחו מן הגרורות E-cadherin-מוחלף ב

SKOV3 הדגרה של תאי . םהובילה לעלייה בתנועתיות ובחודרניות של התאיSKOV3  ותאיSKOV3/E  עם

TGFβ ,הובילה להבדלים משמעותיים בביטויים של גנים רבים שהם מרכזיים בתהליך ה-EMT/MET, לשינויים ו

הם  E-cadherinתוצאות אלו מצביעות בבירור על כך שתאי סרטן השחלות המבטאים . במורפולוגיה של התאים

, מבטאים מרקרים של תאי גזעכמו כן הם נמצאו כו, N-cadherin אגרסיביים יותר מהתאים המבטאים

זיהינו התנהגות . "metastable state"המכונה , המאפיינים תאים הנמצאים במצב ביניים בתהליך השחלוף

על אף , mesenchymal-epithelial transition(MET) -שניתן לתארה כ, ייחודית של תאי סרטן השחלות

 .ת לא תמיד פועל באופן המקובלשתהליך זה בסרטן השחלו

 :מצאנו כי. במהלך המחקר הושגו מספר תוצאות חשובות

 .EMTולא , METעוברים  Ovarian serous cystadenocarcinomaתאי  .1

ובין , בין אם בשלב שלפני השחלוף –תאי סרטן השחלות את  "דוחף" TGFβ3-וב TGFβ1-טיפול ממושך ב .2

בו התאים מצויים במצב גמיש ומאופיינים , metastable-הביניים המצב לכיוון  –אם בשלב שלאחריו 

 .במרקרים של תאי גזע

קרוב יותר למצב )את התאים לפנוטיפ יותר אפיתליאלי " דוחף" TGFβ1, במצב הביניים המצויין לעיל .3

י קרוב יותר למצב שלפנ)את התאים לפנוטיפ יותר מזנכימאלי " דוחף" TGFβ3בעוד , (שלאחר השחלוף

 (.השחלוף

 Ovarianגנים שביטויים משתנה בין תאי  3,433-הבנוייה מקרוב ל, בסרטן השחלות METנבנתה רשת של  .4

serous cystadenocarcinoma תאי שחלה נורמלייםבין ל. 

 :בסרטן השחלות MET-נמצאו כמעורבים ב microRNAsמספר  .5

 miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-429, miR-1, miR-16 ו-miR-29c. 

יכול להוביל לירידה משמעותית את התנועתיות והחודרניות של תאי סרטן  miR-29cביטוי יתר של  .6

 .וכתוצאה מכך מעכב גרורות בסרטן השחלות – METועשוי לפעול כמעכב , השחלות

 

רשת סרטן , גרורות, ,EMT, MET, microRNA, miR-29c, TGFβ1, TGFβ3סרטן השחלות  :מילות מפתח

 .ovarian cancer network, השחלות



גבוה מסדר התאמות ע"י צורה פי על זיהוי - נושא העבודה

 – אמיר אגוזישם המגיש

 – פרופ' הוגו גוטרמן, ד"ר יוסי קלרשם המנחים

תקציר

זו נוספים. תיזה  מאפיינים ע"י כך שלהם, ואחר הצורה סמך על כל קודם אובייקטים מזהים אנו

שלהם. הצורה מאפייני בסיס על אובייקטים לזיהוי אלגוריתמים מספר מציגה

בצורה שהופרדו אובייקטים של צורות בין הדמיון לחישוב חדשנית שיטה מציג ראשון אלגוריתם

שתי בין נקודות של זוגות של גאומטריות בהשוואה משתמשת המוצעת מהרקע. השיטה טובה

הקשורים עצמיים ווקטורים של יעיל חישוב ע"י בזוגות ההתאמה בעיית של הצורות, ופתרון

צורה, ומדדים מאפייני של שונות בקומבינציות להשתמש מאפשרת המוצעת לבעיה. השיטה

את צורות, שמשפר בין מטה-דמיון מציגים אנו אלמנטים. בנוסף של זוגות של גאומטריים

בזוגות הדמיון ניצול צורות, ע"י של נתונים בסיס מתוך דומים אובייקטים של השליפה תוצאות

עם השיטה יעילות את  הוכיחהMPEG7 הנתונים בסיס על הנתונים. בדיקה בבסיס צורות בין

נכונים.   זיהויים92.5%

על מבוסס בזוגות. האלגוריתם ההתאמה בעיית לחישוב חדשני אלגוריתם הוא השני האלגוריתם

spectral( הספקטרלית ההתאמה של הכללה על ומבוססת הבעיה של חדשה סטטיסטית הבנה

matchingטובים יותר ביצועים בעל הוא המוצע שהאלגוריתם הוכחנו רבים ניסויים ). ע"י

של הכללה מציגה התיזה גבוה. בנוסף רעש שכוללות קשות בבעיות בעיקר קיימים מאלגוריתם

גבוה. מסדר להתאמה מזוגות השיטה

צורה ע"י הנתון מודל בסיס על בתמונה אובייקטים לזיהוי אלגוריתם הוא האחרון האלגוריתם

למפת מהתמונה, שהותאמו קווים של זוג בין בזוגות התאמה על מבוסס דו-ממדית. הזיהוי

נתונים. בסיסי שני על אלגוריתם את למודל. בדקנו שהותאמו קווים בתמונה, לזוג הקצוות

שפורסמו.  ביותר הטובות לתוצאות דומים השיג שהאלגוריתם הזיהוי תוצאות



Title:  Shape-Based Detection by High-Order Matching

 Author – Amir Egozi

Advisors – Prof. Hugo Guterman and Dr. Yosi Keller

An object's shape is often the first visual cue we exploit for recognition. In this thesis 

we presents several algorithms for shape-based recognition. 

We present a shape similarity measure for comparing clean segmented objects.  Our 

scheme agglomerates a pairwise geometric measure by approximating the solution of a 

quadratic assignment problem using an efficient spectral computational approach. It is 

able to utilize any combination of local shape descriptor and geometric similarity 

measures. In addition, we introduced a shape meta-similarity approach that 

agglomerates pairwise shape similarity to reject outliers and improve the retrieval 

accuracy. This achieves state-of-the-art retrieval rate of 92.5\% when applied to the 

MPEG-7 shape dataset.

The second contribution is a novel probabilistic formulation of the pair-wise matching 

problem that relaxes some of the assumptions used by the spectral matching scheme. 

The approach is experimentally shown to outperform previous schemes, especially as 

the matching problem becomes difficult due to the presence of noise and outliers. We 

further generalize the proposed scheme to incorporate high-order affinities. 

The final contribution is a shape-based object detection algorithm, where the object's 

model is given by a hand-drawn shape. The detection problem is formulated as a 

pair-wise matching problem between image edge segments and model fragments, 

where the affinity measure scores the distance between the voting locations similar to 

the generalized hough transform. We validate the performance of the detection 

algorithm on the ETHZ shapes dataset and on the INRIA horses dataset and report 

competitive results. 



 במערכת NMDA-השפעת לחץ גבוה על תגובת הקולטן ל

  העצבים המרכזית ביונקים

  

  אמיר מור: מגיש

  יורם גרוסמן' פרופ: מנחה

  

  

  תקציר

חמשת העשורים  מהלךבבאופן משמעותי   ההתפתח עמקי הים במהמין האנושי  פעילות

 וכבלי טבעי גז /  נפטבונים ומתחזקים מתקני קידוח  צוללנים מקצועיים  ,כיום .האחרונים
ויותר   מטרים100עמוק הצוללים ל בני האדם  .)כולל ישראל( ברחבי העולם תת ימיים ינטרנטא

 HPNS( High Pressure(  - נוירולוגית הנובעת מלחץ גבוה תסמונתמ  לסבוליםעלול

Neurological Syndrome . HPNS  עם  . הפיכיםקוגניטיבייםמוטוריים ו  ליקוייםתהיא קבוצ

 העלול ללחץ גבוה חוזרתו ממושכת השחשיפהצטברו עדויות המראות  ם האחרונותבשני ,זאת

 בסביבת לחץ גבוה הוצעה בתור NMDAהפעלת יתר של הקולטן ל .מוחי בלתי הפיך  לגרום לנזק

מספר עדויות , לראשונה, עבודת המחקר שלנו הביאה. מנגנון אפשרי לנזק המוחי המתואר לעיל

 מופעל ביתר ומביא לפעילות יתר של מערכת NMDAלטן ללכך שאכן סוג מסוים של הקו

תוצאות .  העצבים המרכזית ולפגיעה עצבית כנראה כתוצאה מכניסת סידן מוגברת אל התאים 

ים המתרחשים במערכת העצבים פתופיזיולוגיחדש על תהליכים    מידעמספקות  המחקר

 ת ייעודיותרופות  חותיפוב תבטיחו חיות בניסוח הנסייעמידע זה יוכל ל . בסביבת לחץ גבוה

 .אשר יבטלו או לפחות יפחיתו את הנזק למערכת העצבים בזמן צלילה
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Abstract  
Deep sea water activity by mankind has significantly evolved during the last five 

decades. Nowadays professional divers install and maintain deepwater Internet cables 

and natural oil/gas drilling equipment throughout the world (including Israel). 

Humans diving deeper than 100 meters may suffer form the High Pressure (HP) 

Neurological Syndrome (HPNS). HPNS is a set of reversible motor and cognitive 

impairments. However, during recent years accumulating evidence shows that 

prolonged and repetitive exposure to HP may result in irreversible brain damage. 

Over-activation of the CNS N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) was proposed 

as a possible mechanism for the deleterious effects noted above. 

We have found, for the first time, direct evidence for NMDAR over-activation 

that may lead to CNS hyperexcitability and neuronal toxicity under hyperbaric 

conditions. The significant increased activity, however, occurs only in one specific 

subtype of the receptor. The obtained results provide novel information on the 

pathophysiology of greatly important clinical conditions occurring in healthy 

professional and recreational divers. These discoveries may help revise safety 

guidelines and aid in the development of better targeted drugs that antagonize or at 

least reduce the negative HP effects on divers' health. 

 



INVOLVMENT OF NEWLY IDENTIFIED ADHESINS IN 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DISEASE DEVELOPMENT 

Submitted by: Asad Adawi. 

Supervisors: Prof. Yaffa Mizrachi Nebenzahl and Dr. Nurith Porat. 

Background: The growing resistance to antibiotics and the limitations of the 

currently existing vaccines has encouraged the study of the molecular basis of 

pneumococcal pathogenesis, which may lead to the identification of new molecular 

targets, which will be candidates for the development of novel effective therapeutic 

and preventive modalities. Previous studies in our laboratory identified a group of 

cell-wall proteins that demonstrated age-dependent antigenicity. The present study 

focused on the involvement of several of these proteins, a mannose-specific IIAB 

component (PTS) and an ABC transporter substrate-binding protein (ABC 

transporter), in S. pneumoniae pathogenesis. Some of the cell-wall proteins that 

demonstrated age-dependent antigenicity have been previously shown to be putative 

adhesins. Using these proteins, another group in our laboratory screened a 

combinatorial random peptide library expressed in filamentous phage to identify 

inhibitors and possibly putative target proteins. In this study, peptides derived from 

the putative target molecules were analyzed for their ability to interfere in S. 

pneumoniae pathogenesis in vivo.  

Hypothesis: Proteins that demonstrate age-dependent immunogenicity have an 

essential function in S. pneumoniae pathogenicity and may be candidates for future 

therapeutic and vaccine developments. 

Aims: 

 I) To evaluate the involvement of mannose-specific IIAB component (PTS) and an 

ABC transporter substrate-binding proteins (ABC transporter), in S. pneumoniae 

pathogenesis. 

 II) To test the ability of the pneumococcal cell wall proteins demonstrating age 

dependent antigenicity to elicit protective immune response.  

III) To test the ability of S. pneuimoniae adhesins' target-derived peptides to reduce 

bacterial virulence in-vivo.  

Methods: To examine the involvement of PTS and ABC transporter proteins in S. 

pneumoniae pathogenesis, we tested the virulence of mutant bacteria lacking these 

genes in comparison to the wild type. To this end, bacterial load and survival 



experiments were performed. Mice were inoculated intranasally either with the null 

mutant or with the wild type and either the bacterial load in the nasopharynx and in 

the lungs was quantified or the survival was monitored daily. The vaccine potential of 

PTS, ABC transporter, ATCase and NOX was tested following inoculation of 

immunized mice. To test the ability of target derived peptides: Contactin 4 peptide 

(C4P),  Human Alpha 5 Laminin peptide (Hα5LP),  Epsin 1 Peptide (E1P), 

Latrophilin3 peptide (L3P),  SPARC-like protein 1peptide (SLP) and Flamingo 

chadarein receptor peptide (FCRP) to inhibit bacterial colonization in-vivo, S. 

pneumoniae were incubated for one hour with target derived peptides and either 

bacterial load in the nasopharynx and the lungs or in the spleen, following 

intraperitoneal inoculation, were quantified at 3 and 48 hours following intranasal or 

intraperitoneal inoculation, respectively, or survival was monitored daily for 7 days. 

Results: The mutated bacteria demonstrated significantly reduced adhesion to A549 

cells in comparison to that of the wild type (p<0.05). Sublethal intranasal inoculation 

with the mutated bacteria demonstrated a significantly reduced bacterial load in the 

nasopharynx and lungs in comparison to the wild type. Finally the virulence of PTS-

null bacteria was significantly reduced in comparison to that of the wild type bacteria 

following a lethal intranasal challenge. Immunization of mice with PTS, and with 

ABC transporter elicited partial immune protection and immunization of mice with 

ATCase and NOX elicited a significant immune protection against bacterial 

challenge. Pretreatment of S. pneumoniae with the different target-derived peptides 

tested in this study, resulted in different effects on the colonization of S. pneumoniae 

either in the nasopharynx or in the lungs of the infected mice. Preincubation of S. 

pneumoniae with FCRP reduced bacterial load either in the nasopharynx or in the 

lungs of intranasally inoculated mice, and in the spleen of intraperitoneally inoculated 

mice (P<0.05). Moreover, high survival rate was observed in infected mice inoculated 

intraperitoneally with bacteria treated with FCRP in comparison to mice inoculated 

with sham treated bacteria. In addition, preincubation of S. pneumoniae with target 

derived peptides C4P, E1P or Hα5LP reduced the bacterial load in the nasopharynx 

and in the lungs of intranasally inoculated mice. The peptides SLP and L3P did not 

significantly reduce the bacterial load either in the nasopharynx or in the lungs 

following inoculation. Treatment with FCRP of mice following infection reduced the 

colonization 48 hours following inoculation.  



Conclusion: Our results suggest that PTS and ABC transporter are newly identified 

moonlighting proteins, after proving their involvement in bacterial colonization. 

Furthermore, we found that PTS,  ABC transporter,  ATCase  and  NOX were able to 

elicit a protective immune response to S. pneumoniae challenge. Treatments with 

different target derived peptides were found to interfere with bacterial infectivity in 

mice and can be considered for future treatment of S. pneumoniae clinical infections. 

 



 

מעורבות אדהזינים חדשים בהתפתחות מחלה פנאומוקוקולית 

 .אסד עדוי: שם המגיש

 .ר נורית פורת"יפה מזרחי נבנצאל וד' פרופ: שם המנחים

  בעולם גבוהה הינו חיידק גרם חיובי הגורם לתחלואה ולתמותה סטרפטוקוקוס פנאומוניה:רקע

חיידק זה הינו אחד הגורמים השכיחים לדלקת .  בעלי מערכת חיסון חלשה ילדים ומבוגריםבקרב

חיידק מתיישב באפיתל מערכת הנשימה ה .דלקת קרום המוח ואלח דם, דלקת האוזן התיכונה, ריאות

משלב הנשאות  המעברהמנגנון המצוי בבסיס  .שם הוא נישא לרוב בצורה אסימפטומטית, העליונה

במערכת הנשימה העליונה וחדירתו ו  של דרך התמקמותת מולקולאריהבנה .לשלב המחלה אינו ידוע

 כיום .פיתוח תרופות וחיסון נגדו מאידךלו,  מחדו להבנת הפתוגנזה שלהכרחית הלרקמות שונות הינ

חיסון המבוסס על הקפסולה הפוליסכרדית , שני חיסונים סטרפטוקוקוס פנאומוניהלחיידק קיימים 

 .נשא המוצמדות לחלבון  פוליסכרידיות שונות קפסולותממספרמורכב ה וחיסון מצומד של החיידק

, מאז החל שימוש בחיסונים אלו. לחלק מאוכלוסיות היעדמלאה חיסונים אלו אינם מעניקים הגנה 

.  שאינם כלולים בחיסונים קפסולרייםעלתה הנשאות והתחלואה באוכלוסיית הילדים מסרוטיפים

 .יםחדשוטפולים  נים חיסולפיתוח ישנה חשיבות לכן

 אצל ילדים מגיל שנה וחצי ,תגובה חיסונית עולה עם הגילנמצאה ו תנבמעבדשבוצעו בעבודות קודמות 

חלק  של מעורבותהבעבודה זו נתמקד בחקר . של החיידק חלק מחלבוני הדופןל ,עד שלוש וחצי

 מאחר ולחלק . וביכולתם לעורר תגובה חיסונית מגינה של החיידקבפתוגנזהמחלבונים אלו 

מהחלבונים נמצא תפקיד באדהזיה למאכסן זוהו אתרי מטרה במאכסן על ידי שימוש בספרית 

בעבודה הנוכחית נבדוק גם את היכולת של פפטידים אלה . ים'פפטידים אקראיים המבוטאים בפאג

 .in vivo החיידק ה עםהדבקלאחר  פנאומוקוקוליתלעכב התפתחות מחלה 

 המקנים תגובה חיסונית  סטרפטוקוקוס פנאומוניהלחלבוני הדופן של החיידק: השערת המחקר

 .תלוית גיל יש תפקיד חשוב באלימות החיידק

: מטרות המחקר

I) חלבוני הדופן בחינת מעורבות PTS system, mannose-specific IIAB components 

(PTS)ו - (ABC) ABC transporter, substrate binding proteinבאלימות החיידק  .

II) בדיקת יכולת חלבוני הדופן ( PTS ,ABC transporter ,Aspartate carbamoyltransferase 

catalytic subunit protein (ATCase)ו  -NADH oxidase (NOX) ) להקנות תגובה

 .חיסונית מגינה בעכברים

III) האאקריוטים לחלבוני החיידק מטרה ה חלק מאתריהמהווים היכולת של פפטידים בדיקת 

 Fructose Bisphosphate Aldolase (FBA) ,Phosphoenolpyruvate-protein: כמו

phosphotransferase (PtsA) ,Glutamyl-tRNA Synthetase (Gts)ו  -NOX את  לעכב

 .  in vivo החיידק האדהיזיה של

  באלימות החיידק ABC transporter- וPTS על מנת לבדוק את המעורבות של החלבונים :שיטות

 על אלימות  ההשפעה של מוטציית החסר. מוטציית חסר לחלבונים אלו בשני זנים של החיידקייצרנו



 

תאי שורת יכולת ההצמדות של המוטנטים ל נבדקה .in vivo-  ו in vitro נבדקה בניסוייםהחיידק

 ההתיישבות של החיידקים המוטנטים בלוע האף תיכולכן גם נבדקה . A459 in vitro ריאהה

בכדי . מידת האלימות של החיידקים המוטנטים נבדקה בניסויי הישרדות בעכברים, בנוסף. ובריאות

 הישרדות העכבריםנבדקה  NOX וPTS ,ATCase את הפוטנציאל החיסוני של חלבוני הדופן חוןלב

 חלק מאתרי  הפפטידים המהוויםיכולת שלבשלב אחרון בעבודה נבחנה ה. המחוסנים לאחר הדבקה

 Contactin 4 peptide (C4P) ,Human Alpha 5 Laminin: מטרה אאוקריוטים לחלבוני החיידק

peptide (Hα5LP) ,Epsin 1 Peptide (E1P) ,Latrophilin3 peptide (L3P) ,SPARC-like protein 

1 peptide (SLP)ו  -Flamingo chadarein receptor peptide (FCRP),התיישבות  את לעכב 

 נמדד אחוז ההישרדות של בנוסף . לאחר הדבקה דרך האף של העכבריםהחיידק בלוע האף ובריאות

 . שטופלו בפפטידים אלההעכברים שזוהמו בחיידקים 

 הראו ירידה משמעותית ABC transporter-  וPTS חסרי החלבונים  החיידקים המוטנטים:תוצאות

בנוסף נצפתה ירידה ביכולת החיידקים . (P<0.05) הבר ן בהשוואה לזA549ביכולת האדהזיה לתאי 

 שהודבקו עם חיידקים אחוז ההישרדות של העכברים . בריאות והןהמוטנטים להתיישב הן בלוע האף

בהשוואה לעכברים שהודבקו עם זן בצורה משמעותית עלה  PTSמוטציית חסר בחלבון הנושאים 

 ABC חסר בחלבון תאורך חייהם של עכברים שהודבקו עם חיידקים הנושאים מוטציי. הבר

transporterלהקנות  חלבוני הדופןבבדיקת יכולת .  התארך בהשוואה לעכברים שהודבקו עם זן הבר

 גרם ABC transporter- וPTSנמצא שחיסון העכברים עם החלבון , תגובה חיסונית מגינה בעכברים

 גרם NOX- וATCaseליצירת תגובה חיסונית מגינה באופן חלקי בעכברים ואילו חיסון עם החלבון 

 באיברים ההשפעה של הפפטידים השונים על העומס החיידקי הייתה שונה. לתגובה חיסונית מגינה

 בלוע האף  בצורה משמעותיתהוריד את העומס החיידקי FCRPשהפפטיד כך  ,השונים של העכברים

  בצורה משמעותיתהוריד את העומס החיידקי C4Pהפפטיד .  שעות לאחר הדבקה48-  ו3 ובריאות

 הצליחו Hα5LP-  וE1Pשני הפפטידים , לעומת זאת.  שעות לאחר הדבקה3 רק בלוע האף ובריאות

 48-וב,  בשלוש שעות לאחר הדבקהבלוע האףלהוריד את העומס החיידקי בצורה משמעותית רק 

ואילו הטיפול , בלוע האף ובריאותשעות אחרי ההדבקה הורידו את העומס החיידקי בצורה משמעות 

. הן בלוע האף והן בריאות,  לא הראה השפעה משמעותית על העומס החיידקיL3P- וSLPבפפטידים 

י כך שנבדק "ע,  על ההתפשטות המערכתית של החיידק בעכבריםFCRPכשנבדקה ההשפעה של 

או טפול , FCRPהעומס החיידקי בטחול לאחר הזרקה תוך ביטנית של החיידקים לאחר הדגרה עם 

אורך  של החיידק והאריך את תתפשטות מערכתיהמנע  FCRP- נמצא ש, לאחר הדבקה בפפטיד

 .  העכבריםהחיים של

כמו .  מעורבים באלימות החיידקABC transporter- וPTSבונים לחה שמציעותהתוצאות  :מסקנות

נראה . אל חיסונייצניש פוט  NOX- וPTS, ABC transporter ,ATCase םחלבוניכן נמצא של

 Human Alpha 5 Laminin-  וFCR,Epsin 1  ,Contactin 4שנגזרו מחלבוני המטרה פפטידים שה



 

ההתיישבות של החיידק בלוע האף ובריאות ויכולים לשמש כטיפול עתידי חדש ויעיל את יכולים לעכב 

 .סטרפטוקוקוס פנאומוניהכנגד החיידק 
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Abstract       

  

This study examines the development of mental health services in the Jewish 

community during the British rule, from 1917-1948. The study focuses on two major 

processes that shaped these healthcare services: the process of the Zionist 

settlement by which mental health services were developed in the Histadrut-

organized sector, run by Kupat Holim Clalit (the General Health Fund HMO) and the 

development of public and private facilities in the non-Histadrut urban sector. 

Particular emphasis is given to the pioneering actions, primacy, trailblazing, and 

laying the foundations for local mental health facilities. 

The research findings may help elucidate the views of Jewish society in pre-state 

Israel regarding the mentally ill, as well as the therapeutic conceptions and 

approaches that led to development of mental health services during the Mandate 

and facilitate a wider perspective on the official foundations of Israel's current mental 

health system. 

The study has a historical qualitative – constructivist design and it endeavors to 

understand processes and situations as integral entities.  

The current study was based on the analysis of documents, personal journals, 

and interviews with attendants and families who cared for mentally ill patients in 

Palestine during the period in question 

The results show that during this period, services were given to a large number of 

immigrants with mental health problems who were coming to the country while trying 

to isolate those considered dangerous from the rest of the society.  

Political interests involving responsibility for public health, as well as minimal 

intervention of the Mandate government in the development of mental health services 

for the Jewish population, compelled the Jewish community to develop such services 

independently for the benefit of its mentally ill. 

Most facilities for Jewish mentally ill patients in pre-state Israel were funded by 

philanthropy. One of the first was the Ezrat Nashim hospital in Jerusalem, founded 

with the assistance of the Ezrat Nashim society (1895), which treated needy patients 

as well as the mentally ill. 



Over a period of 30 years the Mandate government established three hospitals – 

two were opened in Bethlehem in 1922 and 1932 and intended for the Arab 

population, and the third was opened in 1944 in a prisoner-of-war camp near Bat 

Yam that was converted into a psychiatric hospital. 

Kupat Holim established only one hospital during this entire period – the Geha 

hospital - while Hadassah was occupied mainly with preventive medicine and 

established no mental health facilities. Unlike the organized Histadrut sector that 

made do with establishing the Geha hospital, the private sector devised a variety of 

residential solutions, beginning from foster families who cared for mentally ill 

individuals at home and ending with private facilities, whether initiated by the 

community (Bnei Brak and  Ezrat Nashim) or in small private hospitals (Blumenthal 

Haifa). 

A variety of reasons led to the development of mental health services: 

Needs of the population, policy of the Mandate government, the rise of Nazism in 

Europe, views of the healthcare organizations – Hadassah and Kupat Holim Clalit, 

rise in the number of mental health specialists. The arrival of mental health 

specialists helped arouse the awareness of Jewish society in pre-state Israel and of 

the healthcare organizations, to the need for designated facilities for the mentally ill. 

These were the foundations that led, once the State of Israel was established, to the 

creation of mental health services under the Israeli Ministry of Health, which for all 

purposes continued the course modestly initiated in the late 19th century and greatly 

reinforced during the British mandate. 



 

התפתחות השירותים  לטיפול בחולי הנפש בישוב היהודי בארץ ישראל  בתקופת  העבודה: שם

 9191-9191המנדט הבריטי בשנים 

 אסנת גלברט: השם המגיש

 פרופ' שפרה שורץ  ופרופ' אורי אבירם :המנחים מותש

 תקציר העבודה

חן את התפתחות השירותים לטיפול בחולי הנפש בישוב היהודי בארץ ישראל ומחקר זה ב

 ,תמקד בשני תהליכים מרכזיים. המחקר מ9191 – 9191בתקופת המנדט הבריטי, בין השנים  

של פיתוח שירותים לטיפול בחולי ציוני יישובי -: התהליך המוסדישירותי הבריאותשעיצבו את 

התפתחות   - באמצעות קופת חולים כללית, ובמקביל הנפש בסקטור ההסתדרותי המאורגן

תוך שימת לב מיוחדת לחלוציות,  הסתדרותי,הלא העירוני המוסדות הציבוריים והפרטיים בישוב 

ממצאי  . לראשוניות, לחיפוש הדרך ולהקמת היסודות של המוסדות לבריאות הנפש בארץ ישראל

עמדות היישוב היהודי בארץ ישראל  ביחס לחולי הנפש, כמו גם המחקר עשויים לתרום להבנת 

הנפש  טיפול בחוליהתפיסות והגישות הטיפוליות, שהביאו להתפתחות השירותים ללהבנת 

עליהם מושתתת  ,סדייםמהמ, ולאפשר ראיה רחבה יותר של השורשים השלטון הבריטיבתקופת 

 מערכת שרותי בריאות הנפש כיום.

סקירת ספרות התבסס על אשר רוקטיביסטי טקונס -היסטורי איכותני המחקר הינו מחקר 

ניתוח מסמכים, יומנים אישיים וראיונות עם מטפלים ובני משפחות, שפעלו בתחום מדעית, 

 הטיפול בחולי הנפש בארץ ישראל בתקופה הנדונה במחקר זה.

גישה ממסדית מהממצאים עולה כי הטיפול בחולי הנפש בתקופת השלטון הבריטי התאפיין ב

שתמכה בהרחקת חולי הנפש המסוכנים מהחברה, ומתן מענה למספר גדול של עולים חולי נפש 

וההשתתפות הממשלתית בהם  ,שהגיעו עם גלי העלייה. רוב המוסדות היו פרטיים או ציבוריים

אינטרסים פוליטיים בנוגע לאחריות על בריאות הציבור, כמו גם התערבות מעטה הייתה מועטה. 

ל ממשלת המנדט בפיתוח שירותים לטיפול בחולי הנפש ליישוב היהודי, אילצו את היישוב ש

רוב המוסדות לטיפול בחולי הנפש היהודיים היהודי לפתח שירותים אלו בעצמו לטובת חוליו. 

בית החולים "עזרת  יההללו ההראשונים היו מוסדות צדקה וחסד. אחד מהמוסדות  ,בארץ ישראל

אמצעים כמו וטיפל בחולים חסרי  ,(9111) שהוקם בסיוע אגודת "עזרת נשים" ,נשים" בירושלים

 גם בחולי נפש.

שניים מהם הוקמו בבית לחם  –ממשלת המנדט שלושה בתי חולים  הקימהשנה  03במשך 

במחנה שבויים על יד  9199ויועדו לאוכלוסייה הערבית, והשלישי הוקם בשנת  9101-ו 9111בשנת 

 ים, שהוסב לבית חולים פסיכיאטרי. -בת

בית החולים גהה, ואילו הדסה  –תקופה רק בית חולים אחד אותה בכל  הקימהקופת חולים 

לא הקימה אף מוסד לטיפול בחולי הנפש. בשונה  ,שעסקה בעיקר בתחום הרפואה המונעת

מהסקטור המאורגן ההסתדרותי שהקים את בית החולים גהה, הסקטור הפרטי יצר לעצמו מיגוון 

ועד  ,לטפל בחולי נפש בביתם ןהחל ממשפחות אומנה שקיבלו על עצמ ,של פתרונות מוסדיים

או בבתי חולים פרטיים  ,ברק(למסגרת מוסדית פרטית ביוזמת הקהילה )"עזרת נשים" ובני 

 קטנים )בית החולים בלומנטל חיפה(. 



, ההאוכלוסייצרכי  :יושירותים לטיפול בחולי הנפש ה התפתחותהסיבות העיקריות שהובילו ל

הדסה וקופת חולים  -עמדות ארגוני הבריאות  ,מדיניות ממשלת המנדט, עליית הנאציזם באירופה

 םבואם של רופאים מומחי פאים בעלי מומחיות בבריאות הנפש.עלייה במספר הרוכמו גם  - כללית

ושל ארגוני הבריאות, את  ,העלה על סדר היום של הישוב היהודי בארץ ישראל ,נפש לטיפול בחולי

לטיפול בחולי נפש במסגרת היישובית. היו אלה  הצורך בהקמתם של מוסדות ייחודיים ייעודיים

נפש במסגרת משרד הרות בריאות ילייסודו של ש ,דינהעם הקמת המ ,אבני היסוד אשר הובילו

וחוזק  ,91-נעה בשלהי המאה השהחל בצ ,הבריאות הישראלי, אשר המשיך הלכה למעשה את הקו

 עד מאוד בתקופת המנדט הבריטי.
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Thesis subject: Characterization of Biodegradation and Microbial Dehalogenation 

of Brominated Flame Retardants Varying in Structure and/or Number of Halogen 

Substitutes  

By: Osnat Segev 

Advisors: Prof. Asher Brenner, Dr. Ariel Kushmaro 

Abstract 

Brominated flame retardants (BFRs) comprise a large and diverse group of 

anthropogenic environmental contaminants. BFRs are used at relatively high 

concentrations in numerous applications, including the manufacture of electronic 

equipment, textiles and plastic polymers, primarily to protect materials against 

ignition. Many of these compounds are toxic, persistent, have limited biodegradability 

and tend to bioaccumulate as a result of their covalently bound bromine. Their 

widespread production and use, combined with inappropriate treatment of industrial 

wastewater and solid waste, are the cause of global environmental concern. Indeed, 

recent reports have demonstrated the presence of BFRs at various concentrations in 

air, water, soil, wastewater and sediments far from the locations where they are 

produced. Moreover, traces of BFRs have been detected in animals and humans. 

Cleanup of waste and contaminated sites by physical-chemical processes is expensive 

and labor-intensive and often results in shuffling toxicants from one site to another. 

One possible solution to this problem is intensive, targeted biological treatment. The 

main problem with a biological approach is the lack of knowledge concerning 

appropriate microorganisms, biochemical pathways and operational conditions 

facilitating biodegradation of synthetic chemicals at an acceptable rate. 

Dibromoneopentyl glycol (DBNPG) and tribromoneopentyl alcohol (TBNPA) are 

aliphatic BFRs commonly used as an additive during the manufacture of plastic 

polymers and as chemical intermediates in the synthesis of other flame retardants. 

Both are classified as recalcitrant compounds, having half-lives of more than 100 

years. In the current study, we used these two relatively simple compounds, which 

differ only in the number of bromine substituents, as a model to study halogenated 

organic compounds, BFR biodegradation process and the microorganisms involved in 

it.  

We demonstrated bacterial debromination and complete biodegradation of the target 

compounds, DBNPG and TBNPA, in batch enrichment culture under aerobic 
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conditions in mineral medium containing yeast extract. Subsequently, we scaled up to 

test this process in a continuous flow system which simulates an industrial clean up 

process. Since membrane bioreactor (MBR) systems enable the accumulation and 

maintenance of high biomass concentrations, a unique miniature membrane bioreactor 

(mMBR) (designed by Dr. Shapiro O.) was applied to examine the biodegradability of 

two compounds under continuous culture conditions using the same bacterial 

consortium used for the batch cultures. DBNPG and TBNPA debrominated and 

biodegradaed in a considerably shorter time than in the batch culture experiments, 

indicating that the continuous biodegradation of these compounds in an MBR system 

is a realistic target. 

In order to improve the biodegradation process and to achieve better understanding of 

the conditions required, it is important to identify the biodegrading microorganisms. 

Thus, we applied molecular and bioinformatic techniques to study the microbial 

community involved in DBNPG and TBNPA biodegradation in batch enrichment 

cultures and mMBRs continuous systems. From the DBNPG and TBNPA batch 

cultures one sample was collected each and from the mMBRs three samples at 

different time points during mMBR operation (day 0 – Inoculum, day 3 – 

Acclimation, and day 12 – biodegradation). Clone libraries were created and 

operational taxonomic units (OTU) were established to identify the most abundant 

members in the biodegrading microbial community and to track changes in bacterial 

community composition during the biodegradation process. The batch clone libraries 

results indicate differences between DBNPG and TBNPA biodegrading consortia. 

However, the dominant bacterial group in both libraries is Sphingopyxis. The mMBR 

clone libraries emphasis the importance of sequential biomass sampling through time 

and not one sample as the bacterial community composition shifted and different 

bacterial groups dominated at different stages of the process. During biodegradation 

three dominant bacterial groups were represented in both DBNPG and TBNPA clone 

libraries, Brevundimonas, Sediminibacterium and Ralstonia and two additional 

groups, Sinorhizobium and Sphingopyxis, were found only in DBNPG library.  

Based on DBNPG and TBNPA biodegradation conditions combined with the 

microbial community analyses we suggest three possible debromination mechanisms: 

oxidative debromination, hydrolytic debromination and aerobic reductive 

debromination.  
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The study conducted here presents the complexity of halogenated organic compounds 

biodegradation research under laboratory condition and the importance of studying 

biodegradation in conditions simulating real environment. We believe that 

understanding the DBNPG and TBNPA biodegradation process as a model will 

advance this science and be an important step in developing practical biological 

treatment processes for wastewater and sediments contaminated with similar 

substances.  
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אורגניות -אפיון תהליכי פירוק ודהלוגנציה מיקרוביאלית של תרכובות הלו: נושא העבודה

  או תוסף הלוגני/שונות מבנה ו

  אסנת שגב :מגישה

  ר אריאל קושמרו"ד, אשר ברנר' פרופ: מנחים

 : העבודהתקציר
ם מעכבי בערה מכילי ברום מהווים קבוצה גדולה ומגוונת מבחינה כימית של מזהמים סביבתיי

חומרי , פלסטיק, הם משמשים כתוספים בריכוז גבוה יחסית במוצרי טקסטיל. מעשי ידי אדם

המיועדים לשימוש תעשייתי ולשימוש בייתי בראש ובראשונה על מנת למנוע , בניה וציוד חשמלי

בגלל אטום הברום הקשור קוולנטית לשלד הפחמני , באופן כללי. או לדכא תהליכי שריפה

פירוק ביולוגי מוגבל ונטייה להצטבר בסביבה , בעלות רעילות אקוטית וכרוניתתרכובות אלו הן 

מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מראים כי מעכבי בערה מכילי ברום נמצאים . ובבעלי חיים

. בים ובקרקעות לאו דווקא במקום ייצורם, במי תהום, בשפכים, בריכוזים שונים בדגימות אוויר

לכן הייצור והשימוש העולמי . ת נמצאו עקבות בבעלי חיים ובאדםבדגימות שונו, מעבר לכך

במעכבי בערה מכילי ברום וטיפול לא יעיל בפסולת ובשפכים המכילים תרכובות אלו גורמים 

כימיים הוא יקר -טיפול בפסולת ואתרים מזוהמים בתהליכים פיסיקו. לדאגה סביבתית רבה

. צאה היא העברת המזהמים ממקום אחד למשנהווברוב המקרים התו, וצריך כוח אדם רב יחסית

לא מצריכות כח אדם רב וזולות לטיפול , שיטות הטיפול הביולוגיות נחשבות יעילות, לעומת זאת

אולם הבעיה העיקרית עם הטיפול הביולוגי היא העדר ידע על . בתרכובות אורגניות

תרכובות ועל הגורמים על המסלולים הביוכימיים המובילים לפירוק ה, המיקרואורגניזמים

  . והתנאים הסביבתיים המשפיעים על  יכולת הפירוק של מיקרואורגניזמים

הן תרכובות אליפטיות ) טרינול(וטריברומונאופנטיל אלכוהול ) דינול(דיברומונאופנטיל גליקול 

שתי . המשמשות כתוסף מעכב בערה נפוץ בפלסטיקים וכחומר מוצא למעכבי בערה נוספים

במחקר הנוכחי .  שנים100 - בעלות זמן מחצית חיים של יותר מ , שות פירוקהתרכובות ק

כמודל לבחינת , השונות רק במספר אטומי הברום, השתמשנו בשתי תרכובות פשוטות יחסית אלה

  . תהליך הפירוק הביולוגי של תרכובות אורגניות הלוגניות והמיקרואורגניזמים המעורבים בתהליך

א של שתי תרכובות המטרה בתרבית העשרה מנתית בתנאים אירוביים לאחר שהראינו פירוק מל

שדרגנו את המערכת המנתית , במצע מינרלי המכיל תמצית שמרים על ידי קונסורציום חיידקים

משום שביוריאקטורים . על מנת לבחון את תהליך הפירוק במערכת המדמה טיפול רציף תעשייתי

ממברנליים מאפשרים הצטברות וריכוז ביומסה גבוה נבחן פירוק דינול וטרינול על ידי 

תוכננו ועוצבו (במערכת מיני ביוריאקטורים ממברנליים , בתרבית המנתיתשפרק , הקונסרציום

דינול וטרינול פורקו על ידי הקונסורציום במשך זמן מהיר , במערכת זו). ר אור שפירא"על ידי ד

תוצאה שמצביעה על כך שפירוק רציף של תרכובות אלה במערכת . יותר מאשר בתרבית המנתית

  . ממברנלית הוא מטרה ישימה

זיהוי המיקרואורגניזמים המעורבים בתהליך הפירוק הביולוגי נחוץ על מנת לשפר את תהליך 

לשם כך יישמנו שיטות מולקולריות , הפירוק ולהבין טוב יותר את התנאים הנדרשים לפירוק

מהתרביות המנתיות . וטכניקות בביואינפורמטיקה בתרביות המנתיות ובמערכת הביוריאקטורים

יומסה אחת וממערכת הביוריאקטורים שלוש דגימות מכל ריאקטור בשלוש נאספה דוגמת ב

ספריות רצפים מדגימות אלה יצרנו ).  ימים12 -  ו 3, 0(נקודות זמן במשך הפעלת הביוריאקטור 
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נתונים אלה שימשו למעקב . וסיווגנו את הרצפים לפי יחידות טקסונומיות 16S rRNAשל הגן 

 בקונסורציום ובחלקן היחסי של קבוצות טקסונומיות אחר השינויים בהרכב האוכלוסיה

על פי ספריות הרצפים המנתיות קיים הבדל בקונסורציום בין התרבית המפרקת דינול . ספציפיות

. Sphingopyxisאולם הקבוצה הדומיננטית בשתי הספריות היא , לבין התרבית המפרקת טרינול

ות של דיגום ממושך ולאורך זמן של ספריות הרצפים מהביוריאקטורים מחדדות את החשיב

נמצא כי בשלבי הפירוק השונים מתקיימות קבוצות דומיננטיות . תהליכים דוגמת פירוק ביולוגי

בזמן הפירוק עצמו היו שלוש קבוצות דומיננטיות משותפות לספריית הדינול ולספריית . שונות

שתי קבוצות דומיננטיות . ) Ralstonia - ו Brevundimonas, Sediminibacterium(הטרינול 

  ). Sinorhizobium and Sphingopyxis(נוספות נמצאו רק בספריית הדינול 

בהתבסס על תוצאות הפירוק של דינול וטרינול בשילוב עם ניתוח האוכלוסייה המיקרוביאלית 

באמצעות הידרוליזה , דברומינציה באמצעות חמצון: אנו מציעים שלושה מנגנונים לדברומינציה

  .אמצעות חיזור אירוביוב

המחקר המוצג בעבודה זו ממחיש את מורכבות בחינת פירוק תרכובות אורגניות הלוגניות בתנאי 

אנו מאמינים כי . מעבדה ואת חשיבות בחינת הפירוק באמצעים המדמים את הסביבה האמיתית

דם פיתוח הבנת פירוק דינול וטרינול כתהליך מודל יקדם את המדע העוסק בתהליכי פירוק ויק

  . מערכות המטפלות בזיהומים מתרכובות דומות

  

 



Thesis: Simultaneity in the Human Motor System 

By: Assaf Pressman 

Advisor: Prof. Amir Karniel 

 

Simultaneity is defined as two or more events that occur at the same time.  In the context of the human 

nervous system, a common example of the binding of two events is a sound originating from an auditory 

source bounded to a flash of light emitted from a visual source.  Usually, the two events reach the 

nervous system through two different modalities such as the audio–video or video–tactile modality.  

Alternatively, a single system might accommodate more than one of these.  The motor system can be 

considered as having two distinct modalities that can be controlled and/or perceived: a. position and 

velocity and b. interaction force. Signals arising from different sources arrive within the nervous system 

at different times due to deviating neuronal paths. In order for the nervous system to obtain a coherent 

representation of the surrounding world, it should match these signals to a single event. It is, therefore, 

the task of the nervous system to store the former signal and match it in some way with the latter one.  

A mismatch between the perception of two or more of these signals might lead to a misperception of 

the world around us. Within a moving system, position, velocity (assuming constant for short periods of 

time), and time are closely associated by  ∙ . Judging simultaneity in a moving system is unique 

since two flows of information might be used: state (position and velocity) or time. A priori, each of 

them or some mixing of both might be used for binding simultaneous events. The assessment of rigidity 

or toughness by means of exploration of the surrounding environment can be considered as a task in 

which multiple signals should be matched. More specifically, when exploring a haptic environment, say 

using the arm and fingers, the nervous system should match the location or velocity of the arm with 

interaction force. 

Up to the present, it has not been clear whether time or state is used to match simultaneity in the motor 

system. Furthermore, it is not clear how a modification in either time or state (by means of a delay or 

sudden perturbation to a state variable) would affect our perception of the surrounding world. We 

address this first question by testing which measure (state or time) was used to match the flow of 

information during a tapping task. The second question is explored in a sequence of experiments where 

both temporal and state perturbations were introduced in virtual environments. 

In order to perturb the human motor system, we used a robotic device that enabled us to create various 

virtual environments in which perturbations and surfaces could be emulated. Additionally, as emulated 

environments were virtual, it was possible to create natural environments such as surfaces or scenes 

where the reaction‐force feedback or visual feedbacks were delayed in respect to the applied 

movement. Analyzing the applied state information and reaction force as a function of time made it 

possible to derive a number of computational models which best explain the observed data. Some of 

these models were deterministic, such as regression models while others were probabilistic, such as 

Bayesian models. In addition, in some cases, Bayesian Information Criteria were used to compensate for 

models which differed in the number of parameters. 



In answer to the first question, it appears that people use time to match tactile and state information. 

Later, we found that introducing a time delay into a virtual environment of a Pong game caused a 

distortion of proprioceptive space and suggests state and time processing entanglement. The 

assessment of stiffness of an object involves both position and force information ( / ) where X is 

the position, F is the force and K is the stiffness.  The next finding was that introducing a time delay τ 

between the applied position and the assessed force ( / ) causes people to 

overestimate of the nominal stiffness. This result can be explained by a regression model which 

attributes the effect to the immersion of a prior belief in regard to the actual location of the object. This 

model was later tested to assess the stiffness of occasionally displaced objects. The prediction of the 

model in regard to this change was verified. Findings from these experiments assist in the development 

of a novel model that explains the way humans interact with an environment. Such a model supports 

the idea that the nervous system assesses the environment by using both force and state as inputs, 

rather than by controlling one and sensing the other, as in classical single input–single output systems. 

Additionally, this research enriches our knowledge regarding the functioning of the central nervous 

system and the way in which we perceive our surroundings. Such knowledge is important for the 

scientist, the physician and the engineer in fields such as rehabilitation, teleoperation, prosthetic design 

and acute illness care. 

Keywords: simultaneity, delay, haptics, virtual reality, motor control, perception, action, stiffness, 

teleoperation, psychophysics. 

 

 



 במערכת העצבים האנושית סימולטניות

  אסף פרסמן

  מנחה: פרופ' אמיר קרניאל

  

 

  קצירת

  

  

  

  

בהקשר למערכת העצבים האנושית, דוגמא אופיינית  סימולטניות מוגדרת כאירועים המתרחשים באותו הזמן.

להבזק אור הנוצר על ידי מקור אופטי. בדרך  לצימוד של  זוג אירועים היא קול אשר נוצר ממקור אקוסטי, המצומד

, שמיעה ותחושה אירועים מגיעים אל מערכת העצבים המרכזית דרך מסלולים עצביים שונים (ראייה ושמיעהכלל ה

. הצימוד עשוי לערב זוג אירועים שמקורם במסלולים נפרדים המרכיבים מערכת עצבית יחידה). לחילופין, וכו'

מכילה שני מסלולים נפרדים: א. מהירות ומיקום אותם ניתן לבקר ו/או לחוש. ב. כוח לדוגמה, מערכת התנועה 

  גומלין אותו ניתן לבקר ו/או לחוש. 

  

מגיעים למערכת העצבים בזמנים שונים בשל הבדלים  , הנוצרים יחדיו,אותות שמקורם בשני מקורות נפרדים

על מערכת העצבים להתאים את האותות לכדי אירוע במסלולים העצביים. בכדי ליצור ייצוג מהימן של הסביבה, 

לפיכך תפקידה של מערכת העצבים הוא לשמור את האירוע הראשון אשר מגיע אליה ולהשוותו למשנהו בדרך  יחיד.

ת הסביבה. במערכת נעה מיקום, מהירות תפישת שני האירועים עשויה להוביל לעיוות בתפישאי התאמה בכלשהי. 

ת הסימולטניות במערכת נעה הינה ייחודית היות והיא ניתנת תפיש. אי לכך, וזמן נקשרים יחדיו על ידי 

. על פניו כל אחד מהם או ערבוב כלשהו זמן(מיקום ומהירות) ו/או מצב  ,מידע להערכה בהתבסס על שני ערוצי 

כבעיה המצריכה גם היא יכולה להיחשב  של חפץ ת קשיחותתפיש  לטניות.ת הסימותפיששלהם יכולים לשמש ל

ל מערכת ע בעת שאנו תרים את הסביבה באמצעות היד או האצבעות, התאמה של מספר אותות. באופן פרטני,

  העצבים לתאם בין המיקום ו/או המהירות וכוח הגומלין בזמן בדיקת עצם לא מוכר. 

 

בנוסף, . במערכת התנועה סימולטניותעל מנת לתאם  , זמן או מצב, נעשה שימושעד היום לא ברור במי מהשניים

עדיין לא ברור כיצד שינויים בזמן או מצב (ע"י יצירת השהייה או הפרעה פתאומית במשתנה המצב) ישפיעו על 

, תפישת הסביבה. במחקר זה השתמשנו ברובוטים המאפשרים לנבדקים להתנסות בסביבות וירטואליות שונות

ש עירורים אשר געיים. בנוסף, כיוון שהעירורים הינם וירטואליים, ניתן היה לממוביניהן משטחים שונים ועירורים ר

בעי. דוגמה לכך הוא חפץ או סביבה בהם התגובה לפעולה מעוכבת בפרק זמן כלשהו. ניתוח לא קיימים באופן ט

לות בזמן אפשרו לפתח מספר מודלים חישוביים מדדים כמו משתני המצב אשר הופעלו וכוח התגובה מהסביבה כת

המתארים את תגובת האנשים הנבדקים. חלק מהמודלים דטרמיניסטיים, כגון מודלי רגרסיה, ואילו אחרים 

 Bayesian Information-נעשה שימוש ב מסוימיםקרים ). בנוסף, במ Bayesianהסתברותיים, למשל בייסיאניים  (

Criteria  דלים מסדרים שונים. על מנת לבחון את השאלה הראשונה בדקנו  איזה מדד (זמן או על מנת להשוות מו

מצב) משמש לתאום בין סוגי המידע השונים בזמן מטלת הקשה. השאלה השנייה נבדקה בסדרת ניסוים בהם 

  נבדקים התנסו בהפרעות בזמן ובמרחב ותגובותיהם נבחנו.

TVX 



  

ח ועל מנת לתאם בין משתני המצב לבין כ זמןמשתמשים בהתשובה לשאלה הראשונה שנשאלה היא כי אנשים 

, התברר כי סביבה  בה התגובה לפעולה מעוכבת בפרק זמן כלשהו (משחק ההשנייהגומלין. בהמשך, כתשובה לשאלה 

). מספר מודלים מתמטיים ניסו לחזות Proprioceptionפונג עם השהייה), יוצרת עיוות במרחב התחושה המוטורית (

 = kח הגומלין (ותופעה זו והמודל הבייסיאני נמצא כמתאים ביותר. תפישת הקשיחות מערבת יחס בין מיקום לבין כ

F/X כשכאן המשתנה (F ח הגומלין, והוא כX  הוא מיקום היד ו- k  הינו קבוע הקשיחות. הממצע הנוכחי מתאר מקרה

) . במקרה זה מדווחים הנבדקים כי החפץ קשה k = F(t)/X(t-τ)הגומלין  (כוח בין מיקום היד לבין  )τ(בו מתווסף עיכוב 

. תוצאה זו הוסברה בצורה הטובה ביותר ע"י מודל רגרסיה המתאר היווצרות עיוות תפישתי הטבעי מקושיויותר 

ת הקשיחות כתגובת להזזה לא לגבי מיקום האמיתי של החפץ. כהמשך נבדקה יכולת המודל לחזות שינויים בתפיש

  של החפץ. המודל הצליח לחזות את תגובת הנבדקים כתגובה להזזה בכיוונים שונים.  צפויה

הממצאים מניסויים אלו מסייעים בפיתוח מודלים חדשניים המסבירים כיצד אנשים מקיימים אינטראקציה עם 

סביבה הן על ידי אומדן כוח והן על ידי אומדן סביבתם. מודלים אלו תומכים ברעיון שמערכת העצבים אומדת את ה

). מודל אלטרנטיבי וקלאסי מתאר קביעת אחד המשתנים כניסותמשתנה המצב (עבור מערכת הנדסית מדובר בשתי  

(כוח או מצב) ואומדן המשתנה השני (כניסה ויציאה יחידות), אך אינו נתמך על ידי  תוצאות מחקר זה. בנוסף לכך, 

את הידע בנוגע למערכת העצבים ולדרך בה אנו מבינים את הסביבה. ידע מסוג זה חשוב למדען, מחקר זה מעשיר 

  מכונה.- לעוסקים ברפואה ולמהנדסים המעורבים בפיתוח ממשק אדם

 

פיזיקה, אשליה, תחושת - , עיכוב, מציאות מדומה, בקרת תנועה, קשיחות, תחושה,  פסיכוסימולטניותמילות מפתח: 

  ק.מגע, הפעלה מרחו

  

  



  תפקידו במחלות ניוון עיצביות והיכולת הטיפולית של הגברת פעילותו, ביטוי טלומראז במוח העכברנושא העבודה 

 ארז איתןשם המגיש 

 פרופסור אסתר פריאלים /שם המנחה

 תקציר העבודה 

כב מאנזים הוא מור(. רצף נוקלאוטידים בקצה הכרומוזום)המאריך טלומרים  טלומראז הינו ריבונוקלאופרוטאין :רקע

גם ממספר חלבונים  in-vivoו,  RNA (TERC)מקטע, telomerase reverse transcriptase (TERT)פעיל 

כמו גם באזורים שונים של , מתבטא במוח הילוד, טלומראז, הקומפלקס האינזמטי האחראי להארכת טלומרים. נוספים

טרנסגנים המבטאים עודף של טלומראז מראים עמידות  עכברים .והוכח כמגן על נוירונים מפני אפופטוזיס, המוח הבוגר

הינו אנזים גרעיני אבל  TERT .(אנלוג של גלוטמאט) NMDAי "והגנה מפני פגיעת מוח איסכמית ורעילות עצבית ע

התברר כי לטלומראז מספר תפקידים , לאחרונה. נמצא גם בציטופלסמה של תאים סרטניים ובכמה סוגי תאים נורמלים

נחשב כאנזים שפעילותו  טלומראז. וביטוי גנים DNA תיקון, הוא שותף  בויסות אפופטוזיס: כת טלומריםבנוסף להאר

יכולה להאט את תהליך ההזדקנות משום שהוא שומר על אורך הטלומרים ומגן על תאים מפני  עקה חימצונית על ידי 

. בעקבות נזקים DNA טלומראז משפר תיקון לפחות על פי חלק מהדיווחים ביטוי, בנוסף, שיפור תפקוד המיטוכונדריה

לאחרונה הוכח כי . הינם שניים מהגורמים העיקריים להזדקנות עיצבית ולמחלות ניווניות DNAעקה חימצונית ונזקי 

על כן שחיקה זאת , א"ועקה חימצונית ולא רק בעקבות שכפול הדנ DNA שחיקת הטלומרים מתרחשת בתגובה לנזקי

 . לא מתחלקים כמו נוירונים עשויה לקרות גם בתאים

תפקיד בהגנה מפני נזקים  ,תאים שאינם מתחלקים, בעיקר בנוירונים, במוח לטלומראז אנו משערים כי :היפותיזה

במהלך ההזדקנות הטבעית ובמהלך מחלות שונות תאי המוח . בעיקר עקה חימצונית, הנגרמים על ידי עקות שונות

הגברה בביטוי טלומראז . בים אלו ילוו בשינוי בפעילות ובביטוי טלומראז במוחעל כן אנו משערים שמצ, סובלים מעקה

 .במוח עשוייה להגן על תאי עצב מפני עקה חימצונית וכך להוביל להתקדמות איטית יותר של מחלות ניוון עיצביות

 :מטרות המחקר הכלליות הן

חקר הגורמים , ובגילאים שונים איפיון הביטוי והפעילות של טלומראז במוח של עכבר באזורים שונים .א

 .המבקרים הן את ביטוי הטלומראז והן את פעילותו

האם חומר כימי חדש שפותח במעבדתנו ומגביר את ביטוי הטלומראז בתאים יכול לפעול גם בהזרקה לחייה  .ב

 .והאם הגברת ביטוי הטלומראז במוח תגן עליו מפני עקות שונות ותוביל להטבה במחלות ניוון עצביות

הרמה . בגזע המוח ובתאי פורקנייה בצרבלום, מתבטא במספר קטן של תאי עצב בקורטקס TERTמצאנו ש  :וצאותת

כנראה , אלא גם בדנדריטים, לא רק בגרעין, באופן מפתיע, במוח נמצאה בתאי פורקנייה TERTהגבוהה ביותר של 

מהגרעין ומחלבונים , מהציטופלזמה שהופקוחלבונים  נמצאו במיצויים טלומראז ופעילות TERT. בתוך המיטוכונדריה

הקשור  TERTיש כמות מופחתת של ( חודשים 02-02)בקורטקס ובצרבלום של עכברים זקנים . DNAקושרי 

 בדיקת פעילות, לעומת זאת. בציטופלזמה בהשוואה לעכברים צעירים  TERTוכמות גדולה יותר של  DNAל

דבר . DNAפעילות פחותה בציטופלסמה וגדולה יותר ב , פוכהבעכברים זקנים מציגה את התמונה הה טלומראז



המצביע על אפשרות של נוכחות מעכב לפעילות טלומראז במח של עכבר עוברי תוצאה שאולי יכולה להסביר את חוסר 

הפחיתו את רמת ( חודשים 02-02)עכברים זקנים . לבין פעילות טלומראז TERTהקורלציה בין נוכחות חלבון 

TERT בנוסף(. חודשים 0-0)לעומת עכברים בוגרים , בהתאמה( 0±2.00..2,  2.20±2.0) -ום ובקורטקס הבצרבל ,

 מודל עכברי למחלת)מוטנטי  SOD1 -מופחתות בחוט השדרה ובגזע המוח של עכברים טרנסגנים ל TERTנצפו רמות 

ALS  )בקרינת כמו הקרנת כל גוף העכבר , עקות שונות, לעומת זאת. במהלך התקדמות מחלהX  והזרקה פריפרית

 . בתאי פורקנייה TERTבביטוי  ( 0..0.4±פי ) גרמו לעלייה משמעותית   NMDA של

אשר פותחה  (AGS-499) השתמשנו בתרכובת חדשנית, מגן על נוירונים במוח העכבר TERTעל מנת לבחון אם 

 TERTים אלו מגבירים ביטוי של מחקר שנעשה במעבדתנו הראה שחומר, במעבדתנו בשיתוף עם דוקטור אביב גזית

 טלומראז ופעילות TERTלהגביר ביטוי   AGS-499 בדקנו את יכולתו של. בשורות תאים שונות ופעילות טלומראז

והגבירה  TERTהגבירה את כמות החלבון  , CD-1לעכברי  AGS-499 נמצא כי הזרקה תת עורית של. במוח העכבר

הגיעה , AGS-499 שעות לאחר הזרקת  2-0העלייה החלה . נוןכתלות בזמן ובמי, TERT mRNAביטוי של 

לעלייה  .שעות לאחר הזרקה 20וקטנה בחזרה לרמות נורמליות , שעות לאחר ההזרקה 0. 2.5±0.5 -למקסימום של כ

 NMDA לפני הזרקה מערכתית של AGS-499 טיפול ב: יש משמעות ביולוגית AGS-499 על ידי בטלומראז

בתאי פורקנייה  DNA ושיפר מעט את קצב תיקון, את שיעור ההישרדות של העכבריםהגדיל  CD-1לעכברי 

SOD1  לעכברים טרנסגניים  AGS-499הזרקה של, בנוסף. בצרבלום בתגובה להקרנה של כל גוף העכבר
G93A

 

האטה את התקדמות המחלה בשלב מתקדם והביאה לעלייה משמעותית בתוחלת , (ימים 0)עכבה את התחלת המחלה 

גרם למוות מופחת של תאי עצב מוטורי בחוט השדרה בעקבות   AGS-499 -טיפול ב. כתלות במינון( ימים 1.)חיים ה

מופעל   AGS-499האפקט של  בדקנו האם. על נוירונים יש השפעה מגנה AGS-499 -מה שמרמז של, הופעת המחלה

אשר אפשרו לנו להשתמש גם NSC-34) )ישירות על תאי עצב מוטורי על ידי שימוש בשורת תאי עצב מוטוריים 

הגדיל את  AGS-499 -הטיפול ב. ספציפי shRNAעל ידי  TERTבמניפולציה גנטית בה השתקנו את הביטוי של 

לא הייתה כל השפעה על תאים אשר , לעומת זאת, עקה חימצונית בעקבות, (0.0%±)חיות התאים באופן משמעותי 

TERT (NSC34ביטוי יתר של  , בנוסף. TERTמבטאים כמות מופחתת של 
hTERT-GFP

הגדיל משמעותית את חיות , (

. לא גרם להגברה נוספת של חיות התאים  AGS-499ב טיפול, עקה חימצונית בעקבות, NSC34  (0%±2.  ) תאי

ישירות וכי השפעתו מתווכת על ידי יכולתו  מגן על תאי עצב מוטורי AGS-499 -תוצאות אלו מצביעות על כך ש

 .ופעילותו טלומראז ל את ביטוילהגדי

 ,BDNF טלומראז מתווכות על ידי גורמים נוירוטרופים הוספנו על מנת לבדוק האם ההגנה על תאי העצב שמספק

GDNF, VEGF ו IGF1  כל ארבעת הפקטורים, למדיום הגידול של התאים חצי שעה לפני הטיפול בעקה חימצונית 

ניסוי דומה . בהתאמה  2%±02, 0.0%± 2%±00,  0.1%±ב  NSC34גרמו להגברה משמעותית בחיות תאי 

NSC34שבוצע על תאי 
TERTshRNA

 2.0%± 0.0%±, 1.0%±, 2%±0גרם לעלייה חלקית בחיות התאים של  

 IGF1 -ו BDNF, VEGF מתווך חלקית את ההשפעה המגנה של  TERTתוצאות אלו מצביעות על כך ש. בהתאמה

 .GDNF אבל לא של 



זו מראה לראשונה באופן מקיף את ביטויו ופעילותו של טלומראז באזורים שונים של מוח העכבר עבודה  :מסקנות

בנוסף הראנו שרמת הביטוי והפעילות של טלומראז במוח הבוגר עולה כתוצאה מעקות . ממצב עוברי עד להזדקנות

א כפי שגילנו הוא יכול לנבוע גם השינוי בפעילות טלומראז במוח לא נגרם רק על ידי שינוי בביטוי החלבון אל, שונות

במחקר זה מצאנו לראשונה שבתאי מוח עוברי . משינוי בספלייס וראינט או כתוצאה מאינטרקציה עם חלבונים נוספים

כמו כן אנו מוכיחים שנוכחות של טלומראז . והינו בעל יכולת לעכב את פעילות הטלומראז DNAישנו חלבון הקשור ל

לראשונה . י עקה חימצונית ומעלים את האפשרות שטלומראז אף מגן מפני עקות נוספותבתאי עצב מגנה עליהם מפנ

יתרה מכך הגברה זאת מגנה על העכבר , במוח של עכבר( AGS-499)אנו מראים הגברה פרמקולוגית של טלומראז 

טוי של טלומראז תוצאות מחקר זה מצביעות לראשונה על האפשרות שהגברת בי. excitotoxicity -מפני נזקי קרינה ו

דוחה את התפתחותה והתקדמותה של מחלת ניוון עצבית חשוכת מרפא כמו ( AGS-499)במוח על ידי חומר כימי 

ALS , למחלה זאת ולמחלות ניוון עצביות נוספות( מבוסס טלומראז)דבר שיכול לתרום לפיתוח טיפול חדשני .

צב כתגובה למצבי עקה ושביטוי מוגבר של טלומראז ממצאים אלו אשר מראים שטלומראז עולה באופן טבעי בתאי ע

בתאי עצב על אף העובדה , מגן על תאי העצב מצביעים על האפשרות  שלטלומראז יש תפקיד חשוב ולא מוערך עד כה

תוצאות מחקר זה מרמזות על האפשרות שלמידת פעילותו וביטויו של טלומראז , לדעתנו. שתאים אלה אינם מתחלקים

עבודה זו (. נושא שנחקר רבות) קנות של תאים לא מתחלקים ולא רק בתאים מתחלקים כמו תאי גזע יש תפקיד בהזד

פותחת צוהר למחקרים נוספים הדרושים על מנת לחשוף את מנגנון הפעילות של טלומראז בתאים לא מתחלקים מנגנון 

 .  זדקנותרם חשוב בתהליך ההאשר עשוי לחשוף גו
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Abstract 

Background: Telomerase is a ribonucleoprotein complex that elongates telomeres. The active 

enzyme consists of telomerase reverse transcriptase (TERT), and an RNA subunit (TERC). The 

activity of telomerase in vivo requires several additional proteins that are essential for the 

holoenzyme biogenesis and its trafficking to telomeres. Telomerase is expressed in the neonatal 

brain as well as in distinct regions of adult brain, and was shown to protect developing neurons 

from apoptosis. Telomerase over-expressed transgenic mice demonstrated significant resistance 

to ischemic brain injury and to N-methyl-D-aspartic acid (NMDA) neurotoxicity. TERT, the 

catalytic subunit of telomerase, is present in the cytoplasm of several cancer and normal cell 

types. Recently, it was shown that TERT possesses non-canonical functions and is also active in 

regulating apoptosis, DNA repair, and gene expression. Telomerase is considered an anti-aging 

enzyme as it maintains telomere length, reduces oxidative load by improving mitochondrial 

functionality, and at least by some reports also improves DNA repair. Oxidative load and 

accumulating DNA damages are devastating forces affecting neuronal aging and several 

neurodegenerative diseases. Recently, telomere erosion has been shown to take place in response 

to DNA damage and oxidative stress, not only following DNA replication, suggesting it may 

occur in neurons as well. Telomerase over-expression increases the lifespan of several organisms 

and exerts protection from several degenerative diseases in mice. 

PhD thesis Hypothesis: We hypothesized that in the brain, in particular in neurons, which are 

fully differentiated cells, telomerase has an important role in protecting the cells from various 

insults including oxidative stress. Therefore, during aging we expect to find differences in the 

expression and activity patterns of telomerase in the brain. Increasing telomerase expression in 

the brain may protect neurons from oxidative stress and may have a beneficial effect in 

neurodegenerative diseases. 

The general goals of this research are: 

1. Characterization of telomerase expression and activity in the mouse brain, monitoring the 

changes during aging (embryo to 22 months old) and their regulation. 



2. Testing whether increased expression of telomerase in the brain by a pharmaceutical 

agent (AGS- 499) a telomerase activator in somatic cells) will protect neurons against 

various insults and damage, and will have a beneficial effect on neurodegenerative 

diseases such as ALS. 

Results: We found that TERT is expressed in a small fraction of neurons in the cortex, 

brainstem, and cerebellum Purkinje neurons. The highest level of TERT in the brain is found in 

Purkinje neurons, surprisingly, not only in the nucleus but also in their dendrites, probably within 

the mitochondria. TERT expression and telomerase activity were found in the cytoplasmic, 

nuclear, and DNA-bound protein extracts. In old mice (20–24 months) cerebellum and cortex, 

the level of TERT in the cytoplasm is increased significantly, while in the DNA-bound its level 

reduced compared to young mice. Surprisingly, Telomerase activity profile shows the opposite 

picture, its decreased in the cytoplasm and increased in the DNA-bound protein extract derived 

from old mice. Preliminary results suggest that the incoherence between telomerase expression 

and activity profiles may occur as a result of a yet unknown DNA-bound telomerase inhibitor. 

Altogether, old mice (20–23 months) have a reduced TERT level in the cerebellum and cortex 

(0.8±0.06, 0.67±0.12 fold, respectively) compared to adult mice (6–8 months). In addition, 

TERT levels are reduced in the spinal cord and brainstem of SOD1
G93A

 Tg mice (ALS mouse 

model) during disease progression. In contrast, different insults, such as whole body irradiation 

and NMDA injection, cause a significant increase (1.8±0.4 fold) in TERT expression in Purkinje 

neurons. In order to examine if TERT protects neurons in the mouse brain in vivo (addressing 

our second hypothesis), we used a novel pharmaceutical compound (AGS-499) that had been 

developed in our lab in collaboration with Prof. Gazit and was demonstrated to increase TERT 

mRNA, protein, and telomerase activity in different cell lines. We examined the ability of AGS-

499 to increase TERT expression and telomerase activity in the mouse brain in vivo. We found 

that subcutaneous injection of AGS-499 to CD-1 mice, increased TERT protein and TERT 

mRNA expression in a time- and dose-dependent manner. The increase starts 3 to 6 hrs 

following injection of AGS-499 (1.4±0.2 fold), reached its maximum of about 2.5±0.5 fold 12 

hours following the injection, and decreased to normal levels 48 hours following injection.  

The increase in telomerase by AGS-499 has biological significance. Treatment with AGS-499 

prior to systemic injection of NMDA to CD-1 mice increased survival rate of the mice. It also 

slightly enhanced the rate of DNA repair in cerebellum Purkinje neurons in response to whole 



body irradiation. In addition, injection of the AGS-499 compound to SOD1
G93A

 transgenic mice 

(ALS model) delayed the onset (8 days) of the disease and slowed its progression in the late 

phase, resulting in a significant increase in their life span (15 days). The increase in mouse life 

span was in a dose-dependent manner. AGS-499 treatment caused significant attenuation of 

motor neurons losses in the spinal cord following disease onset, suggesting that AGS-499 has 

protective effects in neurons. We examined whether the AGS-499 protective effect is exerted 

directly on motor neurons by using the motor neuron-like cells (NSC-34), which also enabled us 

to use genetic manipulation. AGS-499 treatment increased the cells’ viability significantly 

(18±7%); following H2O2 challenge, however, it had no effect on TERT knockdown cells. In 

addition, overexpression of TERT significantly increased the NSC34 viability (31±8%); 

following H2O2 challenge, addition of AGS-499 treatment did not increase these cells’ viability 

any further. These results suggest that AGS-499 protects motor neurons directly and that its 

effect is mediated by its ability to increase telomerase expression and activity. 

In order to test whether telomerase mediates the neurotrophic factors’ protective effect, BDNF, 

GDNF, VEGF, and IGF1 were added to the growth medium half an hour prior to H2O2 challenge. 

All four neurotrophic factors significantly increased NSC-34 viability by 18±5%, 22±4%, 

18±7%, and 20±4%, respectively. The same experimental setup on TERT knockdown NSC-34 

resulted with 6±4%, 19±6%, 12±7%, and 10±8% increase in viability, respectively. These results 

indicate that TERT is partially mediating the protective effect of BDNF, VEGF, and IGF1, but 

not of GDNF.  

Conclusions: This work shows comprehensively, for the first time, the characterization of 

telomerase expression and activity in the various brain regions from the embryonic stage to 

aging. In addition, we demonstrate that TERT expression is increased by different insults 

including oxidative stress and X-ray radiation. The results demonstrate that there is incoherence 

between TERT expression and telomerase activity in the mouse brain, not only during early 

development as was previously shown, but also in response to insults. We suggest that changes 

in telomerase activity are also regulated by a shift in TERT splice variant, intracellular 

localization, and interaction with additional proteins. 

We show that the existence of telomerase in neurons, which are non-dividing cells, protect them 

from oxidative stress. For the first time we show that pharmacological increase of telomerase, 

using AGS-499, in the mouse brain may protect it from insults such as radiation and NMDA 



excitotoxicity. This research is the first to show that an increase of telomerase in the mouse brain 

may delay the onset and slow the progression of an incurable, neurodegenerative disease such as 

ALS. This may contribute to the development of an innovative and effective therapy (based on 

telomerase) for ALS and also for additional neurodegenerative diseases. The findings suggest 

that the role of telomerase in non-proliferative cells such as neurons was under-appreciated. We 

suggest that telomerase is involved in delaying aging beyond its accepted role in stem cells, and 

that further investigation of its activities in non-proliferative cellular aging may uncover 

fundamental processes of aging. 
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Abstract:  

Clinical guidelines (GLs) are a powerful method for standardization and uniform improvement 

of the quality of medical care. Clinicians are overloaded with information, and do not always 

have the time or the computational means to use GLs during actual patient treatment. Thus, they 

could benefit from automated support to the process of GL application at the point of care. 

However, when applying GLs, several conceptual dimensions should be considered for the 

purpose of realistic application: 1) The representation of the knowledge might be through 

structured text (semi-formal), or specified in a machine-comprehensible language (formal); 2) 

The availability of electronic patient data might be partial or full; 3) GL-based recommendations 

might be triggered through a human-initiated (synchronous) session, or might be data driven 

(asynchronous). In addition, several requirements must be met, such as: 1) Prior to application in 

a clinical environment, there needs to be an evaluation of the GL application engine by a GL-

based patient-record simulation engine; 2) There must be support for the application of multiple 

GLs, by multiple users, in multiple settings; 3) The GL-application engine should be designed as 

an enterprise architecture that can plug into any EMR; and 4) The application  of the GL must 

support continuous care over a significant period of time.  

Given these challenges, I developed in this research a comprehensive detailed multi-dimensional 

framework, and implemented it through a new GL-application engine, the PICARD-Decision 

Support System (DSS). Furthermore, I designed and evaluated an evaluation methodology to 

answer three specific research questions, defined in the context of the framework: 1) Is the 

overall multi-dimensional framework for GL application feasible? 2) Does the overall 

framework for GL application improve physician compliance to GLs? 3) Is the framework for 

GL application considered helpful by clinicians? 

To address those three research questions, a study was performed using the 

preeclampsia/eclampsia/toxemia (PET) GL. This included performing first a technical evaluation 



of the PICARD-DSS by a new simulation engine developed in our laboratory, using 20 

guideline-based simulated scenarios.  Then, functional evaluation of the multi-dimensional 

framework was performed through the automated generation of patient records that simulate 6 

clinical guideline-based scenarios and a total of 60 decision points. Finally, a cross-over "in-vitro 

clinical evaluation" was performed with the help of 36 different clinicians at the OB/GYN 

department of the Soroka Hospital, Ben Gurion University's academic medical center. Each 

clinician managed half of the scenarios (a total of 30 decision points) manually without using the 

PICARD-DSS, .i.e., in a Non-DSS mode, and half (for a total of another 30 decision points) using 

the PICRAD-DSS, i.e., in a DSS mode.  Correctness and completeness of the actions relative to 

the GL were used as the main measures to assess the quality of management in both DSS mode 

and non-DSS mode, by comparing them to a GL-based gold standard. A subjective questionnaire 

was also administered to the practitioners to assess the subjects' perceptions regarding the use of 

the DSS.   

The results of the evaluation were very encouraging:  the total mean correctness and 

completeness in the technical evaluation were 1± 0.0 and 0.96 ± 0.03 respectively, meaning that 

all actions produced by the Picard-DSS GL application engine were correct, and that almost all 

of the actions required by the GL were produced, when compared to a GL-based gold-standard 

management.  

With respect to the "in-vitro functional clinical evaluation," we found that using the DSS 

significantly improved correctness and completeness and reduced the variability. Specifically, 

the mean completeness level was 0.9334 ± 0.06 in the DSS mode, versus 0.4725 ± 0.25 in the 

Non-DSS mode. Thus, the completeness level when using the DSS mode increased by 46.32% 

compared to the manual, Non-DSS mode, with an accompanying decrease in the variance. With 

respect to correctness, in the DSS mode the correctness was 0.9911 ± 0.01, versus 0.3274 ± 0.22 

in the Non-DSS mode, an improvement of 66.37% while also reducing the variability. This 

effect was found to be valid across all the experiment dimensions - for every scenario, for every 

clinician, for every expertise type and for every decision type. With respect to the subjective 

measures, I found that the mean general perception of the users of the DSS mode was higher 

(5.25 ± 1.21) than the random mean of 4, on a scale of 1 to 7, where 1 is worst and 7 is best.  



The results showed that the GL-based DSS plays the role of a “big equalizer": it creates 

independence of the quality of the decision from any particular physician, any particular clinical 

scenario, and any particular decision type with the scenarios. The system thus ensures a high 

quality of clinical decision making (relative to a guideline-based norm), due to the increased 

adherence to the guideline generated by the DSS. Specifically, the PICARD-DSS engine is 

potentially suitable for use in large-scale applications involving chronic patient monitoring and 

care in a continuous time frame. An example is the EU Mobiguide project, which focuses on 

remote monitoring and care of chronic patients, in which the PICRAD-DSS is currently serving 

as the core DSS, and in which it is being evaluated. 

 

 

 

 

 

 

 



  מימדית להפעלת ריאליסטית של קווים מנחים רפואיים- סביבת עבודה רב:  נושא העבודה

  ארז שלום:  שם המגיש

  איתן לוננפלד  ' פרופ, יובל שחר' פרופ:  המנחים מותש

  :תקציר

רים "הקמרוב . תוך הפחתה בעלויותיו, הינו כלי יעיל לשיפור איכות הטיפול הרפואי) ר"קמ(השימוש בקו מנחה רפואי 

ר "כ אין זמן וכלים מתאימים לחפש אחר הקמ"בפרט כשלרופא בד, כ אינם נגישים לרופא"מיוצגים בטקסט חופשי ובד

קיים צורך בפיתוח מערכת שתסייע לרופא בהפעלה אוטומאטית , לכן. המתאים לחולה ולהשתמש בו בנקודת הטיפול

יש לקחת בחשבון מספר מימדים , ר בסיוע מחשב"הקמכאשר מפעילים את . ר בנקודת הטיפול"של הידע הטמון בקמ

הידע שיש להפעיל על הנתונים עשוי להיות ברמת הבנייה ) 1: כלומר בסביבה ממשית, עיקריים של הפעלה ריאליסטית

רמת ) 2; )בשפה שמחשב יכול להריץ באופן אוטומאטי, כלומר(או פורמאלית ) טקסט מובנה, כלומר(חצי פורמאלית 

או ההמלצות , ההתראות) 3; עשויה להיות חלקית או מלאה (EMR) עם רשומת החולה האלקטרוניתהאינטגרציה 

יזומים , כלומר(סינכרוני -או א) י הרופא"יזומים ע, כלומר(לטיפול עשויים להיות מועברים לרופא באופן סינכרוני 

) 1: ר"ישנן מספר דרישות ממנוע המפעיל קמ, בנוסף ). י קבלת נתון מעבדה חדשה"למשל ע, י המערכת"אוטומאטית ע

יש ) 2 ;רים"י מנוע מיוחד לסימולציה של קמ"לבצע הערכה של מנוע ההפעלה ע יש, לפני הפעלה בסביבה קלינית

ר "על מנוע ההפעלה של הקמ) 3 ;רים על מספר מטופלים במספר אתרים שונים"לתמוך בהפעלה במקביל של מספר קמ

פול ר צריכה לתמוך בטי"כל הפעלה של קמ) 4 ;כתוסף  EMRלהיות מתוכנן כרכיב אירגוני שניתן לחברו לכל 

  . המתמשך לאורך זמן רב

ומימשתי , רים"מימדית להרצה ריאליסטית של קמ -סביבת עבודה רב, פיתחתי במחקר זה, מ לענות על אתגרים אלו"ע

עיצבתי ומימשתי , בנוסף. PICARD-Decision Support System (DSS) -י מנוע הפעלה חדש  "אותה ע

- האם סביבת העבודה הרב) 1: על שלוש שאלות מחקר עיקריות מתודולוגיה להערכה של סביבת זו על מנת לענות 

רים משפרת את "ממדית להפעלה של קמ-האם סביבת העבודה הרב)  2?ר ישימה"ממדית להפעלה אוטומטית של קמ

  ?רים נחשבת כמועילה בעיניי הרופאים"האם סביבת העבודה להפעלה של קמ) 3? ר"רמת ההיענות של הרופאים לקמ

  ר לטיפול ברעלת הריון "ביצעתי מחקר בשימוש בקמ, שאלות אלהמ לענות על "ע

)preeclampsia / eclampsia .( מחקר זה כלל בשלב ראשון ביצוע הערכה טכנית שלDSS-PICARD  תוך שימוש

ביצעתי הערכה , בהמשך. תרחישים 20י הדמיה של "ע, חדש שפותח במעבדתנו) סימולציה(במנוע הדמיה 

תרחישים   6י ייצור רשומות רפואיות שמתאימות להדמיה של "מימדית ע-בת העבודה הרבפונקציונאלית של סבי

רופאים  36ביצעתי ניסוי מבוקר תוך שתוף פעולה עם  ,לבסוף. נקודות החלטה שונות 60שונים אשר כללו בסך הכול 

בית החולים , ת בן גוריוןברמות התמחות שונות בחטיבת המיילדות וגניקולוגיה במרכז הרפואי האקדמי של אוניברסיט

ללא מערכת תומכת ההחלטה ) נקודות החלטה 30, סך הכול(כל נבדק ענה על השאלות בחצי מהתרחישים ." סורוקה"



DSS-PICARD  ,ועל שאלות החצי השני של , כלומר ביצע את החלטותיו באופן ידני ללא כל סיוע ממוחשב

ר "יחסית לקמ שלמותםהפעולות שציין ו נכונות. ומכת ההחלטהת ענה בסיוע המערכת) נקודות החלטה 30(התרחישים 

ניתנו שאלונים על , כן- כמו. ר"מ להעריך כל תרחיש בהשוואה לטיפול מושלם אשר מבוסס על הקמ"חושבו כמדדים ע

  .מנת להעריך את דעתם של הנבדקים לגבי השימוש במערכת תומכת ההחלטה

, בהתאמה  -0.03 ± 0.96ו  0.0 1±השלמות של ההערכה הטכנית היו הנכונות ו: תוצאות המחקר היו מעודדות מאד 

וכמעט כל ההמלצות שצריך היה להמליץ אכן , היו נכונות PICRAD-DSSי "כלומר כל ההמלצות שהומלצו ע

  .ר"בהשוואה לטיפול מושלם אשר מבוסס על הקמ,  הומלצו

תומכת ההחלטה משפר את ההשלמות והנכונות מצאנו ששימוש במערכת , באשר להערכה הפונקציונאלית של הניסוי

ממוצע שלמות ההחלטות בניסוי עם תמיכת החלטה היה : של קבלת ההחלטות ומוריד את השונות של שני המדדים

תוך הקטנת , בשלמות 46.32%כלומר שיפור של , ללא סיוע המערכת 0.25 ± 0.4725לעומת  0.06 ± 0.9334

וללא תמיכת החלטה היה ; 0.01 ± 0.9911בסיוע מערכת תמיכת ההחלטה היה ממוצע הנכונות של ההחלטות . השונות

אפקט זה של שיפור נצפה בכל . בנכונות תוך הקטנת השונות 66.37%כלומר שיפור של , 0.22 ± 0.3274הממוצע 

צע דעתם ממו, לגבי השאלון הסוביקטיבי. לכל רמת התמחות ולכל סוג החלטה, לכל נבדק, לכל תרחיש - מימדי הניסוי  

 1בסולם שבין  ,  4מממוצע מקרי של ) 1.21 ± 5.25(של הנבדקים לגבי השימוש במערכת תמיכת ההחלטה היה גבוה 

  .את הדעה הטובה ביותר 7מבטא את הדעה הגרועה ביותר ו  1כאשר , 7ל 

, יבל אותהתלות בין איכות ההחלטה לבין הרופא שק-תוצאות אלו מראות ששימוש במערכת תומכת החלטה יוצר אי

כיוון שמערכת זו , כך אנו מבטיחים תהליך קבלת החלטות איכותי יותר. וסוג ההחלטה, התרחיש  הקליני של ההחלטה

עשויה לכן להתאים ליישומים בתחומים רפואיים מורכבים  PICARD-DSSמערכת . ר"מגבירה את ההיענות לקמ

שמתמקד בטיפול מרחוק , Mobiguide, חוד הארופאידוגמא טובה היא פרויקט האי. ובפרט טיפול בחולים כרוניים

ואשר בו היא , משמשת כליבת תמיכת החלטה PICRAD-DSSאשר בו מערכת , מבוסס טלפון נייד בחולים כרוניים
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נושא העבודה: שיטות ערפול חדשניות לשיפור האבטחה 
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 .שם המגיש: ארז שמואלי

 
 .שם המנחה: פרופ' יובל אלוביץ'

 
 :תקציר

 
. הצלחת בסיסי נתונים, אשר במקרים רבים מכילים מידע ארגוני בעל ערך רבארגונים מסתמכים יותר ויותר על 

הארגון תלויה רבות בניצול נכון של המידע השמור בבסיסי נתונים, תוך כדי שמירה על נכונותו ועל חשאיותו. 

 יחסיו עם הלקוחות.במוניטין הארגון וב פגועעלולה ל לצדדים לא מורשים המידעחשיפת 

 נתוניםתהליך הערפול משנה את ה .(Obfuscation) וערפולאחת הגישות לשמירה על חשאיות המידע היא 

 נתוניםהשימושיות תוך כדי ניסיון לשמור על  ,לצדדים לא מורשים חשיפת מידע רגישעל מנת למנוע  יםהמקורי

עקב השינויים. במחקר זה, אנו בוחנים שני תרחישים שונים של ערפול בסיסי נתונים. להיפגע הייתה  שעלולה

נתונים על מנת לבצע מטלה ה , במובן שהם צריכים אתמורשים למחצה המשתמשים מניח כי כל תרחיש הראשוןה

ה ברורה בין בחנהקיימת  מסוימת, אך אינם מורשים להיחשף למידע רגיש המצוי בנתונים. בתרחיש השני

משתמשים מורשים ומשתמשים לא מורשים: משתמשים מורשים רשאים לגשת לנתונים במתכונתם המקורית 

 תונים לפני שעורפלו(, ומשתמשים בלתי מורשים אינם רשאים לגשת כלל לנתונים המקוריים.)בדיוק כפי שניגשו לנ

אנו מניחים כי בעל המידע מעוניין  המשתמשים מורשים למחצה.כל  שבומוקדש לתרחיש הראשון  רוב מחקר זה

. מאחר פםלפני שיתו ת הנתוניםעם צד אחר, ועל מנת לשמור על חשאיות המידע, הוא מערפל א נתוניםלשתף 

לאנונימיזציה אחרת, אנו מציעים במחקר זה שיטה ערך למטרה  ילהיות חסר יםשעורפל למטרה אחת עלול נתוניםו

של בסיס לערפול תחת אילוצים אחרת ושיטה גרסאות סדרתיות של בסיס הנתונים לטובת כריית נתונים, של 

 הנתונים לטובת בדיקות.

מספר גרסאות של אותה הטבלה לאורך זמן,  מתפרסמות יות מתייחסת למצב בונימיזציה של גרסאות סדרתאנו

 ,)לדוגמהעל פי מטרת הפרסום( או שורות שונות שנבחרו כאשר גרסאות שונות עשויות לכלול עמודות שונות )

את המטרה היא להגן על מידע פרטי מפני תוקפים המנסים לשלב  בין הפרסומים( של הטבלה.שורות שהתווספו 

 גרסאות. במחקר זה אנו מציעים שתי גישות לפתרון בעיה זו.נתונים מכלל הה

הגישה הראשונה מתבססת על ייצוג אוסף הגרסאות כגרף רב שכבתי. בדומה למחקרים קודמים, הגדרות הפרטיות 

מחלה, רמת  :)לדוגמה ערכים רגישיםב מידע מכל הגרסאות, מלקשר שלו מגבילות את יכולתו של התוקף, שמשל

: אנו מרשים פרסום של מספר רב יותר של ציריםבשלושה בתחום לאנשים. אנו מרחיבים עבודות קודמות  (הכנסה

גרסאות, אנו משתמשים במודל הכללה גמיש יותר, ואנו מטפלים גם במקרים בהם שורות עשויות להתווסף לטבלה 

. אנו אומדים את רמת הפרטיות המקורית בין פרסומים עוקבים. הרחבות אלה דורשות לתקן גם את הדרך בה

בנוסף,  , ומציעים הגדרות חדשות במקומן.המורחבמראים כי הגדרות הפרטיות הקודמות אינן מתאימות למצב 

את הגדרות הפרטיות המתוקנות. ניסויים  אנונימיזציה של גרסאות סדרתיות המקיימותאנו מציגים אלגוריתם ל

החדשה לעומת גישות קודמות, הן ברמת הפרטיות והן ברמת איבוד מושג בגישה השערכנו מדגימים את השיפור 

 המידע.



 

 

הגישה השנייה מתבססת על עיקרון "העולמות האפשריים". אנו בוחנים מחדש את מודל התוקף והגדרות 

 תוקף והגדרות פרטיות חזקים יותר.הפרטיות שהצגנו בגישה הראשונה, ומציעים מודל 

תוך כדי איבוד מידע  הגדרות הפרטיות המחמירותנונימיזציה סדרתי שעונה לאלגוריתם אנו מציגים אכמו כן, 

אותם הגדרות הפרטיות. בשונה מגישות קודמות, זמן שעונה לסדרתי  נמוך באופן משמעותי מזה של אלגוריתם לא

 הריצה של האלגוריתם החדש ישים לחלוטין מכיוון שאינו תלוי במספר הגרסאות. יתרונותיו של האלגוריתם

 החדש מודגמים גם בניסויים.

הרעיון הבסיסי (. COPכבעיית ערפול תחת אילוצים )מידולה נפתרת על ידי בעיית שיתוף המידע לצורכי בדיקות 

וגמיש: דרישות פרטיות ושימושיות בבסיסי נתונים רלציונים ניתן לייצג כחוקים  טניפש ואה COPמאחורי 

לתהליך ערפול בסיס הנתונים כאל אפשר להתייחס . כתוצאה מכך, המוגדרים על עמודות שונות בבסיס הנתונים

, אנו ממדלים COP-. על מנת להדגים את גמישות הגדרת החוקים זהעומדים באוסף החילול נתונים תהליך 

על  COP . בנוסף, אנו מציעים שיטה כללית לפתרון בעיותבעיה שנייה השונה מהותית מבעיית הבדיקותבעזרתה 

נו לנצל את הידע הרב שנרכש בתחום בעיות סיפוק לבעיות סיפוק אילוצים. המרה כזו מאפשרת לידי המרתם 

שנוצרו כתוצאה מתהליך חלק מבעיות סיפוק האילוצים על מנת לפתור מגוון רחב של בעיות מורכבות.  האילוצים

על מנת  תי פתירות.ההמרה עשויות להכיל מספר גדול במיוחד של משתנים וכתוצאה מכך הן עשויות להיות בל

גדולות לתת בעיות סיפוק אילוצים  , אנו מציגים שתי היוריסטיקות שמטרתן לפרק בעיותלהתמודד עם אתגר זה

 COP-בתשתית ה l-diversityקטנות הניתנות לפתרון. אנו גם מראים כיצד ניתן לשלב את מדד הפרטיות הידוע 

. יישומיות השיטה החדשה מודגמת בעזרת COPנות על מנת לאמוד את רמת הפרטיות המושגת על ידי פתרו

 ניסויים.

ברורה בין משתמשים מורשים ומשתמשים לא  בחנהיתרת מחקר זה מוקדשת לתרחיש השני שבו קיימת ה

מכיוון שאם מצפינים את בסיס הנתונים  ,פתרון המתבקשות המורשים. במקרים כאלה, הצפנה עשויה להי

משתמשים לא מורשים שאין בידיהם את מפתחות אזי שתמשים מורשים, את מפתחות ההצפנה רק למ ומחלקים

עם זאת, פיתוח פתרון להצפנת בסיס נתונים חייב לקחת בחשבון  מקורי.יכולים לגשת למידע ה אינםההצפנה, 

פתרונות להצפנת בסיסי נתונים.  עמודצריכים ל בהןגורמים רבים. במחקר זה, אנו מגדירים את אוסף הדרישות ש

מספקות רמת אבטחה גבוהה אבל מרעות  מראים כי חלק מהארכיטקטורות הקיימות להצפנת בסיסי נתוניםאנו 

בצורה  מרעותהאחר אינן  ודורשות שינויים משכבת האפליקציה, וחלקן משמעותיתביצועים בצורה את ה

ולשות משמעותיות חביצועים ואינן דורשות שינויים משכבת האפליקציה, אך בעלות מספר את המשמעותית 

מבחינת אבטחה. אנו מציעים ארכיטקטורה חדשנית להצפנת בסיסי נתונים שלא נבחנה בעבר. הארכיטקטורה 

מעל למטמון בסיס דיוק פנה כחלק מתוכנת ניהול בסיס הנתונים, במודול ההצהחדשה מתבססת על שילוב 

עם יחד הנתונים בבסיס כל ערך  ההמצפינשימוש בשיטה ייעודית ידי (, ועל Database Cacheהנתונים )

שיג רמת , מאפשרים לה להארכיטקטורה החדששל השני מאפיינים אלו  קוארדינטות התא שבו הוא שמור.

אבטחה גבוהה יחד עם ביצועים גבוהים ושקיפות מוחלטת לשכבת האפליקציה. אנו גם מסבירים כיצד ניתן לממש 

ניסויים שנועדו  קוד פתוח. תבסיס נתונים בעלחרית לניהול תוכנה מסכל אחת מהארכיטקטורות שהוצגו כחלק מ

 להשוות בין הארכיטקטורות השונות מבחינת ביצועים, מדגימים את עליונותה של הארכיטקטורה החדשה.
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Abstract: 

Organizations increasingly rely on large database systems, which in many cases, contain information 

that represents valuable organizational assets. It is hardly an exaggeration to note that the very 

survival of these organizations depends on properly exploiting the data stored in the database while 

maintaining its confidentiality, integrity and availability. 

One promising approach for maintaining data confidentiality is obfuscation. The obfuscation process 

modifies the original data before publishing it in a way that prevents unauthorized disclosure, on the 

one hand, and minimizes information loss, due to its modification, on the other. In this study, we 

consider two distinct cases of database obfuscation. In the first case, all users are considered semi-

trustworthy in the sense that they need the data in order to perform a particular task, but must not be 

exposed to sensitive information that resides in the data. In the second case, there is a clear 

separation between trusted and untrusted users: trusted users are able to access the data in its original 

form (i.e., exactly as they did before obfuscation) but the original data is completely hidden from 

untrusted users. 

The majority of this dissertation is devoted to the first case in which all users are considered semi-

trustworthy. We assume a data owner that wishes to share valuable data with another party but is 

unwilling to disclose sensitive information residing in this data. Therefore, the data owner obfuscates 

the original data before sharing it with the other party. Since data that was obfuscated for one 

purpose may be useless for another, different data sharing purposes usually necessitate using various 

obfuscation techniques. In this study, we suggest novel frameworks for sequential releases 



 

 

anonymization for data mining purposes and constrained obfuscation for testing purposes. Sequential 

release anonymization involves publishing several releases of the same table (i.e., for data mining 

purposes) over a period of time. During this period, each release contains a different set of the table 

attributes as required by the purpose of the release. The goal is to protect the private information 

from adversaries who examine the entire set of releases. In this study, we propose two different 

approaches for sequential release anonymization. 

The first approach is based on representing the sequential releases as a multipartite graph. As in 

earlier studies, our privacy definitions limit the ability of an adversary who combines information 

from all releases to link individuals to sensitive values. We extend previous frameworks in three 

ways: we allow a greater number of releases; we consider the more flexible local recoding model of 

“cell generalization” (as opposed to the global recoding model of “cut generalization”); and we 

include those cases where records may be added to the underlying table from time to time. Our 

extensions also require modifying the manner in which privacy is evaluated. We show that while 

previous works based their privacy evaluation on the notion of Match-Join between releases, this 

approach is no longer suitable for the extended framework considered here. We define more 

restrictive types of join between the published releases (the Full Match Join and the Kernel Match 

Join) that are more suitable for privacy evaluation in this context. We then present a top-down 

algorithm for anonymizing sequential releases which considers the cell generalization model and is 

based on our modified privacy evaluations. Our theoretical study is followed by experiments that 

demonstrate a significant improvement in utility due to our cell generalization model. The 

experiments also demonstrate the added value in terms of privacy of using the Full or Kernel Match 

Joins instead of the Match Join. 

The second approach for sequential releases anonymization is based on the notion of “possible 

worlds”. We revisit the privacy definitions that were introduced in the multipartite graph approach 

and suggest a significantly stronger adversarial assumption and privacy definition. We present a 

sequential anonymization algorithm that achieves l-diversity with information losses that are 

significantly lower than those obtained by a non-sequential approach based on the leading l-diverse 

anonymization algorithm. Unlike previous algorithms, the new algorithm is perfectly scalable since 

its runtime is independent of the number of previous releases. Extensive experimentation 

demonstrate the advantages of the new approach. 

The problem of sharing data for testing purposes is addressed by modeling it as a constrained 

obfuscation problem (COP). The main idea behind COPs is simple though flexible: privacy and/or 

utility requirements in relational databases can usually be represented by rules defined over subsets 

of attributes. Therefore, obfuscating the database can be seen as generating new data that complies 



 

 

with the predefined rules. We demonstrate the flexibility of the COP definition by modeling a 

second, very different, obfuscation scenario: k-anonymization. We then suggest a generic approach 

for solving a COP by reducing it into a set of constrained satisfaction problems (CSPs). Such a 

reduction enables the employment of the well-studied CSP framework in order to solve a wide range 

of complex rules. Some of the resulting CSPs may contain a large number of variables, which may 

make them intractable. In order to overcome such intractability issues, we present two useful 

heuristics that decompose large CSPs into smaller tractable sub-CSPs. We also show how the well-

known `-diversity privacy measure can be incorporated into the COP framework in order to evaluate 

the privacy level of COP solutions. Finally, the feasibility of our method is demonstrated by 

experimentation. 

The rest of this dissertation is devoted to the second case, in which there is a clear separation 

between trusted and untrusted users. In such cases, encryption seems to be the most desirable 

solution since encrypting (i.e., obfuscating) the database and providing the encryption keys only to 

trusted users, prevents untrusted users who manage to access the encrypted database, from disclosing 

sensitive information (since they don’t hold the encryption keys). However, developing a database 

encryption solution depends on taking many factors into consideration. In this study, we define the 

set of requirements that database encryption solutions should fulfill. We examine and analyze five 

traditional architectures for database encryption based on these requirements. We show that existing 

architectures may provide a high level of security, but have a significant impact on performance and 

impose major changes, or may be transparent to the application layer and provide high performance, 

but have several fundamental security weaknesses. We suggest a sixth novel architecture that was 

not considered before. The new architecture is based on planting the encryption module inside the 

database management software (DBMS), just above the database cache, and using a dedicated 

technique to encrypt each database cell value together with its coordinates. These two properties 

allow our new architecture to achieve a high level of data security while offering enhanced 

performance and total transparency to the application layer. We also explain how each architecture 

can be implemented in a commercial, open source DBMS. Extensive experimentation in order to 

compare the performance of each of the architectures demonstrates that our novel architecture 

outperforms the others. 



 : נושא העבודה

 ערכת מנגנון לחלוקת סיכון בין בעלי הענייןה: עדכון סל שירותי הבריאות בישראל

 אריאל המרמן :שם המגיש

 דן גרינברג' פרופ :שם המנחה

 :העבודה תקציר
 

כל תושבי  זכאים להםש( "הסל")בריאות ת שירותי הרשיממפרט את  ממלכתי חוק ביטוח בריאות

 כחלק מתהליך קביעת התקציב, מדי שנה. הם שייכים אליהםשם החוליקופות מ ישראל לקבל

. בסל טכנולוגיות חדשות הכללתיהיה זמין לשקובעת את התקציב הנוסף  ממשלת ישראל, השנתי

-מנית אדהמת "ועדת הסל"על ידי  ניתנות לסלטכנולוגיות חדשות יש להוסיף ה לגביההמלצות 

 . הוק בכל שנה

 קופותומשרד הבריאות , נציגי משרד האוצרהמורכבת מ"( משנה ועדת)"לועדת הסל ועדת משנה 

. לסלשל הוספת כל טכנולוגיה  משמעות התקציביתההנתון של  את ת לועדת הסלמספק החולים

של תחזיות ו יתתקציבהההשפעה הערכות של על  בין היתרוועדת המשנה מבוססים חישובי 

 .החולים קופותוטכנולוגיה יצרניות ה למשרד הבריאות על ידי המועברות שימוש בטכנולוגיה

כלל על פי חוק לספק את  מחויבותהקופות , המלצות ועדת הסל את הממשלהלאחר אישור 

חדשות נשאר הטכנולוגיות מתן הקופות לל ההמוקצהתקציב . שהוכללו בסלטכנולוגיות להביקוש 

מעותי על התחזיות משלטכנולוגיות עולה באופן הביקוש בפועל  במצב בו. שניםהקבוע לאורך 

כאשר , נגדמ. מול סיכון פיננסי משמעותי מוצאות את עצמן מתמודדותהקופות  ,המוקדמות

הקופות למטרות  משמש את שנשארתקציב ה, המוקדמותת וטכנולוגיה נמוך מהתחזיהשימוש ב

 .אחרות

ות נותנ , בתיקים המוגשים למשרד הבריאות ,החולים טוענות שיצרניות הטכנולוגיות קופות

ית של ההשפעה התקציבמקטינים בכך את , הערכות נמוכות מידי לגבי היקפי השימוש הצפויים

הטכנולוגיה החדשה כאשר . בכך מגדילים את הסיכויים להכללת הטכנולוגיה בסלוהטכנולוגיה 

את מספר ואת הביקוש  הגדילל על מנתמאמצי שיווק נרחבים היצרניות משקיעות , נכנסת לסל

יצרניות  , מנגד . יתקציבוכך למעשה הקופות נותרות עם גירעון , נולוגיהבטכ המטופלים

 אומדות גבוה מידי, ןתקציבעל  גןכדי לה, קופות החולים, כי במקרים רבים נותטוע הטכנולוגיה

ה הצריכה בפועל של הטכנולוגיה עשוי, ואילו בפועל טכנולוגיהלאת מספר החולים הזקוקים 

 .תחזיתהי מאשר באופן משמעות להיות נמוכה

על . יצרניות הטכנולוגיה בין הקופות לבין  לחלוקת סיכוןמנגנון  מציעים אנו  ,מחקר זהמסגרת ב

טכנולוגיה בהשימוש בפועל  כאשר  היצרניותבאופן חלקי על ידי  תפוצינההקופות , פי מנגנון זה

 תחויבנהת הקופו, מנגד. נקבע בעת ההכללה בסלגבוה באופן משמעותי מאשר יהיה החדשה 

טכנולוגיה יהיה נמוך משמעותית מההערכות השימוש באם  ,להחזיר כספים לממשלה באופן חלקי

 . בשנה התקציבית העוקבת, ישמש להכללת טכנולוגיות אחרות בסליוחזר שהתקציב . המוקדמות



 

 :שלושה שלבים עיקרייםהמחקר כלל 

ללא )ם בעדכון הסל במצב הנוכחי של בעלי העניין השוני מיפוי של התמריצים והאינטרסים. 1

 . הצפויות באם מנגנון חלוקת סיכון המוצע יצא לפועלתנהגויות הוה( הסכם חלוקת סיכון

 .ביחס לאימוץ אפשרי של מנגנון חלוקת הסיכון המוצע עמדות בעלי העניין בחינת. 2

שיתנו  וששל היקפי השימ ההשפעה של מנגנון חלוקת הסיכון על ההערכות המוקדמות תבחינ. 3

  .באמצעות כלי ניתוח של תורת המשחקים, קופות החולים והתעשיינים

התקציביות הניתנות על ידי בעלי הערכות , במצב הנוכחיש מסכימים מצאנו כי רוב בעלי העניין 

הערכות היכול בהחלט לשפר את הדיוק של הסכם לחלוקת סיכון וכי  ות לעיתיםמוטהעניין 

 .שהמוקדמות של היקפי השימו

מרבית המרואיינים מחברות התרופות תמכו בתוכנית המוצעת והחולים מקופות  רואייניםכל המ

חברות שהעובדה ה בעיקר עקבלתמוך בתכנית היו  ותהטכנולוגייצרניות  שיקולי. לחלוקת סיכון

שיקול זה גובר בדרך . להרשות לעצמן לוותר על שוק פוטנציאלי לטכנולוגיות שלהןאינן יכולות 

 .חלוקת הסיכוןהסיכון הפיננסי הטמון במנגנון  עלכלל 

שעם אימוץ בישראל הונע על ידי הציפייה בעדכון הסל הסיכון חלוקת מנגנון ל ההצעה שלנו

של ההשפעה הערכות מדויקות יותר  ויספקגם יצרניות הטכנולוגיות וגם קופות החולים , המנגנון

ת של תורת תיאורטיהצעות הגישה באמ. התקציבית של הכללת הטכנולוגיות החדשות בסל

לקופות טכנולוגיה יצרנית המ "קנס" ימצאנו כי בטווח נתון של שיעור, המשחקים שבה השתמשנו

מספר נמוך יותר על  והקופות תצהרנה, מספר רב יותר של חוליםעל תכריז אכן יצרנית ה, החולים

יכולים להעריך שבפועל  אי לכך אנחנו. מצהירים אילולא קיום המנגנון של חולים מאשר היו

הקופות להערכות באופן משמעותי  את הפער בין הערכות  מנגנון חלוקת הסיכון המוצע יקטין

 .היצרניות

במערכות  כעת צצים, הסדרים לחלוקת סיכון המתייחסים להיקפי השימוש בטכנולוגיות חדשות

לחלוקת תוכנית הבדבר אימוץ  שציינו המשתתפים במחקר זההאתגרים . בעולם בריאות רבות

אנו ממליצים כי מקבלי ההחלטות . ותלמערכות בריאות אחר יםלהיות רלוונטי יכולים, סיכון

 יםלהיות רלוונטי יםבמקרים רבים יכולש, במחקר שלנו פונחשששונות התפיסות ישקלו את ה

.ותבמערכות בריאות אחרגם  של הסכמי חלוקת סיכוןיישום  לקראת
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Executive summary: 

The Israeli National Health Insurance Law stipulates a National List of Health 

Services (NLHS) which all residents are entitled to from their health plans. Every 

year, the government determines the additional budget that will be available to fund 

new technologies. The recommendations on which new technologies should be added 

to the NLHS are made by an ad-hoc Public National Advisory Committee (PNAC). A 

sub-committee of representatives from the Ministries of Finance and Health and the 

health plans provides the PNAC with the anticipated budget needed, to add each 

technology to the NLHS.  The sub-committee’s figures are based mainly on budget-

impact and utilization projections provided by both the technology sponsors and the 

health plans. 

Following the governmental approval of the PNAC prioritized list of new 

technologies, health plans are required to supply the entire demand for these 

technologies. Resources allocated for providing new technologies remain constant 

along the coming years. Therefore, health plans face an unlimited financial risk if the 

actual demand substantially exceeds the early projections. On the other hand, when 

the amount of technology utilized is lower than what was initially forecasted, the 

budget saved could be used by the health plans for other purposes.  

Health plans claim that manufacturers deliberately underestimate the expected 

number of patients eligible for the technology, thus reducing the budget impact 

estimates and increasing the chances for the technology to be added to the NLHS. 

Then, once a new technology is reimbursed, extensive marketing efforts expand the 

demand, rendering the allocated budget insufficient. On the other hand, industry 

representatives claim that health plans, in order to secure their budget, over-estimate 

the number of patients in need of the technology. Thus, the actual consumption of the 

technology may be substantially lower than forecasted.  

In this study we provide a framework for a financial risk-sharing mechanism between 

health plans and the industry. According to this mechanism, health plans will be 



partially compensated by the industry if the actual use of the new technology is 

substantially higher than was projected. Health plans will partially return funds to the 

government if the amount of the technology utilized will be substantially lower than 

the early estimates. The refunded budget will be reallocated and used for adding more 

technologies to the NLHS in the next updating cycle.  

We hypothesize that the proposed financial risk-sharing agreement involving the three 

major stakeholders is expected to counter-balance incentives and disincentives that 

currently exist in adopting new health technologies in the Israeli healthcare system. 

This mechanism will result in a more accurate forecasting of the budget- impact of the 

new technologies added to the NLHS.  

Our study is consisted of three main phases: 1) Mapping stakeholders' current 

incentives and behaviors. 2) Exploring stakeholders' views towards the potential 

implementation of the proposed risk-sharing scheme and 3) Examining health plans' 

and technology sponsors' reactions towards a risk-sharing scheme: a game theoretic 

approach. 

We found that most stakeholders agreed that in the current situation, the budget-

impact estimations might sometimes be biased and that our conceptual risk-sharing 

scheme could indeed improve the accuracy of the early budget estimates. Our study 

revealed that most stakeholders assume that risk sharing will improve the accuracy of 

early budget-impact estimates and that although intuitively, technology sponsors 

should object to risk-sharing, in reality they would generally support such a budget-

impact scheme.  

Using our game-theoretic approach, we found that in a given range of rebate 

proportion from technology sponsors to health plans, the manufacturer will announce 

a larger number of patients, and health plans will announce a lower number of 

patients than they would without such a mechanism, thus, substantially decreasing the 

gap between their estimates. 

We recommend that decision-makers consider the different stakeholders' perceptions 

exposed in our study that could be relevant when implementing similar or different 

types of risk-sharing schemes in other healthcare systems.  
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Abstract 

Fueled by the demands of low-cost, small size imaging devices in high volume for consumer 

applications such as machine vision, automobiles, cell phones, PC-based video applications, 

"smart" toys, and of course, digital still and video cameras  image sensors are rapidly becoming 

widespread. 

Since image sensors are fabricated in a commonly used CMOS process, sensors with 

integrated “intelligence” can be designed. They benefit from fast technology development and 

scaling by reducing pixel size, increasing resolution, and integrating more analog and digital 

circuits on the same chip with the sensor. This increased on-chip functionality triggers fast 

penetration of the "smart" sensors to the areas, where requirement for implementation of 

additional on-chip image and signal processing is necessary.  

One of the most intensively researched concepts in the area of CMOS image sensors is the 

gated vision. This concept enables to filter out the objects within the scene according to their 

distance from the sensor. Successful implementation of CMOS gated sensor will lead to a 

significant advance in various industry areas where human eye vision auxiliary systems are 

essential. For example, such a system can be very helpful to a driver in obscure weather 

conditions when some distant object reflection shields the image of a person standing close to the 



car. The gated sensor will filter out the undesired blinding reflection, thus “revealing” the closer 

object, which must be spotted to prevent an accident. However, many properties of such a sensor 

are yet to be configured: optimal switching, driving and biasing voltages, and the noise 

performance.  

One of the major problems of image sensors is the narrow Dynamic Range (DR). Commonly 

used cameras typically fall below requirement to observe scenes with large intra-scene 

illumination excursions or in other words scenes with wide dynamic range (WDR). Thus, due to 

saturation of a pixel in a case of high illumination levels, part of the information in the produced 

picture is lost. This information could be critical in some applications such as obstacle detection, 

collision avoidance systems and many other emerging and safety systems. Problem of widening 

the sensors dynamic range has been investigated for couple of decades with numerous solutions 

proposed. However, the research for optimizing already suggested solutions and inventing new 

ones is still going on.  

Regardless of the “smart” functionality implemented in CMOS image sensor, it has to be low 

power. Nowadays, the research for power reduction attracts an increasing attention. Various 

research groups from all over the globe are coming up with new ideas how to reduce power in 

the previously proposed solutions or inventing new ones. So, thorough discussion on power 

consumption of every newly proposed “smart” CMOS image sensor is inevitable. 

This dissertation presents a research into area of advanced (“smart”) CMOS image sensors. 

Particularly, it concentrates on studying gated and WDR CMOS sensors. Power consumption of 

these sensors is also an object for an extensive research. During the research six different 

projects were completed. Three of them are entirely theoretical. The purely theoretical researches 

were dedicated to study the signal to noise ratio (SNR), power consumption, and new WDR 

methods in CMOS image sensors.  

The other three projects contain both theory and measured results from the fabricated chips. 

Two different advanced WDR CMOS sensors designed in a CMOS 0.18um technology were 

implemented during the research. The first sensor featured the gated vision and WDR concepts; 

the second featured WDR and optimized multiple supplies concepts. The work mainly focused 

on the sensors design and optimization at the algorithm, pixel architecture and circuit levels. All 

sensors were designed, simulated, fabricated and successfully tested in the laboratory. All 



developed sensors are unique and achieve better performance compared to most of the existing 

state-of-the-art WDR imagers.   

Three MDPI and three IEEE journal papers were published during the research. All published 

journal papers represent the core of this dissertation and appear in the body of the work.   
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 תכנון ומימוש של גלאים לתחום דינאמי רחב בטכנולוגית: נושא העבודה

Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (CMOS) 

 ארתור ספיבק :שם המגיש

 פכט-אורלי ידיד' פרופ :שם המנחה

 

 תקציר העבודה

 

 הולך ה שימושםבשנים אחרונות גוברת הדרישה לגלאי הדמאה בעלי עלות נמוכה וגודל מזערי עקב 

אפליקציות , טלפונים ניידים, ראיה ממוחשבת, רחב ביישומים שונים כגון אפליקציות ממונעותמתו

 .ומצלמות" חכמים"צעצועים , PCוידאו מבוססות 

תחום דינאמי רחב ובגלאים ממותגים אשר  בעלי" חכמים"בעבודה זו התרכזנו בחקר של  גלאים 

סקר ספרות  .2; (1פרק )מבוא .1: חלקים ארבעהעבודה חולקה ל. נועדו לסינון מרחבי של עצמים

פרקים )חקר גלאים ממותגים . 3; (3,  2פרקים )מי רחב לתחום דינא CMOSיאורטי של גלאי תוחקר 

והצעת שיטות חדשות להרחבת תחום חקר צריכת הספק של גלאים לתחום דינאמי רחב . 5; (5,4

 (.6-8פרקים ) הדינאמי

 ,דיםדהצבנו מטרה להציע קבוצת מ .פתרון המאפיינים כלעמדנו על יתרונות וחסרונות ו 2בפרק 

 :המדדים שהוצעו היו . אשר לפיה יתאפשר להשוות בצורה יעילה את הגלאים לתחום דינאמי רחב

 . ורגישות, מורכבות הממוש, יכולת ההרחבה של תחום דינאמי, יחס אות לרעש

בהם , מייםתגלאים לוגרי.1: לתחום דינאמי רחב שבע קטגוריות שונות של פתרונות סקרנו 3פרק ב

מוכה הינה בהם התגובה להארה נ, גלאים דו אופניים. 2; מיתקשר בין הזרם לבין המתח הינו לוגרי

בהם מרחיבים את הקיבול האפקטיבי ,גלאים קוטמים. 3; מיתתלינארית ולהארה גבוהה הינה לוגרי

בהם אור מומר לשרשרת פולסים אשר תדרם פרופורציוני , גלאים מבוססי תדר. 5; מטעןהלאיסוף 

. 6;הפיקסלבהם עוצמת ההארה נמדדת לפי זמן רווית , גלאים של זמן רוויה. 4; ההארה לעוצמת

בהם הפיקסל מבצע מספר מוגדר מראש של חשיפות ללא תלות בהארה , גלאים של חשיפות מרובות

בהם פיקסל קובע בעצמו את זמן החשיפה בהתאם , גלאים של איפוסים מרובים. 7; הוא מקבלש

 .  לעוצמת ההארה שהוא מקבל

 .Transactions on Electron Devices IEEEהמאמר שמפרט את העבודה זו פורסם ב 

בעלת ( 5פרק )אנחנו פיתחנו מערכת ממותגת . התרכזנו במערכות ראייה ממותגות 4ו  5בפרק 

אנו פיתחנו ארכיטקטורת  ,להשגת מטרה זו. תחום דינאמי רחב אשר נועדה להיות מערכת עזר לנהג

לאחר קבלת אישוש  .המדידות הראו כי התיאוריה הבסיסית התאמתהתוצאות . פיקסל ייחודית

הצבנו בפנינו מטרה לחקור ולשפר  .התעורר צורך בשיפור של שיטת המיתוג, יאוריהתראשוני ל

בנוסף רצינו להוכיח  .וזמן ירידה, זמן עליה, גובה, צורה, תדר: מיתוג כגוןהפרמטרים העיקריים של 

 .(4פרק ) CMOSבטכנולוגית בצורה ברורה כי ניתן לממש סינון מרחבי בהתאם לטיאוריה 
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אנו המצאנו ניסוי ייחודי , לשם כך. המטרה הסופית הייתה הצגת יכולת של הסינון המרחבי, כזכור

סינכרננו את הפולסים ממקור לייזר עם , במסגרת הניסוי. בתנאי מעבדה המאפשר לבצע סינון מרחבי

התאפשר לנו לשלוט על ההשהיה , באמצעות תזמון זה. (shutter)אות בקרה השולט על הצמצם 

את כל המכלול של  .ולצמצם תופעת סינוור לא רצויה לייזר לבין אות הצמצםההיחסית בין פולס 

 IEEE Transactions onבמאמר אשר התקבל לפרסום ב   צגנויאוריה התת יחד עם ההתוצאות מדודו

Electron Devices .  

 CMOSעוסק בניתוח ושיפור של צריכת ההספק של גלאי ( 86-פרקים )חלק הבא של המחקר 

ניתחנו , (6פרק ) מוצגות בחלק זההבעבודה הראשונה מבין שלושת העבודות  .לתחום דינאמי רחב

המטרה היתה לזהות את . 2003-2007במהלך  VLSIשלושה דורות של שבבים שתוכננו במרכז 

ות יכלו לשמש כנקודת התחלה למחקר המסקנ. הצרכנים העיקריים בתוך השבב שכולל את הגלאי

 .איפוס הגבוהביותר הוא בעל מתח  יםליכי גלאי היע ,התברר.בתחום שבבים בעלי הספק נמוך הבא

נדרשים תוך צריכה קטנה ביותר היצועים הבאת  השבב היעיל ביותר משיג : אפשר לנסח זאת אחרת

המוצגת  בעל ספקים מרוביםמסקנות אלו הובילו אותנו לפיתוח שיטה משופרת של שבב . הספקהשל 

 .Journal of Low Power Electronics and Applications MDPIפורסמה ב   ש בעבודה הבאה

החלטנו לפתח שיטה אשר הן תניב צימצום בהספק הנצרך והן תמנע שינויים מרחיקי לכת של 

הגישה . ליבת הפתרון שהוצע התבססה על גישת הספקים המרובים. (7פרק ) מבנה השבב המקורי

השבב מומש בטכנולוגית . לתחום דינאמי רחב CMOS  128 x 256המוצעת מומשה בתכנון של גלאי 

CMOS 0.18um  ונבדק במעבדת מרכזVLSI  . 96השגנו תחום דינאמי שלdB  ,עש של  יחס אות לר

48dB  4.5תוך צריכת הספק שלnW 1.25זאת אומרת הביצועים הצטמצמו בפקטור  .לפיקסל בודד ,

המאמר  .מה שמוכיח את יעילות השיטה שהוצעה, בערך 3ההספק צומצם בפקטור , לעומת זאת

 . Sensors Journal MDPIזו פורסם ב  המפרט את העבודה ה

מטרה ספציפית של . את כל הידע שנצבר בזמן המחקרממשנו  ,(8פרק ) בפרק האחרון של העבודה

ל "המטרות הנ .העבודה היתה לייעל את שיטת האיפוסים המרובים בה השתמשנו פעמים רבות בעבר

בהתאם  .וזיכרון דינאמי בתוך הפיקסל( ranging)הטיווח : ידי שימוש בשני עקרונות-הושגו על

הזיכרון ". עדין"וה" הגס"בשני שלבים  (quantized) טערך הפיקסל היה מקוונט, לעקרון הטיווח

אשר   MOSזיכרון זה הוא למעשה קבל . הסטטי החיצוני הוחלף בזיכרון דינאמי בתוך הפיקסל עצמו

התוצאות מצביעות על יכולת הרחבה של התחום  .את זמן האינטגרציה בצורת מתח אנאלוגי אוגר

 !לפיקסל בודד 5.4nWתוך פיזור  170dBינאמי עד ל הד

כ עבודת מחקר זו כוללת ששה מאמרים  כל המאמרים נכללים בגוף העבודה ומהווים יחד "סחה

 .מתקדמים CMOSרצף הגיוני של מחקר של גלאי 
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Abstract: 

The objectives of this Ph.D. study were development and exploration of new hybrid 

multi-level inverter topologies, new carrier-based pulse width modulation and new 

space vector modulation algorithms. The developed algorithms were applied to the 

proposed multi-level inverter.  

An additional objective was to explore some of the grid problems that would arise 

with the 3-phase  H-bridge inverters supplied by multi-pulse rectifiers.  

Two new hybrid topologies of the 13-level, NPC, cascaded H-bridge inverter were 

proposed. The proposed topologies overcome the disadvantages of both the cascaded 

and the NPC inverter configurations: they need fewer DC voltage sources and provide 

more voltage levels. The first proposed topology is the 13-level inverter with three 5-

level, neutral point clamped H-bridges in each phase. Each H-bridge uses a neutral 

point clamping approach to get 5-levels in place of the 3-levels, commonly obtained 

with cascaded H-bridges by using only one DC source. An important advantage of 

this topology is the full modularity of the inverter construction permitting rather 

simple production, maintenance and fault management. The second proposed 

topology is the 13-level inverter with two standard 3-level H-bridges and one 5-level 

neutral point clamped H-bridge, in each phase. The advantages of this configuration 

are more simple control and low cost of the inverter. Both topologies provide identical 

load currents, and phase and line voltages. 

The conventional carrier based PWM methods Phase Disposition (PD) PWM, Phase 

Opposition Disposition (POD) PWM, and Alternative Phase Opposition Disposition 

(APOD) PWM were explained and applied to the proposed 13-level, NPC, cascaded 

inverter. Extensive simulations were performed by Matlab's Simulink. The simulation 

results were obtained for different values of the carrier and modulation frequencies, 

and the modulation index. The extensive simulations enabled deep exploration of the 

proposed 13-level inverter.  

A unique neutral point capacitors voltage balancing method was developed for the 

present 13-level, NPC cascaded inverter. The algorithm was implemented by a 

"Sample & Hold" approach. The major advantage of the proposed neutral point 



voltage balancing algorithm is significant reduction of the inverter's switching power 

losses.  

Moreover, four new Phase Shifted (PS) PWM methods were presented. The 

conventional PS PWM method with 3-level H-bridges was extended by a generic 

algorithm to the present 5-level H-bridges. The four proposed algorithms were 

compared to each other and to a PD PWM method. Extensive simulation results were 

obtained for different values of the modulation index, carrier and modulation 

frequencies. The significant advantage of the proposed PS algorithms over the 

conventional PD PWM is the equal loading of all three H-bridges. Furthermore, at 

high modulation indexes, they provide lower THD of the phase current and lower 

switching numbers than the conventional PD PWM method.  

Furthermore, a new series space vector modulation (SVM) method for multi-level 

inverters was developed. The proposed method is based on construction of multi-level 

reference voltage vectors from 3-level voltage vectors, which are present in the space 

vector diagram of the multi-level inverter. The proposed approach was compared to 

the conventional SVM and the carrier-based PWM methods for 5-level, 7-level, and 

13-level inverters. The implementation of these methods was simulated by Simulink. 

The major disadvantage of the conventional SVM is that it becomes more 

complicated for implementation when the number of levels is increased. This 

disadvantage becomes even more significant when there are 13 voltage levels. An 

important advantage of the present Series SVM approach over the conventional SVM 

is simplicity and easy implementation, independently of the number of inverter levels. 

Furthermore, it could be easily extended to any n-level inverter. Additional advantage 

of the Series SVM over the conventional SVM and PD PWM methods is lower THD 

of the 13-level inverter phase current.  

An additional study was to explore some of the grid problems that would arise with 3-

phase H-bridge inverters supplied by 12-pulse, 18-pulse, 24-pulse and 36-pulse 

rectifiers. The H-bridge DC supply voltages could be obtained by the multi-pulse 

rectifiers, which are implemented by bulky multi-phase zig-zag transformers and 

conventional multi-phase diode rectifiers. They reduce not only the value of the 

harmonic currents but also translate the harmonic content to high harmonics while 

canceling the lower ones. Extensive simulation results have shown that the THDs of 

the grid currents are largely affected by the rectifier data. When the grid frequency 

was different than the inverter active load frequency, the inter-modulation harmonics, 



higher or lower than the grid frequency, appeared in the grid currents. These inter-

modulation harmonics are not included in the calculation of the grid currents THDs. 

The simulations of the 13-level PWM were validated by FPGA hardware in the loop 

(HIL) experimental results. The FPGA HIL experimental results were almost similar 

to the Simulink simulation results. 

 

Keywords: multi-level inverter, neutral point clamping, H-bridge, multi-pulse 

rectifier, pulse width modulation (PWM), space vector modulation (SVM).   



  ממירים למתח ביניים :נושא העבודה

  ביימל דמיטרי :שם המגיש

 ראול רבינוביץ ' פרופ :שם המנחה

 :תקציר העבודה

יתרונות מספר בשל  ,של מקורות מתח מבוקרים לשוק יותר ויותרנכנסים  רבי רמותממירים 

האלה  טור ולכן הממיריםמחוברים בש יש כמה מפסקים אקטיביים רבי רמותממירים ב. חשובים

בגלל שיש  .ייםמירי מתח בינוניתן להשתמש בהם כמ יםגבוהוהספק  מתחב מתאימים ליישומים

. יותר נמוכיםי מיתוג מתחים "שלהם ע מיתוגההפסדי ניתן להפחית את , כמה מפסקים בטור

של  THD -ה, יתר על כן. במתח המוצא של הממיר dt/dvהפרמטר ניתן להפחית את , בנוסף לכך

 .ממירים לשתי רמותנמוך בהרבה מזה של יותר  בממיר רב רמות יהיה מתח המוצא

. משלהיש יתרונות וחסרונות  ולכל תצורה רבי רמותתצורות בסיסיות עבור ממירים כמה שנם י

שמהם מרכיבים את , DC-מתחי הבתצורה זו . Neutral Point Clamped -היא אחת התצורות 

עיקרון . אחד DCמקור מתח מקבלים טעינת מספר מתקבלים על ידי , רמות המתח של הממיר

צורך רק ההיתרון העיקרי שלהם הוא . Flying Capacitor, תצורה אחרת עבורגם  שימושידומה 

של  פריקההטעינה וך ההחיסרון העיקרי הוא הצורך לווסת את תהלי. בלבד אחד DCמקור מתח ב

 אחרסוג . יישארו קבועות הקבלים רמות המתח שלשעל מנת להבטיח  ,ים בנקודת הניוטרלהקבל

-Hפאזה מורכבת מכמה כל , בתצורה זאת.  Cascaded H-Bridgeממירים רבי רמות הואשל 

bridge-כאשר כל , ים שמחוברים בטורH-bridge מוזן ממקור מתח DC החיסרון העיקרי . נפרד

יתרון העיקרי השבעוד , DCמספר מקורות מתח בהוא הצורך  ,םקודשהוזכרו תצורות לבהשוואה 

 . במנגנון ויסות המתחיםללא צורך , ים של נקודת הניוטרלקבלבהוא מתח יציב 

פיתוח  ,תצורות היברידיות חדשות של ממירים רבי רמות של וחקר פיתוח היו המחקר מטרות

ושיטות אפנון שמבוססות ( carrier-based PWM)שיטות אפנון חדשות שמבוססות על גל נושא 

הופעלו על טופולוגיה חדשה של ממיר רב רמות  שפותחו האלגוריתמים(. SVM) על וקטור מרחבי

כתוצאה מחיבור בין ממיר שיתעוררו  הרשת חלק מבעיות חקורל הייתה נוספתמטרה . היברידי

 (.multi-pulse rectifiers)רב רמות היברידי למיישרים רבי פולסים 

  :מבנה שלהם משלב את שתי התצורותה. רמות 31 -ים לחדש יםהיברידיממירים  הוצעו שני

Neutral Point Clamped ו- Cascaded H-Bridge .על החסרונות יםתגברמ ממירים המוצעיםה 

 ם צריכיםבכך שה Cascaded H-Bridge -וNeutral Point Clamped התצורות הסטנדרטיות של 

נה מציעה ממיר הראשו טופולוגיהה .במוצא מתח רמותים יותר ספקמו DC מתח מקורות פחות

שמחוברים , של חמש רמות כל אחד ים-H-bridge שכל פאזה שלו מורכבת משלושה, רמות 31-ל

כדי לקבל חמש רמות מתח במוצא  Neutral Point Clampedבנוי בתצורת  H-bridgeכל . בטור

 במקום שלוש רמות מתח שמתקבלות בתצורה הסטנדרטית של                    H-bridge של כל 

Cascaded H-Bridge . דבר , הממיר של מלאה מודולריות הוא הזאת טופולוגיהה שליתרון חשוב

 31-השנייה מציעה ממיר ל טופולוגיהה. ותחזוקה פשוטים יותר, תיקון תקלות, המאפשר ייצור

אחד שבנוי  H-bridge: שמחוברים בטור ים-H-bridgeשכל פאזה שלו מורכבת משלושה , רמות

 Cascadedשבנויים בתצורת  ים-H-bridgeלחמש רמות ושתי  Neutral Point Clampedבתצורת 



H-Bridge הטופולוגיה הזאת על פני הטופולוגיה הראשונה  היתרונות של .לשלוש רמות כל אחד

 שני .ים יותרנמוכ הספק הפסדיעלות הממיר ו , יותר פשוט מנגנון בקרת ויסות מתחי הקבלים הם

 .מוצאומתחים זהים ב םזרמי ותספקות מהמוצע טופולוגיותה

, PD PWM במהלך המחקר נבדקו והוסברו שיטות אפנון סטנדרטיות שמבוססות על גל נושא

POD PWM ,ו-APOD PWM .בוצעו . השיטות האלה הופעלו על ממיר היברידי המוצע

. הומקדם מודולצי, תדר המודולציה, סימולציות נרחבות עבור ערכים שונים של תדר הנושא

והם אפשרו חקירה עמוקה של הממיר ההיברידי   Simulinkי תוכנת"הסימולציות בוצעו ע

 .        המוצע

פותח אלגוריתם חדש לוויסות מתח הקבלים בנקודת הניוטרל של הממיר ההיברידי , בנוסף לכך

היתרון העיקרי של . "Sample & Hold"האלגוריתם מבוסס על עיקרון של . רמות 31-ל

 .האלגוריתם המוצע הוא הפחתה משמעותית של הפסדי הספק בממיר

השיטה , למעשה. Phase Shifted (PS) PWMפותחו ארבע שיטות חדשות של , יתר על כן

ים של שלוש רמות -H-bridgeשמיועדת לעבוד עם  Conventional PS PWM -הסטנדרטית

כולל הממיר ההיברידי המוצע , ממירהורחבה לאלגוריתם כללי שיכול להיות מופעל על כל סוג של 

נערכה השוואה בין ארבעת השיטות . ים של חמש רמות-H-bridgeשמורכב משלושה , רמות 31-ל

בוצעו סימולציות נרחבות עבור ערכים שונים של תדר . הסטנדרטי PD PWMשפותחו לבין 

הוא העמסה  היתרון המרכזי של השיטות החדשות. ומקדם מודולציה, תדר המודולציה, הנושא

הן מספקות , במקרים של מקדם מודולציה גבוה, יתר על כן. ים בממיר-H-bridge-שווה של כל ה

THD  של זרם פאזה והפסדי הספק נמוכים יותר מאשרPD PWM. 

השיטה החדשה .  Series SVM,י וקטור מרחבי טורי"פותחה שיטה חדשה של אפנון ע, בנוסף לכך

קטור ייחוס למתח רב רמות מוקטורים סטנדרטיים של שלוש מבוססת על עיקרון של הרכבת ו

ולשיטת  Conventional SVMלשיטה הסטנדרטית  Series SVMנערכה השוואה בין . רמות מתח

PD PWM .הסימולציות הנרחבות שבוצעו ב- Simulink  מוכיחות ששיטתSeries SVM  ניתנת

הוא שהשיטה הופכת  Conventional SVM -החיסרון העיקרי של השיטה הסטנדרטית. ליישום

החיסרון הזה הופך להיות בולט יותר כאשר . להיות מסובכת ליישום כאשר כמות הרמות גדלה

, הוא פשטות ביישוםSeries SVM -היתרון המרכזי של השיטה המוצעת. רמות מתח 31-מדובר ב

 Series SVMניתן להרחיב את שיטת , יתר על כן. ללא תלות במספר רמות מתח של הממיר

של זרם  THDהוא  Series SVMהיתרון הנוסף של שיטת . לכמות בלתי מוגבלת של רמות מתח

 .PD PWM-ו Conventional SVMפאזה נמוך יותר מזה שמתקבל בשיטת  

המחקר התרכז גם בבעיות שמתעוררות ברשת כתוצאה מחיבור בין , בנוסף לנושאים שהוצגו

שמזינים את    DC-ניתן לקבל את מתחי ה. פולסים 13 -ו 12, 31, 31ממיר רב רמות למיישרים של  

חיבור . י חיבור שנאי זיגזג ומיישרי דיודות סטנדרטיים למקור מתח תלת פאזי"ים ע-H-bridge-ה

סימולציות נרחבות שבוצעו הראו שזרם הרשת מושפע מאוד . כזה מבטל את ההרמוניות הנמוכות

מודולציה -הופיעו הרמוניות אינטר, של הממיר כשתדר הרשת היה שונה מזה. מסוג המיישר



מודולציה לא -הרמוניות אינטר. כאשר חלקן יותר גבוהות וחלקן יותר נמוכות מתדר הרשת

 .של זרם הרשת THDמחושבות בחישוב 

לתוצאות הניסויים שבוצעו בעזרת  Simulink -נערכה השוואה בין תוצאות הסימולציות שבוצעו ב

FPGA .ם היו דומות מאוד לתוצאות הסימולציותתוצאות הניסויי. 

 . שוויץ, "ABB"י חברת "זה נתמך ומומן ע .Ph.Dמחקר 
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  ע"ש קרייטמן אל: ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים

חקר השלבים הראשונים בהתפתחות גדוליניום הידריד על פני גדוליניום         :נושא העבודה
 פוליקריסטליני 

 בן עמר מרק גבריאל: שם המגיש

 פרופ' מינץ משה  :שם המנחה

 

 תקציר

גבישי. -המחקר מתמקד בחקר השלבים הראשונים בהתפתחות גדוליניום הידריד על פני גדוליניום רב  

מרבית המחקרים שנערכו בנושא התמקדו בשלבי הגידול המתקדמים ופחות בנושאי ההנבטה והגידול 

המשטחי הראשוני. בספרות המדעית כמעט ואין אינפורמציה והבנה של שלבי ההנבטה והגידול 

וני של ההידרידים  ובמיוחד במערכות "ריאליות" של מתכות רב גבישיות מכוסות תחמוצות הראש

שטח. מכאן שהמוטיבציה למחקר זה הינה השלמת הידע וההבנה בנושא. בעבודת מחקר זו נחקרו 

השפעות הלחץ, הטמפרטורה  וטקסטורת פני השטח על קינטיקת ומורפולוגית  ההתפתחות 

מימן )כמערכת מודל(. המחקר מתחלק לשלושה  -במערכת גדוליניוםההתחלתית של  ההידריד 

שלבים: בשלב הראשוני נחקרה קינטיקת התפתחות ההידריד בתנאי  טמפרטורה קבועה ולחץ מימן 

משתנה,  כאשר בשלב  השני נחקר תהליך האקטיבציה והשפעתו על ראקטיביות המתכת ליצירת 

עת הטמפרטורה על מאפייני הנוקליאציה והגידול של ההידריד. בשלב השלישי מתרכז המחקר  בהשפ

הידריד בתנאי לחץ קבוע וטמפרטורה משתנה וכן באפקט שדות המאמצים המתפתחים במהלך גידול 

 ההידריד, על כיווניות הגידול המועדפת.  

 הנקודות העיקריות העולות ממחקר זה הינם :            

 לווה ביצירת הידרידים על פני השטח בשני שלבים חשיפת דגמי גדוליניום רב גבישי למימן מ

 עוקבים:   

מיקרוני , אשר מתפתחים תחת שכבת -( התפתחות מהירה של נבטי הידריד בגודל תת1)  

התחמוצת הדקה העוטפת את פני השטח ) "המשפחה הקטנה"(. משפחת נבטים זו מגיעה 

 מיקרון ואזי מפסיקה להתפתח .  5.0-1לממדים בתחום    

( אחר "זמן אינקובציה" מסוים חלק מנבטי ההידריד שנוצרו מפתחים "מרכזי      2)

שוברים את שכבת  התחמוצת ומתחילים להתפשט על פני השטח   כשהם ( GS’s) גידול"  

( תלוי בתנאי ההידרוגנציה  ומתקצר 2האינקובציה לתחילת שלב ) במהירות קבועה. זמן 

 עם העלאת הלחץ והטמפרטורה.

  במהלך ההנבטה והגידול הראשוני של ההידריד, הלחיצה על גרעיני ההידריד בין המטריצה

המתכתית ושכבת האוקסיד העליונה, גורמת להפעלת מאמצים על הגרעין הגדל. שדה 



( מקביל למישור ההסגונלי 551)hמאמצים זה גורם לכיוון גידול מועדף בו מישור ההידריד 

וון מישור הגידול המועדף הנ"ל של ההידריד משתנה בשלב . כיm(00.1)הצפוף של המתכת  

(. זאת עקב שחרור 111)hפריצת התחמוצת והתפתחות מרכזי הגידול למישור גידול מועדף 

 שדה המאמצים המתרחש עם פריצת התחמוצת.

  לשם העלאת  ראקטיביות המתכת לקבלת הידרידים יש צורך בביצוע תהליך אקטיבציה

השינויים הכימיים למשך כשעה(.   K 470 -ואקום  לטמפרטורה של כלחומר  )חימום תחת ו

העיקריים הנובעים מתהליך האקטיבציה הינם פליטת הקבוצות מים/הידרוקסיל ,פליטת 

 הקבוצות המכילות פחמימנים ותחילת דיפוזית אוקסידים מפני השטח לתוך הצובר.      

 

התחמוצת העוטפת את הדגם, מונעת  מהמחקר נמצא כי נוכחות הידרוקסילים על פני שכבת

ולפיכך  .דרך שכבת התחמוצת  H -ומעכבת את קצב חדירת  ה 2H -את הפירוק הכימי של ה

 . פליטת קבוצות ההידרוקסיד היא הגורם הדומיננטי באקטיבציה
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Abstract 

The research presented herein focuses on the initial stages of development of gadolinium 

hydrides upon the surface of polycrystalline gadolinium (Gd). The majority of studies in 

literature have focused on the advanced stages of development, rather than on the very initial 

stages of formation of hydride precipitates and their growth over the surface of metals. 

Literature contains very scarce information regarding the formation of the hydride spots and 

their incipient growth, especially in “real life” systems comprised of polycrystalline oxide-coated 

metal surfaces. Thus, the motivation of this work was to complete the knowledge and 

understanding of this process. 

The influences of pressure, temperature and surface texture on the kinetics and morphology of 

the initial stages of hydride development were investigated, in a hydrogen-gadolinium model 

system. The research is divided into three parts: First the kinetics of hydride development were 

investigated under constant temperature and changing hydrogen pressure, then the activation 

process and its influence on the metal reactivity towards hydride precipitation was investigated, 

and finally, the influence of temperature on the nucleation and growth characteristics of the 

hydride under constant pressure conditions, as well as the influence of the stress fields which 

develop during the hydride growth were examined. 

The main findings of this work are as follows: 

 Exposure of polycrystalline gadolinium to hydrogen results in the formation of hydrides 

on the surface of the metal, occurring in two consecutive stages: 

(1) Rapid formation of a dense pattern of sub-micron hydride spots (referred to 

as the “small family” of hydrides) below the native oxidation layer overlying the 

surface of the metal. This family of spots reaches a size of 0.5-1 microns and 

then ceases to develop. 

(2) Following a certain “incubation period”, a few “growth centers” (GC’s) of 

hydride patches develop, rupture the oxide layer and spread over the surface at 

a constant rate. The length of the incubation period is dependent on the 

hydrogenation conditions and it shortens as the pressure and temperature rise. 



 During the initial nucleation and growth of the hydride, a compressive stress component 

normal to the surface is exerted by the oxidation layer on the developing hydride, 

causing the hydride to grow in a preferred direction, in which the hydride plane (000) h 

is parallel to the close-packed hexagonal plane of the metal (00.1)m. This preferred 

growth plane orientation changes during the rupture stage of the oxidation layer and 

the development of the GC’s, to the preferred orientation plane (111)h. This happens 

since the stress field is relieved as the oxidation layer ruptures. 

 In order to enhance the reactivity of hydride-forming metals towards hydrogen reaction, 

an activation process is required (vacuum heating at ~470 K for approximately one 

hour). The main chemical changes which the material undergoes during this activation 

process are - desorption of surface hydroxyl/water groups, desorption of carbon-

containing groups and initiation of oxide diffusion from the surface into the bulk.  

This study found that the presence of hydroxyl groups on the oxide surface impedes the 

dissociative chemisorptions of the H2 and thus reduces the penetration rate of H 

through the oxide surface layer. Thus, desorption of the hydroxyl groups constitutes the 

most prominent factor in the activation process. 

 

 

Keywords: Gadolinium, Metal hydrides, Precipitation  Kinetics, Atomic force microscopy,            

X-ray diffraction, Activation, Desorption, Growth orientation.  
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Abstract 

 

Combating diseases, including cancer and viral infections, is a major goal for the 

new millennium.  Natural killer (NK) cells are innate immune system lymphocytes that 

are able to identify and kill cancer cells and virus-infected cells without prior 

sensitization. A delicate balance between excitatory and inhibitory signals mediated by 

NK cell receptors determines whether a potential target cell will be killed or spared.  

The main inhibitory receptors are from the killer-cell immunoglobulin-like receptor 

(KIR) family, most of whose members recognize the Human Leukocyte Antigen (HLA) 

molecules.  The major activating receptors include the NKG2D receptor, which 

recognizes stress signals and the Natural Cytotoxicity Receptor (NCR) that is expressed 

almost exclusively by NK cells.  Three NCR molecules, NKp30, NKp44, and NKp46, 

have been identified.  NCRs are capable of mediating direct killing of target cells.  

However, little is known about the exact nature of cellular ligands for  NCRs or about 

their expression in normal or tumor/infected primary tissues.  The main focus of this 

study was to identify and characterize ligands for NCRs, in order to elucidate how the 

immune system distinguishes between healthy cells and cancer or virus-infected cells.   

 The main results emerging from this study are: (i) The characterization of 

epitopes of the proteoglycan Heparan Sulfate (HS) that are recognized by NCRs 

(chapter 3), (ii) the finding that the Flavivirus ligand Envelope-protein (E-protein) acts 

as an activating ligand to NKp44, (iii) the Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) 

was found to be a novel inhibitory tumor associated ligand (chapters 5-6), (iv) and the 

characterization of the effects of chemotherapy (CT) and radiotherapy (RT) on NK cell 

recognition of cancer cells and on NK cell functionality (chapter 7). 

 Our laboratory published the finding of the involvement of tumor-membrane 

HS proteoglycans in the recognition of tumor cells by NKp46, NKp44 and NKp30.  

The discovery of HS as a co-ligand to all three NCRs by our laboratory was debated in 

the literature for three main reasons; first of all, another group using different NCR-Ig 

molecules obtained different results than what we reported.  However, the Ig receptors 

used in this study were improperly glycosylated, as shown by a subsequent publication 

from our laboratory.  The second point of contention was that HS expression is not 

unique to cancer cells as it can be expressed by all cells types.  In the third instance, 

there was a reasonable expectation that the ligands recognized by the NCRs would be 



different, which is supported by the recognition pattern.  By using an oligosaccharide 

library of HS in biochemical and functional approaches, this study disclosed the 

epitopes of HS that are recognized by the three NCRs.  We found that the recognized 

epitopes are different for each receptor and that the recognized epitopes are highly 

sulfated, a phenomenon that is known to be more common in cancer cells.  We further 

showed the relevance of synthetic HS for binding NCRs to tumor cells and for NCR-

mediated activation of natural killer cells.  These findings resolve the last two points of 

debate regarding HS as a co-ligand to NCRs. 

Dengue virus (DV) and West Nile virus (WNV) have become a global concern 

due to their widespread distribution and their ability to cause a variety of human 

diseases.  On the one hand, Flavivirus infection was shown to inhibit NK cells but on 

the other hand NK cells are crucial for combating this infection.  Our laboratory 

previously characterized the inhibition of NK cells by flavivirus infection through the 

up-regulation of HLA molecules by the infected cells.  In this study, we discovered the 

mechanism of NK cell activation by flavivirus infection, showing that the NK-

activating receptor NKp44 is involved in virally-mediated NK activation through direct 

interaction with the flavivirus E-protein.  Our findings show, for the first time, that the 

triggering of NK cells by flavivirus is mediated by engagement of NK-activating 

receptors by flavivirus E-protein.  Our two studies together show the two sides of the 

coin of activation and inhibition of NK cells by flaviviruses.  This indicates a 

competition between flaviviruses and the innate immune system- mainly NK cells. 

Since flaviviruses use an arthropod vector, flaviviruses rapidly reach a high titer in the 

host’s blood (mainly during the first week) and then infect the next arthropod to spread 

the infection.  The competition between flavivirus and NK cells strengthens the theory 

that, unlike most viruses that down-regulate the HLA in order to inhibit T-cells, 

flaviviruses engage the innate immune system, which is the main arm of immunity 

during the first week of infection.   

PCNA is highly expressed in cancer cells, its expression correlates with tumor 

progression and it is used clinically as a tumor biomarker.  In this study, we found that 

PCNA is a tumor-associated ligand for NKp44, which is the first cellular ligand for 

NKp44 that has been described.  We discovered that PCNA is an inhibitory ligand, 

enabling cancer to evade the immune system.  We showed, for the first time, that the 

Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif (ITIM) on the cytoplasmic tail of the 

activating receptor NKp44 could induce inhibition.  We described how PCNA is 



recruited to the NK Immunological Synapse (NKIS).  We demonstrated that PCNA 

promotes cancer cell survival by allowing immune evasion through inhibition of an 

NKp44-mediated NK cell attack.  The noncancerous tissue associated with the over-

expression of PCNA is decidua (uterine lining during pregnancy) and NKp44 is 

expressed constitutively by decidual NK cells, which constitute 40%-90% of immune 

cells in the decidua.  Our hypothesis is that PCNA-induced inhibition through NKp44 

evolved as a mechanism enabling immuno-tolerance of decidual NK cells during 

pregnancy and that cancer cells escape the immune system via this regulatory 

mechanism. 

In recent years, the NK cell immune response to CT and RT treatment has been 

explored.  In this part of the study, we reviewed and discussed the plausible outcomes 

and the studied effects of CT or RT on NK cell functionality.  Various CT/RT agents 

up-regulate expression of ligands for activating the NKG2D receptor, and likewise 

those ligands considered to be enhanced by cell stress.  The outcome of CT/RT on the 

expression of ligands for activation of NCRs is more complex.  Some agents have been 

reported to cause ligand shedding, which can serve to inhibit NK cell activity.  HLA 

class I molecules are inhibitory ligands for the NK cell KIR family.  These ligands are 

mainly up-regulated, thus inhibiting NK cells.  However, the classical HLA class I 

molecules activate T cells.  Reagents that affect only non-classical MHC class I 

molecules are also noted.  Furthermore, we described studies concerning the effects of 

CT/RT on both direct NK cell cytotoxicity and on NK cell-mediated ADCC and 

Cytokine secretion.  Taken together, CT/RT affects NK cell anti-tumor immunity from 

multiple angles.   

The results of this work were summarized in 5 published manuscripts (Chapters 

3–7).  The presented thesis is organized as a collection of articles according to 

guidelines of the Kreitman School of Advanced Graduate Studies, Ben-Gurion 

University of the Negev. 

 



  תקציר

  

 Natural Killer Cellאחד מרכיביה החשובים של מערכת החיסון המולדת הינם תאי הרג טבעיים 

– (NK) ,תאים סרטניים או תאים נגועי, קרי, י גוף במצב אנורמליתאים המתמחים בזיהוי והרג של תא-

 לחוס או לתקוף תאי מטרה הינה תוצאה של איזון עדין בין קולטנים NK-של תאי ה" החלטה"ה.  נגיפים

הקולטנים המעכבים העיקריים הם ממשפחת ה .  NK-לקולטנים משפעלים הנמצאים על פני תא הם מעכבי

killer-cell immunoglobulin-like receptors (KIR)הנקשרים למולקולות ה -human leukocyte 

antigen (HLA)  , י נגיף או בעקבות טרנספורמציה "כתוצאה מהדבקה ע.  המתבטאות על פני תא נורמלי

מותמרים בכדי לחמוק ממערכת /  עשוי לרדת בתאים הנגועיםHLA -הביטוי של מולקולות ה, סרטנית

כאן מגיע התפקיד המשלים של תאי .  T-י תאי" הן הבסיס להרג עHLAלות ה שכן מולקו, החיסון הנרכשת

מפני שלא מועבר שדר המעכב את , HLAמותמרים בעלי רמה נמוכה של / בהרג תאים נגועיםNKה 

אשר משתתפים בזיהוי והרג תא ,  ישנם קולטנים משפעליםNKמצד שני לתאי .  NKשפעולם של תאי ה 

 ,NK : NKp30עד כה נתגלו שלושה קולטנים משפעלים הייחודיים לתאי  . המטרה ללא שפעול מקדים

NKp44ו  - NKp46 הנקראים )Natural Cytotoxicity Receptors (NCRs  . על אף חשיבותם הרבה

נגיפים או סרטניים -זוהו עד כה רק חלק קטן מהליגנדים המצויים על פני תאים נגועי, של קולטנים אלו

  .  NCRs-המזוהים באמצעות ה

ליכולת אבחנה בין רקמה בריאה לרקמה , בטיפול בסרטן, ישנה חשיבות עליונה, נכון לעת זאת

מ לאפשר טיפול ספציפי באזור המטרה ולהימנע ככל האפשר מפגיעה בשאר " אבחנה זו חשובה ע.  סרטנית

חקר והבנת .   הם בעלי יכולת ייחודית של הבחנה בין תאי סרטן לתאים נורמלייםNKתאי .  רקמות הגוף

 לזהות NKיכולתם של תאי .  יכולת זו תיתן בידנו את הכלים לזהות ולפגוע ספציפית בגידול הסרטני

הבנה מעמיקה של התהליך המאפשר זיהוי זה יכולה , ולהרוג תאים מודבקים בווירוס הינה גם כן ייחודית

.  פשטים בשנים האחרונות בעולםלתת לנו בסיס טוב ליצירת חיסונים וטיפולים לוירוסים המתפרצים ומת

בדגש על , NK היא זיהוי ואיפיון של ליגנדים לקולטנים של תאי כאן  שאנו מתאריםמטרת עבודת המחקר

   .  נגיפים או סרטניים-קידום ההבנה כיצד המערכת החיסונית מבחינה בין תאים בריאים ובין תאים נגועי

 heparanיוכימי ופונקציונאלי של האפיטופים שלאפיון ב) א:  הגילויים העיקריים בעבודה זו הם

sulfate (HS)הנקשרים לשלושת ה NCRs   .זיהוי ואפיון של חלבון מעטפת הנגיפים ממשפחת ) ב

Flavivirusמשפעל לרצפטור - כליגנדNKp44  .זיהוי ואפיון של) גProliferating Cell Nuclear 

Antigen (PCNA)מעכב לקולטן המשפעל - כליגנד NKp44הסקיר) ד.   המתבטא בתאים סרטניים 

  .  והשפעה על פעילותםNKי תאי ה "ואפיון ההשפעות של כימותרפיה ורדיותרפיה על זיהוי תאי סרטן ע

י  שלשת הקולטנים " מוכרות עHS הראו שמולקולות ים קודמים שבוצעו במעבדתינובמחקר

 בעלי HSים סינטטיים של בעזרת ספריית אוליגומר.  NKp46-  וNKp30, NKp44, המשפעלים

אפיטופים עם מודיפיקציות כימיות שונות הצלחנו להראות ולאפיין את הקבוצות הכימיות האחראיות 

  .  NK לבין הרצפטורים המשפעלים של תאי ה HSלקישור בין 



תופעה ,  מזהה אפיטופים שונים אך כולם עשירים בשיירים גופרתייםNCRsמצאנו כי כל אחד משלושת ה 

כמו כן איששנו את החשיבות של קבוצות כימיות מסוימות לקישור של .  ה יותר במצב סרטנישכיח

הסינטטיים   באמצעות האוליגומריםNKשחזרנו את תופעת שיפעול תאי ן הרצפטורים הללו לתאי סרטן וכ

  .HSשל 

, תלפני שנכנסים לפעולה תאים של מערכת החיסון הנרכש, במהלך השבוע הראשון להדבקה נגיפית

עד , למרות זאת.  אחראית כמעט בלעדית להתמודדות עם הנגיף, NKכולל תאי , מערכת החיסון המולדת

 נגיפים ממשפחת .  NKכה התגלו מספר מועט של ליגנדים ויראליים לרצפטורים משפעלים של תאי 

Flavivirusנגיפים כאשר חלק מה,  מתפשטים בעיקר בעזרת יתושים וקרציות המדביקים יונקים ועופות

 Dengueי הוירוס " עNKתוצאות מחקר קודם במעבדתנו הציעו מנגנון עיכוב של תאי .  ייחודיים לאדם

 על HLAכאשר העיכוב הוא בעזרת העלאת רמת הביטוי של מולקולות , Flavivirus-השייך למשפחת ה

הייתה חשיבות למצוא , לכן.  NK-פני תאים המודבקים בנגיף שגורמת מצידה לעיכוב הפעילות של תאי ה

.  Flavivirus- מצליחים בכל זאת להתמודד עם ההדבקה הויראלית של משפחת הNKולהבין כיצד תאי 

 נגיף הנילוס המערבי נקשר - וDengue- של נגיף הE proteinבמחקר זה מצאנו כי חלבון המעטפת 

 כנגד תאים NK של תאי כתוצאה מכך מתאפשר שפעול.  NK- על פני תאי הNKp44לקולטן המשפעל 

יש לציין כי מחקר זה .  אשר בתורו גורם להרג התאים המודבקים בנגיף, הנגועים בנגיף הנילוס המערבי

-כי חלבון נגיפי מתווך בתהליך ההרג של תאים המודבקים בנגיפים ממשפחת ה, לראשונה, מצא

Flavivirus  .נבחר"מטרה ולכן הוא החלבון שחלבון מעטפת זה הכרחי לווירוס לצורך הדבקה של תאי ה "

 כאפיטופ ספציפי E protein-ממצא זה מאפשר להציע את חלבון ה.   לזהות תאים נגועיםNKי תאי ה "ע

  .  לחיסון כנגד קדחת הנילוס המערבית אשר מתפרצת בתקופה האחרונה בעולם המערבי

PCNAהחיוניים לחלוקת ה ציטופלסמטי המשתתף במספר תהליכים תוך תאיים/  הוא חלבון גרעיני 

DNAבתאים סרטניים נמצא ביטוי עודף של חלבון זה ורמתו היא בקורלציה עם התקדמות .   ותיקונו

במבחנים .  NKp44 לבין הרצפטור המשפעל PCNAבמחקר זה מצאנו קישור ישיר בין .  הגידול הסרטני

 NKיכוב של פעילות תאי הדגמנו ע,  אשר ייצרנו במעבדהPCNA עם חלבון NKפונקציונליים של תאי 

תוצאה זו התקבלה גם כאשר השתמשנו  בתאים שעברו טרנספקציה לביטוי מוגבר של .  PCNAי "ע

PCNA ,העיכוב מתבצע דרך .  כתאי מטרהImmunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif 

(ITIM)מקות אפשרי של תאי תוצאות אלו מראות מנגנון התח.   השוכן בקצה הציטופלזמתי של הרצפטור

 ברמות PCNAנקודה מעניינת לציון היא שרקמה לא סרטנית שמבטאת .  י מערכת החיסון"הסרטן מהרג ע

 הם התאים הדומיננטיים NK -תאי ה, נוסף לכך.  הרקמה העוטפת את העובר בזמן הריוןגבוהות היא 

בר שאינו מתאים לרקמות האם ולא רק שאינם פוגעים בעו, ממערכת החיסון של האם הנמצאים ברקמה זאת

 PCNAי " עNKלכן העלנו תיאוריה לפיה מנגנון העיכוב של תאי ה.  אלא אף מעודדים את התפתחותו

וכי תאי סרטן מנצלים מנגנון זה כדי לחמוק , נועד להגן על העובר המתפתח מפני מערכת החיסון של האם

   .  ממערכת החיסון

קו את ההשפעות של כימותרפיה ורדיותרפיה על ליגנדים בשנים האחרונות נערכו מחקרים אשר בד

בחלק זה של המחקר .   עצמם ופעילותםNK וכן גם את ההשפעות על תאי ה NK -סרטניים של תאי ה



הוצאנו לפועל סקירת ספרות שדנה באופן בקורתי בהשפעות של כימותרפיה ורדיותרפיה על ליגנדים 

העלינו שרוב הריאגנטים הכימותרפויטים .  ים אילו והשפעתם על פעילות של תאNKסרטניים של 

 וגם תאי NK ובכך מעלים פעילות של תאי NKG2Dמשפיעים בחיוב על הליגנדים של הרצפטור המשפעל 

T ,לעומת זאת ההשפעה על הליגנדים של ה .  ל"אשר מבטאים את הרצפטור הנNCRs אינה חד משמעית 

 HLAנטים גורמים להעלאת את רמת הביטוי של מולקולות חלק גדול מהריאג.  תרפיה-ותלויה בריאגנט

לעומת זאת .  T -  אך אם זאת מאפשרת שפעול של תאי הNKהקלאסיות אשר מצידה גורמת לעיכוב תאי ה 

 אך אינן משפיעות על NK לא קלאסיות אשר מעכבות HLAריאגנטים אחרים משפיעים רק על מולקולות 

, NK של כימותרפיה ורדיותרפיה על פעילות ציטוטוקסית של תאי בעבודה זו סקרנו גם השפעות.  Tתאי 

מסקירה זאת מצטיירת תמונה מורכבת של .  )ADCC(וכן על יכולת ההרג שלהם על בסיס נוגדנים 

נמצאו , למרות זאת  NK.י תאי ה "השפעות הכימותרפיה והרדיותרפיה על האימונולוגיה של הסרטן ע

  .כת החיסון וכאלו המשפיעים עליה לשלילהטיפולים המשפיעים בחיוב על מער

 מהווה צעד חשוב בהבנת המנגנונים NKזיהוי ליגנדים לקולטנים המשפעלים על גבי תאי , לסיכום

עבודה זאת מעלה את האפשרות להשתמש בקולטנים משפעלים .  המאפשרים זיהוי והרג של תאים סרטניים

בעתיד ננסה .   על בסיס הליגנדים האופייניים לסרטןרקומביננטיים לצורך זיהוי וגילוי מוקדם של סרטן

להגיע לרמה מספקת של ספציפיות שתאפשר טיפול מוקדם וממוקד בתאי הסרטן מבלי לפגוע ברקמות 

.  י גידולים סרטניים יכול להוות בסיס לטיפול" עNKהבנת מנגנוני העיכוב של תאי .  הבריאות של הגוף

.  ו ובכך לתת יתרון למערכת החיסון במאבק כנגד גידולים סרטנייםננסה להשתיק מנגנונים אל, לדוגמא

זיהוי המולקולות המסוימות שבעזרתן הגוף מצליח לזהות תאים נגועים בוירוסים יכול להוות בסיס 

עיכוב .  שיפעלו כנגד משפחה שלמה של ווירוסים, מתוחכמים  ופשוטים יותר לייצור, לחיסונים עתידיים

  .יוכל להוות טיפול משלים לאחר הדבקה בווירוסים, יים החיוניים לווירוסשל חלבונים וויראל

.  )3-7פרקים (מדעיים  בעיתונים פורסמו אשר מאמרים בחמישה סוכמו זו עבודה של התוצאות

 באוניברסיטת מתקדמים מחקר קרייטמן ללימודי ספר בית של ההנחיות פ"ע מאמרים כאסופת מוצגת התזה

  .גוריון-בן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ph.D. Thesis:  

Natural Cytotoxicity Receptors as Innate Immunity Receptors: 

Identification and Characterization of Broad Range Ligands for 

Natural Killer Cells. 

Submitted by:  Benyamin Rosental 

Supervised by:  Professor Angel Porgador 

Abstract 
 

Combating diseases, including cancer and viral infections, is a major goal for the 

new millennium.  Natural killer (NK) cells are innate immune system lymphocytes that 

are able to identify and kill cancer cells and virus-infected cells without prior 

sensitization. A delicate balance between excitatory and inhibitory signals mediated by 

NK cell receptors determines whether a potential target cell will be killed or spared.  

The main inhibitory receptors are from the killer-cell immunoglobulin-like receptor 

(KIR) family, most of whose members recognize the Human Leukocyte Antigen (HLA) 

molecules.  The major activating receptors include the NKG2D receptor, which 

recognizes stress signals and the Natural Cytotoxicity Receptor (NCR) that is expressed 

almost exclusively by NK cells.  Three NCR molecules, NKp30, NKp44, and NKp46, 

have been identified.  NCRs are capable of mediating direct killing of target cells.  

However, little is known about the exact nature of cellular ligands for  NCRs or about 

their expression in normal or tumor/infected primary tissues.  The main focus of this 

study was to identify and characterize ligands for NCRs, in order to elucidate how the 

immune system distinguishes between healthy cells and cancer or virus-infected cells.   

 The main results emerging from this study are: (i) The characterization of 

epitopes of the proteoglycan Heparan Sulfate (HS) that are recognized by NCRs 

(chapter 3), (ii) the finding that the Flavivirus ligand Envelope-protein (E-protein) acts 

as an activating ligand to NKp44, (iii) the Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) 

was found to be a novel inhibitory tumor associated ligand (chapters 5-6), (iv) and the 

characterization of the effects of chemotherapy (CT) and radiotherapy (RT) on NK cell 

recognition of cancer cells and on NK cell functionality (chapter 7). 

 Our laboratory published the finding of the involvement of tumor-membrane 

HS proteoglycans in the recognition of tumor cells by NKp46, NKp44 and NKp30.  



The discovery of HS as a co-ligand to all three NCRs by our laboratory was debated in 

the literature for three main reasons; first of all, another group using different NCR-Ig 

molecules obtained different results than what we reported.  However, the Ig receptors 

used in this study were improperly glycosylated, as shown by a subsequent publication 

from our laboratory.  The second point of contention was that HS expression is not 

unique to cancer cells as it can be expressed by all cells types.  In the third instance, 

there was a reasonable expectation that the ligands recognized by the NCRs would be 

different, which is supported by the recognition pattern.  By using an oligosaccharide 

library of HS in biochemical and functional approaches, this study disclosed the 

epitopes of HS that are recognized by the three NCRs.  We found that the recognized 

epitopes are different for each receptor and that the recognized epitopes are highly 

sulfated, a phenomenon that is known to be more common in cancer cells.  We further 

showed the relevance of synthetic HS for binding NCRs to tumor cells and for NCR-

mediated activation of natural killer cells.  These findings resolve the last two points of 

debate regarding HS as a co-ligand to NCRs. 

Dengue virus (DV) and West Nile virus (WNV) have become a global concern 

due to their widespread distribution and their ability to cause a variety of human 

diseases.  On the one hand, Flavivirus infection was shown to inhibit NK cells but on 

the other hand NK cells are crucial for combating this infection.  Our laboratory 

previously characterized the inhibition of NK cells by flavivirus infection through the 

up-regulation of HLA molecules by the infected cells.  In this study, we discovered the 

mechanism of NK cell activation by flavivirus infection, showing that the NK-

activating receptor NKp44 is involved in virally-mediated NK activation through direct 

interaction with the flavivirus E-protein.  Our findings show, for the first time, that the 

triggering of NK cells by flavivirus is mediated by engagement of NK-activating 

receptors by flavivirus E-protein.  Our two studies together show the two sides of the 

coin of activation and inhibition of NK cells by flaviviruses.  This indicates a 

competition between flaviviruses and the innate immune system- mainly NK cells. 

Since flaviviruses use an arthropod vector, flaviviruses rapidly reach a high titer in the 

host’s blood (mainly during the first week) and then infect the next arthropod to spread 

the infection.  The competition between flavivirus and NK cells strengthens the theory 

that, unlike most viruses that down-regulate the HLA in order to inhibit T-cells, 

flaviviruses engage the innate immune system, which is the main arm of immunity 

during the first week of infection.   



PCNA is highly expressed in cancer cells, its expression correlates with tumor 

progression and it is used clinically as a tumor biomarker.  In this study, we found that 

PCNA is a tumor-associated ligand for NKp44, which is the first cellular ligand for 

NKp44 that has been described.  We discovered that PCNA is an inhibitory ligand, 

enabling cancer to evade the immune system.  We showed, for the first time, that the 

Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif (ITIM) on the cytoplasmic tail of the 

activating receptor NKp44 could induce inhibition.  We described how PCNA is 

recruited to the NK Immunological Synapse (NKIS).  We demonstrated that PCNA 

promotes cancer cell survival by allowing immune evasion through inhibition of an 

NKp44-mediated NK cell attack.  The noncancerous tissue associated with the over-

expression of PCNA is decidua (uterine lining during pregnancy) and NKp44 is 

expressed constitutively by decidual NK cells, which constitute 40%-90% of immune 

cells in the decidua.  Our hypothesis is that PCNA-induced inhibition through NKp44 

evolved as a mechanism enabling immuno-tolerance of decidual NK cells during 

pregnancy and that cancer cells escape the immune system via this regulatory 

mechanism. 

In recent years, the NK cell immune response to CT and RT treatment has been 

explored.  In this part of the study, we reviewed and discussed the plausible outcomes 

and the studied effects of CT or RT on NK cell functionality.  Various CT/RT agents 

up-regulate expression of ligands for activating the NKG2D receptor, and likewise 

those ligands considered to be enhanced by cell stress.  The outcome of CT/RT on the 

expression of ligands for activation of NCRs is more complex.  Some agents have been 

reported to cause ligand shedding, which can serve to inhibit NK cell activity.  HLA 

class I molecules are inhibitory ligands for the NK cell KIR family.  These ligands are 

mainly up-regulated, thus inhibiting NK cells.  However, the classical HLA class I 

molecules activate T cells.  Reagents that affect only non-classical MHC class I 

molecules are also noted.  Furthermore, we described studies concerning the effects of 

CT/RT on both direct NK cell cytotoxicity and on NK cell-mediated ADCC and 

Cytokine secretion.  Taken together, CT/RT affects NK cell anti-tumor immunity from 

multiple angles.   

The results of this work were summarized in 5 published manuscripts (Chapters 

3–7).  The presented thesis is organized as a collection of articles according to 

guidelines of the Kreitman School of Advanced Graduate Studies, Ben-Gurion 

University of the Negev. 



  דוקטורט:נושא עבודת ה

 קולטנים משפעלים של מערכת החיסון המולדת:

  זיהוי ואפיון טווח רחב של ליגנדים לתאי הרג טבעיים.

  מגיש:

  בנימין רוזנטל

  מנחה:

  פרופסור אנג'ל פורגדור

  

  תקציר

  

 Natural Killer Cellאחד מרכיביה החשובים של מערכת החיסון המולדת הינם תאי הרג טבעיים 

– (NK)י גוף במצב אנורמלי, קרי, תאים סרטניים או תאים נגועי, תאים המתמחים בזיהוי והרג של תא-

לחוס או לתקוף תאי מטרה הינה תוצאה של איזון עדין בין קולטנים  NK-ה"החלטה" של תאי ה.  נגיפים

הקולטנים המעכבים העיקריים הם ממשפחת ה .  NK-לקולטנים משפעלים הנמצאים על פני תא הם מעכבי

killer-cell immunoglobulin-like receptors (KIR) הנקשרים למולקולות ה-human leukocyte 

antigen (HLA) כתוצאה מהדבקה ע"י נגיף או בעקבות טרנספורמציה .  ,  המתבטאות על פני תא נורמלי

עשוי לרדת בתאים הנגועים/מותמרים בכדי לחמוק ממערכת   HLA -סרטנית, הביטוי של מולקולות ה

כאן מגיע התפקיד המשלים של תאי .  T-הן הבסיס להרג ע"י תאי HLAלות ה החיסון הנרכשת, שכן מולקו

, מפני שלא מועבר שדר המעכב את HLAבהרג תאים נגועים/מותמרים בעלי רמה נמוכה של  NKה 

ישנם קולטנים משפעלים, אשר משתתפים בזיהוי והרג תא  NKמצד שני לתאי .  NKשפעולם של תאי ה 

 ,NK : NKp30עד כה נתגלו שלושה קולטנים משפעלים הייחודיים לתאי  . המטרה ללא שפעול מקדים

NKp44 ו - NKp46  הנקראים)Natural Cytotoxicity Receptors (NCRs  . על אף חשיבותם הרבה

נגיפים או סרטניים -של קולטנים אלו, זוהו עד כה רק חלק קטן מהליגנדים המצויים על פני תאים נגועי

  .  NCRs-המזוהים באמצעות ה

נכון לעת זאת, ישנה חשיבות עליונה, בטיפול בסרטן, ליכולת אבחנה בין רקמה בריאה לרקמה 

אבחנה זו חשובה ע"מ לאפשר טיפול ספציפי באזור המטרה ולהימנע ככל האפשר מפגיעה בשאר  .  סרטנית

חקר והבנת .  הם בעלי יכולת ייחודית של הבחנה בין תאי סרטן לתאים נורמליים NKתאי .  רקמות הגוף

לזהות  NKיכולתם של תאי .  יכולת זו תיתן בידנו את הכלים לזהות ולפגוע ספציפית בגידול הסרטני

ולהרוג תאים מודבקים בווירוס הינה גם כן ייחודית, הבנה מעמיקה של התהליך המאפשר זיהוי זה יכולה 

.  פשטים בשנים האחרונות בעולםלתת לנו בסיס טוב ליצירת חיסונים וטיפולים לוירוסים המתפרצים ומת

, בדגש על NKהיא זיהוי ואיפיון של ליגנדים לקולטנים של תאי  כאן שאנו מתארים מטרת עבודת המחקר

   .  נגיפים או סרטניים-קידום ההבנה כיצד המערכת החיסונית מבחינה בין תאים בריאים ובין תאים נגועי



 heparanיוכימי ופונקציונאלי של האפיטופים שלהגילויים העיקריים בעבודה זו הם: א) אפיון ב 

sulfate (HS) הנקשרים לשלושת הNCRs   . ב) זיהוי ואפיון של חלבון מעטפת הנגיפים ממשפחת

Flavivirus משפעל לרצפטור -כליגנדNKp44  .ג) זיהוי ואפיון שלProliferating Cell Nuclear 

Antigen (PCNA) מעכב לקולטן המשפעל  -כליגנדNKp44 הד) סקיר.  המתבטא בתאים סרטניים 

  והשפעה על פעילותם.  NKואפיון ההשפעות של כימותרפיה ורדיותרפיה על זיהוי תאי סרטן ע"י תאי ה 

מוכרות ע"י  שלשת הקולטנים  HSהראו שמולקולות  ים קודמים שבוצעו במעבדתינובמחקר

בעלי  HSים סינטטיים של בעזרת ספריית אוליגומר.  NKp46-ו  NKp30, NKp44המשפעלים, 

אפיטופים עם מודיפיקציות כימיות שונות הצלחנו להראות ולאפיין את הקבוצות הכימיות האחראיות 

  .  NKלבין הרצפטורים המשפעלים של תאי ה  HSלקישור בין 

מזהה אפיטופים שונים אך כולם עשירים בשיירים גופרתיים, תופעה  NCRsמצאנו כי כל אחד משלושת ה 

כמו כן איששנו את החשיבות של קבוצות כימיות מסוימות לקישור של .  ה יותר במצב סרטנישכיח

הסינטטיים  באמצעות האוליגומרים NKשחזרנו את תופעת שיפעול תאי ן הרצפטורים הללו לתאי סרטן וכ

  .HSשל 

ת, במהלך השבוע הראשון להדבקה נגיפית, לפני שנכנסים לפעולה תאים של מערכת החיסון הנרכש

למרות זאת, עד .  , אחראית כמעט בלעדית להתמודדות עם הנגיףNKמערכת החיסון המולדת, כולל תאי 

נגיפים ממשפחת  .  NKכה התגלו מספר מועט של ליגנדים ויראליים לרצפטורים משפעלים של תאי 

Flavivirus נגיפים מתפשטים בעיקר בעזרת יתושים וקרציות המדביקים יונקים ועופות, כאשר חלק מה

 Dengueע"י הוירוס  NKתוצאות מחקר קודם במעבדתנו הציעו מנגנון עיכוב של תאי .  ייחודיים לאדם

על  HLA, כאשר העיכוב הוא בעזרת העלאת רמת הביטוי של מולקולות Flavivirus-השייך למשפחת ה

לכן, הייתה חשיבות למצוא .  NK-פני תאים המודבקים בנגיף שגורמת מצידה לעיכוב הפעילות של תאי ה

.  Flavivirus-מצליחים בכל זאת להתמודד עם ההדבקה הויראלית של משפחת ה NKולהבין כיצד תאי 

נגיף הנילוס המערבי נקשר  -ו Dengue-של נגיף ה E proteinבמחקר זה מצאנו כי חלבון המעטפת 

כנגד תאים  NKשל תאי  כתוצאה מכך מתאפשר שפעול.  NK-על פני תאי ה NKp44לקולטן המשפעל 

יש לציין כי מחקר זה .  הנגועים בנגיף הנילוס המערבי, אשר בתורו גורם להרג התאים המודבקים בנגיף

-מצא, לראשונה, כי חלבון נגיפי מתווך בתהליך ההרג של תאים המודבקים בנגיפים ממשפחת ה

Flavivirus  .מטרה ולכן הוא החלבון ש"נבחר" חלבון מעטפת זה הכרחי לווירוס לצורך הדבקה של תאי ה

כאפיטופ ספציפי  E protein-ממצא זה מאפשר להציע את חלבון ה.  לזהות תאים נגועים NKע"י תאי ה 

  .  לחיסון כנגד קדחת הנילוס המערבית אשר מתפרצת בתקופה האחרונה בעולם המערבי

PCNA החיוניים לחלוקת ה  הוא חלבון גרעיני/ ציטופלסמטי המשתתף במספר תהליכים תוך תאיים

DNA בתאים סרטניים נמצא ביטוי עודף של חלבון זה ורמתו היא בקורלציה עם התקדמות .  ותיקונו

במבחנים .  NKp44לבין הרצפטור המשפעל  PCNAבמחקר זה מצאנו קישור ישיר בין .  הגידול הסרטני

 NKיכוב של פעילות תאי אשר ייצרנו במעבדה, הדגמנו ע PCNAעם חלבון  NKפונקציונליים של תאי 

תוצאה זו התקבלה גם כאשר השתמשנו  בתאים שעברו טרנספקציה לביטוי מוגבר של .  PCNAע"י 

PCNAהעיכוב מתבצע דרך .  , כתאי מטרהImmunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motif 



(ITIM) מקות אפשרי של תאי תוצאות אלו מראות מנגנון התח.  השוכן בקצה הציטופלזמתי של הרצפטור

ברמות  PCNAנקודה מעניינת לציון היא שרקמה לא סרטנית שמבטאת .  הסרטן מהרג ע"י מערכת החיסון

הם התאים הדומיננטיים  NK -נוסף לכך, תאי ה.  הרקמה העוטפת את העובר בזמן הריוןגבוהות היא 

בר שאינו מתאים לרקמות האם ממערכת החיסון של האם הנמצאים ברקמה זאת, ולא רק שאינם פוגעים בעו

 PCNAע"י  NKלכן העלנו תיאוריה לפיה מנגנון העיכוב של תאי ה.  אלא אף מעודדים את התפתחותו

נועד להגן על העובר המתפתח מפני מערכת החיסון של האם, וכי תאי סרטן מנצלים מנגנון זה כדי לחמוק 

   .  ממערכת החיסון

קו את ההשפעות של כימותרפיה ורדיותרפיה על ליגנדים בשנים האחרונות נערכו מחקרים אשר בד

בחלק זה של המחקר .  עצמם ופעילותם NKוכן גם את ההשפעות על תאי ה  NK -סרטניים של תאי ה

הוצאנו לפועל סקירת ספרות שדנה באופן בקורתי בהשפעות של כימותרפיה ורדיותרפיה על ליגנדים 

העלינו שרוב הריאגנטים הכימותרפויטים .  ים אילווהשפעתם על פעילות של תא NKסרטניים של 

וגם תאי  NKובכך מעלים פעילות של תאי  NKG2Dמשפיעים בחיוב על הליגנדים של הרצפטור המשפעל 

Tלעומת זאת ההשפעה על הליגנדים של ה .  , אשר מבטאים את הרצפטור הנ"לNCRs  אינה חד משמעית

 HLAנטים גורמים להעלאת את רמת הביטוי של מולקולות חלק גדול מהריאג.  תרפיה-ותלויה בריאגנט

לעומת זאת .  T - אך אם זאת מאפשרת שפעול של תאי ה NKהקלאסיות אשר מצידה גורמת לעיכוב תאי ה 

אך אינן משפיעות על  NKלא קלאסיות אשר מעכבות  HLAריאגנטים אחרים משפיעים רק על מולקולות 

, NKשל כימותרפיה ורדיותרפיה על פעילות ציטוטוקסית של תאי  בעבודה זו סקרנו גם השפעות.  Tתאי 

מסקירה זאת מצטיירת תמונה מורכבת של .  )ADCCוכן על יכולת ההרג שלהם על בסיס נוגדנים (

למרות זאת, נמצאו   NK.השפעות הכימותרפיה והרדיותרפיה על האימונולוגיה של הסרטן ע"י תאי ה 

  .כת החיסון וכאלו המשפיעים עליה לשלילהטיפולים המשפיעים בחיוב על מער

מהווה צעד חשוב בהבנת המנגנונים  NKלסיכום, זיהוי ליגנדים לקולטנים המשפעלים על גבי תאי 

עבודה זאת מעלה את האפשרות להשתמש בקולטנים משפעלים .  המאפשרים זיהוי והרג של תאים סרטניים

בעתיד ננסה .  על בסיס הליגנדים האופייניים לסרטן רקומביננטיים לצורך זיהוי וגילוי מוקדם של סרטן

להגיע לרמה מספקת של ספציפיות שתאפשר טיפול מוקדם וממוקד בתאי הסרטן מבלי לפגוע ברקמות 

.  ע"י גידולים סרטניים יכול להוות בסיס לטיפול NKהבנת מנגנוני העיכוב של תאי .  הבריאות של הגוף

.  ו ובכך לתת יתרון למערכת החיסון במאבק כנגד גידולים סרטנייםלדוגמא, ננסה להשתיק מנגנונים אל

זיהוי המולקולות המסוימות שבעזרתן הגוף מצליח לזהות תאים נגועים בוירוסים יכול להוות בסיס 

עיכוב .  לחיסונים עתידיים, מתוחכמים  ופשוטים יותר לייצור, שיפעלו כנגד משפחה שלמה של ווירוסים

  יים החיוניים לווירוס, יוכל להוות טיפול משלים לאחר הדבקה בווירוסים.של חלבונים וויראל

.  )3-7מדעיים (פרקים  בעיתונים פורסמו אשר מאמרים בחמישה סוכמו זו עבודה של התוצאות

 באוניברסיטת מתקדמים מחקר קרייטמן ללימודי ספר בית של ההנחיות פ"ע מאמרים כאסופת מוצגת התזה

  .גוריון-בן
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Abstract - This thesis addresses several methods of acquiring and processing 

holographic information of objects illuminated by incoherent light with actual and 

synthetic aperture configurations. 

We propose new methods for generating holograms of real objects under incoherent 

illumination. In contrast with the traditional methods for recording holograms, this 

thesis focuses on recording holography with incoherent illumination that will 

eliminate the granular noise and the extremely high stability requirements of the 

optical setup needed in coherent illumination that have prevented the practical use of 

such technology.  

In the first method proposed in this thesis, an improved method for recording a 

Fourier hologram under incoherent white-light illumination was presented. The 

advantage of the proposed method is that, in contrast with previous multiple view 

projection methods, the number of real projections needed for generating the 

hologram is significantly reduced, allowing the generation of a hologram with a single 

camera shot. The following four methods proposed in the rest of this thesis are based 

on the recently invented system of a single channel incoherent interferometer 

employed for generating digital Fresnel incoherent correlation holograms, coined 

FINCH. The second method is the creation of a new lensless incoherent holographic 

system operating in a synthetic aperture mode, dubbed SAFE. In this proposed 

system, spatial resolution exceeding the Rayleigh limit of the system is obtained by 

tiling digitally several FINCH elements into a complete Fresnel hologram of the 

observed object. Each element is acquired by the limited-aperture system from a 

different point of view. This method is the first that demonstrates the successful 

implementation of a synthetic aperture optical system operating with incoherent 

illumination. Yet, despite the fact that the resolution improvement is obtained with 

SAFE, prior to the third work that belongs to this thesis, FINCH had not been 

analyzed in order to find its optimal configuration; hence SAFE results were actually 

suboptimal. In the third method, an optimal setup in the sense of imaging resolution 

for the FINCH system is proposed and analyzed. Signal-to-noise ratio improvement of 

FINCH in a reflective setup is also achieved with two methods that rely on increasing 

the initial amount of phase-shifted recorded holograms. These methods improve the 



resolution of the reconstructed image due to their ability to reveal fine and weak 

details of the observed object. In the fourth work presented in this thesis, a new 

scheme of SAFE was investigated, a scheme that may be used as a basis for designing 

a new type of synthetic aperture telescope, and which is coined T-SAFE. SAFE 

indeed improves the resolution performance of lensless FINCH; however, the 

resolution gain in the earlier experiment was lower than the ratio between the 

synthetic and the real apertures. By contrast, in T-SAFE, due to a modification of the 

original SAFE setup, the resolution gain is equal to the ratio between the synthetic 

and real apertures. Lastly, additional optimal configuration of FINCH has been 

proposed: one that reduces the optical path difference of the interfering beams and 

improves the resolution and efficiency performances of FINCH. In this method, 

FINCH was implemented with two focal length diffractive lenses on a spatial light 

modulator, and improved image resolution over previous single-lens systems, and at 

wider bandwidths, was observed.  

We believe the proposed methods can have a significant impact on the general 3-D 

imaging field, on microscopic 3-D imaging, on telescopic imaging and on digital 

holography. The capability for imaging 3-D objects in incoherent illumination, for 

instance, with fluorescent illumination, might assist in different scientific and research 

breakthroughs, and the realization of the concept of an incoherent synthetic aperture 

optical instrument might bring tremendous change in the telescopy field. 
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 שיטות טומוגרפיות והולוגרפיות לדימות תלת ממדי -נושא העבודה 

 ברק כץ - שם המגיש

 פרופסור יוסף רוזן -ה שם המנח

רה שאינה קוהרנטית הן עבור קונפיגורציות א בהמותמחקר זה מתמקד במספר שיטות לרכישה ועיבוד הולוגר - תקציר העבודה

 .ינטטי לטובת שיפור רזולוציהבמפתח סטנדרטי והן עבור קונפיגורציות במפתח ס

בניגוד לשיטות הקלאסיות לרישום הולוגרפי המצריכות שימוש . אנחנו מציגים שיטות חדשות לרישום הולוגרפי באור לבן

ן להקטין את אפקט הגרעיניות ובעיקר תכאשר משתמשים בשיטות המוצעות ני, בלייזר ובניית מבנים מורכבים ויציבים ביותר

 . מורכבות המערך וכולי,ל אותם גורמים שהוזכרו כגון יציבותניתן להימנע מכו

יתרון השיטה טמון בכך שבניגוד . השיטה הראשונה מתמקדת ברישום הולוגרמת פורייה תוך שימוש בהארה לא קוהרנטית

ן בשיטה המוצעת כמות המבטים או הפרספקטיבות בשלב הרישום קט, לשיטות קודמות לרכישת הולוגרמות ממספר מבטים

 .יכולת זו מאפשרת לפיכך רישום הולוגרמה בצילום בודד. בצורה משמעותית

גבלות הרזולוציה של מערכת דימות בעלת מפתח יעוסקת בשיפור מSAFE השיטה השנייה שפותחה במסגרת המחקר נקראת 

רת מפתח סינטטי וזאת באמצעות יצי, מעבר למגבלות התיאורטיות המוכתבות על ידי גודל המפתח במערכת, מוגבל כלשהו

הינה שיטה אופטית FINCH -שיטת ה. FINCHשיטה זו מבוססת על שיטת הרישום . בתחום ההארה הלא קוהרנטי

המאפשרת רישום הולוגרמת פרנל של אובייקט תלת ממדי בתנאי הארה לא קוהרנטיים מפרספקטיבה בודדת וללא תנועה 

 ושנרכשו ממספר נקודות FINCHשנרכשו בשיטת ה , מות מרבבים מספר הולוגרSAFEבשיטת ה . מכאנית של המערכת

להולוגרמה אחת בעלת מפתח רחב יותר מהמפתח הפיסי של המערכת ובכך מאפשרים יכולות רזולוציה רוחבית , מבט שונות

 הינו העבודה המוצלחת הראשונה המציגה מימוש  SAFE-למעשה ה. ואורכית טובות יותר בשלב שחזור המידע מההולוגרמה

 אינן אופטימאליות מבחינת SAFE-גות בש מצאנו שהתוצאות המו,יחד עם זאת. מפתח סינטטי באור לא קוהרנטישל 

הסיבה לכך טמונה . האמיתי והסינטטי, הרזולוציה המושגת וכי היחס בין הרזולוציות המושגות קטן מהיחס בין גודלי המפתחים

החלק השלישי במחקר עוסק לראשונה בניתוח .  אופטימאלית מומש בקונפיגורציה שאינהSAFE-בעובדה שבעת ההיא ה

שיטות ,  ומציג שתי שיטות שונות ליצירת הולוגרמה משופרת בעלת יחס אות לרעש טוב יותרFINCH-מבנה אופטימאלי ל

 שיטות אלו משפרות את יכולת ההפרדה בזכות העובדה. המבוססות על רכישת מספר גדול של הולוגרמות של הזירה הנרשמת

הינה , T-SAFE עבודת מחקר הנקראתהשיטה הרביעית המוצגת ב. שהן חושפות פרטים על פני האובייקט ברזולוציה גבוהה

מדובר בפיתוח .  המקורי בכך שהפעם נעשה שימוש בקונפיגורציה אופטימאלית מבחינת רזולוציה SAFE-למעשה שיפור ל

ה מוכיחה ייתכנות למימוש אפשרי של טלסקופ אופטי בעל יכולות מנגנון בעל מפתח סינטטי עבור תצפיות טלסקופיות ולמעש

אכן השיפור ביכולת ההפרדה של , SAFE-בזכות השיפור בקונפיגורציה שיושמה ב, T-SAFE-ב. דימות של מפתח סינטטי

טימאלית המאמר החמישי עוסק בפיתוח קונפיגורציה אופ. המערכת שווה ליחס בין גודל המפתח הסינטטי והפיסי של המערכת

השיטה למעשה מציגה מנגנון בו ניתן להקטין את הפרש הדרכים האופטיות בין שתי חזיתות הגלים . FINCHנוספת ל 

 מומש באמצעות הצגה של שתי FINCHבשיטה זו . FINCHה של  ובכך לשפר את יכולות הרזולוציה התאבכותשעוברות 

פשר שיפור ביכולת ימה שא, מאפנן האור הפאזי המרחבי, FINCHך ה רעדשות דיפרקטיביות על גבי הרכיב שהוא חלק ממע

 .ההפרדה של המערכת ביחס למערכות קודמות גם כאשר רוחב הפס של תחום ההארה גדל

-אם זה בתחום הדימות התלת, אנחנו מאמינים שהשיטות המוצגות במחקר זה יביאו להשפעה משמעותית בתחומי דימות שונים

 .בתחום הטלסקופי ועוד ,בתחום המיקרוסקופי, ממדי

 .דימות פלורסנטי, מפתח סינטטי, דידימות תלת ממ, הולוגרפיה אקוהרנטית, הולוגרפיה דיגיטאלית: מילות מפתח



Design and Characterization of peptides 

for Specific Interaction with TiO2 

 

Golan Gertler 

 

Abstract 

 

The adsorption of proteins and other biopolymers to inorganic material 

surfaces is essential in various biomedical and nanobiotechnological applications 

including biosensors, implanted devices and drug delivery systems. There is a 

growing interest in unraveling the variety of adsorption mechanisms governing these 

interactions which may range from weak intermolecular forces to strong and specific 

coordinative binding motifs. Titanium oxide (TiO2) possesses unique 

photoelectrochemical properties as a nanomaterial and naturally appears on the 

surfaces of all titanium alloys that used for medical device.  

In this study, the interactions between titanium oxide and peptides decorated 

with amine, carboxyl and phosophoserine functional groups, were characterized using 

analytical liquid chromatography with various loading and eluting solutions. The 

effect of the chemical nature of the amino acid side chains, their location along the 

peptide backbone and their number along with molecular conformation and flexibility 

were examined in context of affinity and binding to the oxide. Short and flexible 

heptapeptides, acidic amphipatic β-strand peptides and α-helical peptide families 

were investigated.  Our chromatographic approach enabled discerning the type of 

intermolecular interactions generated between the peptides and the metal oxide 

surfaces in addition to unraveling more subtle effects that specific ions and oxide 

phases may have on the adsorption. 

In the flexible hepta-peptide family, with the sequence X-(Gly)5-X (X being 

Lys, Glu or pSer), the peptide presenting Lys residues, PLys, adsorbed to the oxide 

surface in presence of Tris buffer and eluted under conditions that indicated its 

binding via electrostatic interactions at physiological pH values.  Upon adsorption to 

the oxide, in presence of phosphate buffer, the same peptide exhibited stronger 



electrostatic interactions with the surface, mediated by the buffer phosphate ions. In 

Tris buffered saline (TBS), pH 7.4 as the adsorption medium, the peptide with the 

phosphoserine residues PpSer exhibited affinity, indicative of coordinative binding to 

the titanium oxide whereas the peptide decorated by the carboxylate groups, PGlu, 

failed to adsorb. Based on the differences in the interactions of these peptides with the 

TiO2, the efficient separation of the two peptides was demonstrated. A basic 

amphiphilic peptide, composed mostly of Lys and Leu residues, was found to strongly 

adsorb to TiO2 while in helical conformation only, demonstrating the strong impact 

the secondary structure may have on adsorption to the surface.  

 The amphipatic and acidic β-strand peptides, with the sequence Pro-X-(Phe-

X)5-Pro, where X = Glu or Asp, and Pro-Glu-(Phe-X)5-Pro where X = pSer, denoted, 

PFE PFD and PFpS respectively, were found to chemisorb on TiO2 at physiological pH 

values. Urea-NaCl and phosphate elution gradients revealed binding mechanisms, 

whereas binding strengths were elucidated by carbonate and pH gradients. The 

phosphorylated peptide PFpS showed higher affinity to TiO2 surface, resisting pH 11 

and 200 mM carbonate, compared to the carboxylated peptides PFE and PFD. Between 

these two peptides, the Asp functionalized peptide showed stronger binding compared 

to the Glu peptide. This result emphasizes the strong effect of the peptide sequence 

and secondary structure on binding strength, as previously reported studies of the 

single amino acids showed Glu binding with stronger strength than Asp to the oxide. 

All three peptides, PFE PFD and PFpS, resisted elution by a solution simulating the ionic 

profile of the blood (SBF). Hence, those amphipatic β-strand peptides present 

favorable motifs for binding and chemically modifying titanium surfaces. Based on 

the elution gradients, a higher affinity to the oxide surface was found for free 

phosphate ions over carbonate ions. Stronger adsorption was found for the charged 

termini peptide PFD relative to the termini-capped (uncharged) one, suggesting that 

amine and/or carboxyl termini groups of the peptides were functional in surface 

binding.  

 Surface binding strength was found to increase, with increasing the number of 

carboxylic groups, from 3 to 7 groups in peptides designed to assume the β-strand 

backbone, Pro-Asp-(Phe-Asp)n, n = 1,2,4,6 and 8 denoted PF1, PF2, PF4, PF6 and PF8. 

Extending the peptide up to 18 residues with 9 carboxyls (n=8) did not increase the 



binding strength, suggesting either folding or a twist in backbone that may hinder 

coordination of carboxylic groups with the oxide surface. 

  The triple-Glu functionalized 23 residue-long peptides, possessing 

alanine based helical conformation, PA1-A3, and the Gly analog flexible backbone 

peptide PG1, showed low affinity to TiO2. At physiological pH values, only a peptide 

in which the Glu residues were accompanied by Lys in positions i, i+4, denoted PA3, 

adsorbed to the oxide by apparently weak coordinating bonds. At pH 5, while 

electrostatically attracted to the surface, all four peptides were weakly chemisorbed, 

with stronger binding for PA3. All four peptides were displaced by SBF. The 

chromatographic patterns along with structural characterizations suggested that Lys 

residues in the helical peptide were active in binding to the surface.  

The methodology presented in this study allows the elucidation of in-situ 

binding mechanism and relative strengths to titanium oxide surfaces at conditions 

which resemble biologically relevant environments. The chromatographic approach 

was found to be a valuable analytical tool in the design and development of surface 

active biomaterials.   
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  TiO2 פפטידים לאינטראקציה ספציפית עם תכנון ואפיון

  

  גולן גרטלר

  

  תקציר

  

ח של חומרים אנאורגאניים חשובה ט לפני השנוספיםהספיחה של חלבונים וביופולימרים 

שתלים ומערכות להובלת , ביניהם ביוסנסורים, גייםלוונעבור מגוון יישומים ביורפואיים וננוטכ

 מנגנונים שונים הנעים, נוח מנגנוני הספיחה הפועלים באינטרפאזה זוקיים עניין רב בפע .תרופות

לתחמוצת . יםיואורדונטיביים חזקים וספציפקים חלשים ועד קשרים ימולקולר-מכוחות בין

 ובנוסף שכבת תחמוצת זו ,חודיות כננוחומרי תכונות פוטואלקטרוכימיות י(TiO2) טיטניום

  . ום המשמשות לשתליםסגסוגות טיטני נוצרת ספונטנית על גבי

, האינטראקציות בין תחמוצת טיטניום לפפטידים המציגים שיירי אמין, במחקר זה

אופיינו בעזרת כרומטוגרפיה נוזל אנליטית תוך שימוש במגוון תנאי , קרבוקסיל ופוספוסרין

מיקומן לאורך השלד הפפטידי , השפעתן של הקבוצות הכימיות בשייר הצדדי. אילוציה והטענה

 .נבחנו באינטראקציה עם פני שטח התחמוצת, לצד קונפורמציה וגמישות מולקולרית, ספרןומ

מבני בתא חומציים ואמפיפיליים פפטידים בעלי , פפטידים קצרים וגמישים-אמשפחות של הפט

 שלנו אפשרה להבחין בסוג האינטראקציות תהגישה הכרומטוגרפי. ליקלייםה-ופפטידים אלפא

ם לפני שטח התחמוצת ובנוסף לזהות את השפעתם של יונים ספציפיים הפועלות בין הפפטידי

  .  על הספיחה של התחמוצתבתמיסה ופאזות גבישיות שונות

,  הוא שייר ליזיןXכאשר  (X-(Gly)5-Xפפטידים הגמישים בעלי הרצף -אבמשפחת ההפט

נוכחות בופר  נספח לתחמוצת ב,PLys,  הפפטיד בעל שיירי הליזין)חומצה גלוטמית ופוספוסרין

בנוכחות . יולוגייםס פיpHטריס ועבר אילוציה בתנאים שהורו על קישור אלקטרוסטטי בערכי 

בתיווך יוני ,  אותו פפטיד הראה קישור אלקטרוסטטי חזק יותר לפני התחמוצת,בופר פוספט

 הראה זיקה PpSerבתנאי בופר טריס סליין הפפטיד בעל קבוצות הפוספוסרין . םפוחיהפוספט הס

.  לא נספח כללPGluכאשר הפפטיד הקרבוקסילי , גבוהה למשטח במנגנון קישור קואורדינטיבי

 שהביא להפרדה מלאה בין הפפטיד ,י הודגם תהליך הפרדה כרומטוגרפ,בהתבסס על הבדלים אלו

,  פפטיד אמפיפילי בסיסי.הקרבוקסילי לפפטיד עם קבוצות הפוספט מתוך תערובת של השניים

הראה ספיחה חזקה לתחמוצת טיטניום רק כאשר נמצא , משיירי ליזין ולאוציןהמורכב בעיקרו 

  . ממצא זה המחיש את ההשפעה הניכרת של המבנה השניוני על הספיחה למשטח. במבנה ההליקלי

, Pro-X-(Phe-X)5-Proעם הרצף , הפפטידים האמפיפיליים החומציים בעלי מבני בתא

 הינו X בו Pro-Glu-(Phe-X)5-Pro -מצה אספרטית ו  הינו שיירי חומצה גלוטמית וחוXכאשר 

 - נספחו כימית לתחמוצת הטיטניום ב,  בהתאמהPFpS -  ו PFE ,PFD שסימונם , שייר פוספוסרין

pHמלח ופוספט הורתה על מנגנון הקישור-אלוציה בעזרת גרדיאנטים של אוריאה.  פיסיולוגי ,

הפפטיד בעל קבוצות הפוספט .  וקרבונטpHגרדיאנטים של כאשר עוצמת הקישור אופיינה על ידי 



PFpS , הראה זיקה גבוהה יותר למשטח התחמוצת ביחס לפפטידים הקרבוקסילייםPFEו - PFD ,

, מבין שני הפפטידים הקרבוקסיליים.  קרבונטmM 200 ובתנאים של pH 11 - כאשר נותר ספוח ב

תר מהפפטיד בעל שיירי החומצה הפפטיד בעל החומצה האספרטית הראה קישור חזק יו

תוצאה זו מדגישה את ההשפעה הניכרת שיש לרצף הפפטיד ולמבנה השניוני על . הגלוטמית

 שבחנו ספיחה של חומצות אמינו, כאשר מחקרים קודמים שדווחו בספרות, עוצמת הספיחה
כל . הראו ספיחה חזקה יותר של החומצה הגלוטמית ביחס לחומצה אספרטית, בודדות לתחמוצת

 נותרו ספוחים בתנאים המדמים את ריכוזי המלחים PFpS - ו PFE ,PFD שלושת הפפטידים 

מציגים מוטיבים לקישור , בעלי מבני בתא אמפיפילי, פפטידים אלו, על כן. (SBF)הקיימים בדם 

נמצאה , על סמך הגרדיאנטים של הפוספט והקרבונט. ולמודיפיקציה כימית של משטחי טיטניום

ספיחה . והה יותר של יוני הפוספט החופשיים לפני שטח התחמוצת ביחס ליוני הקרבונטזיקה גב

, חזקה יותר נמצאה לפפטיד בעל קצוות טרמינליים חופשיים ביחס לפפטיד בעל קצוות חסומים

  .ממצא המציע כי לקבוצות האמין והקרבוקסיל הטרמינליים קיים תפקיד בקישור למשטח

 7- ל3- מ, ה עם העלייה במספר קבוצות הקרבוקסילנמצאה עלייה בעוצמת הספיח

, 4, 2, 1 הינו nבו , Pro-Asp-(Phe-Asp)nקבוצות בפפטידים בעלי מבנה בתא אמפיפילי עם הרצף 

 שיירים 9( שיירים 18-התארכות הפפטיד ל,  PF8- ו PF1 ,PF2 ,PF4 ,PF6וסימונם , 8 –  ו 6

 המרמז על כיפוף או סיבוב בשלד הפפטידי דבר, לא הגבירה את עוצמת הספיחה) קרבוקסיליים

  .אשר ייתכן ומונע קואורדינציה של שיירי קרבוקסיל עם פני שטח התחמוצת

העשירים בשיירי אלאנין ,  חומצות אמינו אורכם23, קרבוקסיליים-הפפטידים הטרי

זיקה הראו , PG1והפפטיד האנלוגי הגמיש העשיר בשיירי גליצין , PA1-A3, להשריית מבנה הליקס

רק הפפטיד שבו שיירי החומצה הגלוטמית ,  פיסיולוגייםpHבתנאי . נמוכה למשטח התחמוצת

-ב. נספח לתחמוצת בקישור קואורדינטיבי חלש,   PA3הנקרא, i, i+4צומדו לשיירי ליזין בעמדה 

pH 5  ,כל ארבעת , במצב של משיכה אלקטרוסטטית בין קבוצות הקרבוקסיל למשטח התחמוצת

כל .  נקשר חזק יותר משלושת האחריםPA3כאשר , נספחו בקישור קואורדינטיבי חלשהפפטידים 

הציעו כי , תוצאות הכרומטוגרפיה יחד עם אפיון מבני. SBFארבעת הפפטידים נדחקו על ידי 

  . לשיירי הליזין בפפטיד ההליקלי חלק פעיל בקישור למשטח

 הספיחה ואת עוצמת המתודולוגיה שהוצגה במחקר זה מאפשרת לפענח את מנגנון

הגישה . הקישור היחסית לפני השטח של תחמוצת טיטניום בתנאים הקרובים לסביבה פיסיולוגית

חומרים בעלי פני -נמצאה ככלי אנליטי יעיל בתכנון ופיתוח ביו, הכרומטוגרפית שהוצגה בעבודה זו

  .שטח פעילים
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Abstract: 

Visual curve completion is a fundamental perceptual mechanism that completes the 

missing parts (e.g., due to occlusion) between observed contour fragments, and 

facilitates higher level vision.  Recent computational, neurophysiological, and 

psychophysical studies suggest that completed curves emerge from activation patterns 

of orientation selective cells in the primary visual cortex, as if they were regular 

observable curves. In this thesis we suggest modeling these patterns as 3D curves in 

the mathematical continuous space R
2
×S

1
, a.k.a. the unit tangent bundle associated 

with the image plane R
2
, that abstracts the mammalian striate cortex. Then, we 

propose that the completed shape may follow physical/biological principles which are 

conveniently abstracted and analyzed in this space.  

First, we examine a principle of minimum energy consumption by seeking the pattern 

of the minimal number of active cells that links two visible boundary fragments. In the 

abstract, this pattern amounts to the (admissible) curve of minimum length in R
2
×S

1
. 

We review psychophysical findings for the geometrical characteristics of perceptually 

completed shapes, and match them to the geometrical properties that are derived by 

our proposed principle. 

Second, we show how this principle and theory can be implemented in a biologically 

plausible manner with locally connected parallel networks. We review old and recent 

neurophysiological evidence for visual completion, and match them to our proposed 

model. 

Third, we consider properties of horizontal connectivity in the primary visual cortex, 

and suggest another, different, biological/physical completion principle based on the 

pattern of maximum similarity between consecutive connections. 

We show that in the abstract such patterns are the (admissible) elastica curves in 

R
2
×S

1
. As before, we match the geometrical properties that are derived by this theory 

to empirical evidence. 

Along the way we take a multidisciplinary approach, using rigorous mathematical 

analysis for each of the two principles but at the same time keep close to their 

emerged perceptual properties and their neurophysiological plausibility. We 

implement our theories by numerical algorithms to show ample experimental results 

of visually completed curves in synthetic and natural scenes. 



 השלמה ויזואלית של עקומים במרחב האגד המשיק: נושא העבודה
 

 יוסף-גיא בן :שם המגיש
 

 שחר-בן אהד :מנחהשם ה
 

  :תקציר העבודה
 

מידע ויזואלי  שתפקידו להשלים ,מנגנון ההשלמה הויזואלית של עקומים הוא מנגנון תפיסתי בסיסי

, מחקרים אחרונים מתחום החישוביות. קווי מתאר נראים בין חלקי( עקב הסתרה, למשל)חסר 

ם פיסיולוגיה מרמזים כי העקומים המשלימים נוצרים מתבניות של נוירונינוירוהפסיכופיסיקה וה

בעבודת מחקר זו אנו . בדומה לעקומים נראים, פעילים באזור הראיתי הראשוני בקליפת המח

R במרחב המתמטי הרציף  ממדייםמציעים למדל את התבניות הללו כעקומים תלת 
2
×S

הידוע ,  1

Rגם בשם מרחב האגד המשיק למרחב התמונה 
מפשט את האזור הראיתי הראשוני  זה מרחב .2

כי יתכן וצורת העקומים המשלימים נקבעת על פי עקרונות  טועניםאנו , כך. נקיםבקליפת המח של יו

 .ביולוגים בסיסיים אשר באופן נח ניתנים לייצוג וניתוח במרחב מתמטי זה\פיסיקלים

 

בכך שאנו מחפשים את התבנית בעלת , תהמינימאליאנרגיה האנו בוחנים את עיקרון צריכת , ראשית

תבנית זו , באופן המופשט.  הקטן ביותר המחברת בין שני חלקי עקום נראים הנוירוניםמספר 

Rלעקום הקצר ביותר במרחב האגד המשיק משולה  
2
×S

הממצאים מגוון אנו סוקרים לעומק את . 1

ובוחנים אותם , המשלים יהוויזואלם של העקום יעל מאפייניו הגיאומטרי הפסיכופיסיקאלים 

 .של עיקרון זהמתמטי ות המתקבלות מפיתוח בהשוואה לתכונות הגיאומטרי

 

י רשת "ע, שמאחוריו ניתנים למימוש באופן ביולוגי הוהתיאוריאנו מראים כיצד עקרון זה , שנית

אנו סוקרים לעומק את הממצאים .  נוירונים בעלת מבנה היררכי באזור הראיתי שבקליפת המח

ובוחנים אותם בהשוואה , יזואליתהפיזיולוגים האחרונים והמוקדמים על תופעת ההשלמה הו

 .ארכיטקטורה העצבית המוצעתל

 

אנו בוחנים את מאפייני הקישוריות האופקית הקיימת באזור הראיתי הראשוני של קליפת , לבסוף

. ון השלמת העקומיםנהעומד בבסיסו של מנג, אחר, ביולוגי נוסף\ומציעים עקרון פיסיקלי, המח

באופן . נים בהן הדמיון בין שני קישורים עוקבים הוא מקסימאליעקרון זה מבוסס על תבניות נוירו

Rבמרחב האגד המשיק  האלסטיקהאנו מראים כי תבנית זו משולה לעקום , המופשט
2
×S

1 .

עקרון זה פיתוח מתמטי של אנו בוחנים את התכונות הגיאומטריות המתקבלות מ, כמקודם

 . לממצאים הניסויים המופיעים בספרות

 

 

 



 

 

 

 

 

כאשר אנו משתמשים בכלים מן האנליזה ,  תחומית-רב יתמחקר נוקטים בגישהאנו , ך הדרךלאור

אך עם זאת קרובים , לניתוח כל אחד מן העקרונות המוצעיםוהגיאומטריה הדיפרנציאלית מתמטית 

אנו ממשים את . לתכונות התפיסתיות של העקומים המשלימים ולהתכנות הניורופיזיולוגית שלהם

ומציגים מגוון של תוצאות ניסוייות לעקומים  יםימוצעות בעזרת אלגוריתמים נומרהתיאוריות ה

 . תמשלימים בתמונות טבעיות וסינטטיו םויזואליי
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Abstract 

 

The hydrodynamic instability arising on a contact surface initially separating two fluids 

of different densities following an impulsive acceleration is known as the Richtmyer-

Meshkov (RM) instability. The RM instability plays an important role in astrophysical 

phenomena such as supernova and in applications such as inertial confinement fusion 

(ICF). The RM instability had gained much attention during the past three decades, and 

experimental and theoretical efforts have been made to better understand its evolution 

and basic physics. The simple single shock case has been investigated intensively in 

single and multi-mode initial perturbations, and a clear picture of the RM instability 

evolution in was achieved. However, in many practical cases the contact surface 

experiences several shock waves. In the case of a double shock interaction, the problem is 

mostly referred as the "reshock problem". The nature of this more complicated case is not 

yet fully understood, and the basic physics involved in the process is not yet 

characterized. Moreover, the interpretation of the experimental results published in the 

case of a random multimode initial perturbation are very hard, since the exact initial 

conditions (perturbation spectrum and amplitude) are unknown. 
In the present study, the evolution of the RM instability following a second shock wave 

(reshock) interacting with mixing zone initially created by the first shock is investigated 

numerically and theoretically. The main purpose of the research is to address and better 

characterize the dominant physical mechanisms and parameters affecting the RM 

instability evolution during the reshock problem. Specifically, the research has two main 

goals: 

 To establish the knowledge regarding the physical mechanisms and parameters 

which effects the RM evolution in the reshock interaction problem in low shock 

wave Mach numbers (M<1.5), while especially studying the initial condition 

dependency. 

 To resolve the initial condition and flow regime which was reported in reshock 

experiments conducted with random multimode perturbation, specifically regarding 

the experiments presented in Leinov et al. (2009). The resolvment of this issue has 

great importance regarding the interpretation of experimental results published in 

literature, and in the aspect of improving the knowledge and understanding regarding 

the mixing zone evoulution. 

The research is preformed mainly using three dimensional direct numerical simulation 

(D.N.S), solving the euler equation. The numerical codes used are the LEEOR3D and 

LEEOR2D (Freed et al., 1991 and Hecht et al., 1995), which are hydrodynamic 

numerical arbitrary lagrangian eulerian (ALE) codes. 

The research is logically devided to three parts: first, the more simple case of the 

reshock problem in a single-mode initial perturbation is addressed, and a detailed 

investigation is presented. The analisys includes a detailed numerical investigation, and a 

simple analytical model for bubble tip prediction, based on the combination of the known 



RM physics. In the second part of the research, a similar analysis is presented for the 

more complicated case of the reshock problem with a random multimode initial 

perturbation, and an analytical model for the bubble front evolution is presented. In the 

third part, a detailed analysis of the experimental results of Leinov et al. (2009) is 

preforemed, and the initial condition and flow regime of the mixing zone issue is 

resolved. 
The results presented in the study show, that the RM evolution in the reshock problem 

can be described using a combination of known, simple models, and that the main effects 

affecting the instability growth are large amplitude and phase reversal effects. It was also 

found, that the instability growth rate following the reshock passage depends mainly 

upon the perturbation wave length, and not its amplitude. 

It was also found, that the initial condition and flow regime reported in the random 

multimode case can be resolved usind three dimensional DNS, and specific initial 

conditions can be positively rule out. The experiments were found to be dominantly 

controlled by a multimode bubble merging process, which reaches a self similar 

evolution regime. More over, the possibility of a single-mode typical behavior in the 

experiments was ruled out. 



  "משקוב- ריכטמאייראינטראקציה של אזור ערבוב עם סדרת גלי הלם והשפעתה על אי יציבות : "כותרת העבודה

  גיא מלמוד: מאת

  דב שורץ' פרופ, דור-גבי בן' פרופ: מנחים

  תקציר

והן מתפרשות על פני סקאלות , לאי יציבויות הידרודינמיות חשיבות רבה בתהליכים פיסיקליים והנדסיים רבים

בסקאלה של ( תאינרציאלידוגמאות לתהליכים כאלה ניתן לראות בהיתוך גרעיני בהכלה . רבותאורך וזמן 

  ).סקאלות של עשרות קילומטרים(נובות - ובסופר) מיקרונים

ברבים מתהליכים אלו מתרחשת תופעה של אינטראקציה של גלי הלם מרובים עם משטח מגע בין שני חומרים בעלי 

מתרחשת תופעה של התפתחות , ה משטח מגע המופרע בסקאלות קטנותבמצב בו גל הלם חוצ. צפיפות שונה

כאשר . Richtmyer-Meshkov (RM)הידועה כאי יציבות , ההפרעות ההתחלתיות במנגנון של גידול אי יציבות

התופעה ניתנת למידול עיוני פשוט לפי תורת ההפרעות , משטח המגע מופרע באורך גל יחיד ובאמפליטודה קטנה

ויש צורך במודלים , התופעה כבר אינה ניתנת לתיאור פשוט, שר מתרחשות מספר אינטראקציות כאלהכא. הקטנות

בספקטרום משטח המגע מופרע , ברוב התופעות המתרחשות בטבע, כמו כן. נוספים או בחישובים נומריים מלאים

לעיתים , בנוסף. שוניםעקב האינטראקציה בין אורכי הגל ה, מחייב התייחסות שונהזה דבר  .רחב של ארכי גל

ויש לכיילו על סמך תוצאות ניסויים , אינו נתון) ספקטרום ואמפליטודה(קרובות תנאי ההתחלה של ההפרעה 

  .יותלאינטגר

התהליכים הפיסיקליים , בעוד שהאינטראקציה של גל הלם יחיד עם משטח מגע מופרע נחקרה רבות בספרות

אחת מן הבעיות  .עדיין לעמקםתוך אינטראקציה עם מספר גלי הלם אינם מובנים  RMהשולטים בגידול אי יציבות 

מאחר ותנאי , י ידיעת ספקטרום ההפרעות ההתחלתיהעיקריות בתוצאות הניסויים המובאות בספרות הינה א

  .ההתחלה להפרעות נקבע על ידי פריצה של ממברנה דקה באמצעות גל הלם

וצר על ידי הלם חוזר עם אזור ערבוב שנ לבאופן מקיף את האינטראקציה של ג עבודה זו הינה מן הראשונות לבחון

ממדיים -ממדיים ותלת-כלי החישוב העיקרי בו נעשה שימוש בעבודה זו הינו חישובים נומריים דו. ראשוןגל הלם 

. Leeor3D (Hecht et al., 1995) - ו Leeor2D (Freed et al. 1991)שנערכו בתכניות ההידרודינמיות , מלאים

  :לעבודה זו שתי מטרות עיקריות

ביסוס ההבנה לגבי הגורמים המשפיעים על אופן הגידול של אזור הערבוב באינטראקציה עם גל  •

ספקטרום ההפרעות ההתחלתי והאמפליטודה (תוך בחינה של התלות בתנאי ההתחלה , הלם חוזר

העבודה  .)M<1.5של  בתחום(וזאת במספרי מאך שונים של גל ההלם הראשון , )ההתחלתית

ולפיכך ההפרעה , בו גל ההלם עובר מזורם קל לזורם כבד, מתמקדת במקרה המסובך יחסית

 .הופכת פאזה עם מעבר גל ההלם החוזר

ההתפתחות של אזור הערבוב  השוואת החישובים והמודלים שפותחו במסגרת העבודה למשטר •

של י התחלה נאגוריון עם ת- בן שהתקבל בניסויים שנערכו במעבדת גלי ההלם באוניברסיטת

 !et al. (2009) Error - וב Leinov (2008) -ואשר מוצגים בפירוט ב, הפרעה התחלתית אקראית

Reference source not found. . העמקת ההבנה לגבי אופן ללפתרון סוגיה זו חשיבות רבה

  .והוא מוצג כאן לראשונה, הנתון לגל הלם נוסף ההתפתחות של אזור הערבוב

מקרה הפשוט יחסית בו ההפרעה תחילה נדונה בעיית ההלם החוזר ב: המחקר מחולק באופן לוגי לשלושה חלקים

כולל הצגת מודל המבוסס על עקרונות , ומוצג ניתוח מפורט של כל שלבי ההתפתחות, הינה באורך גל יחיד

בשלב השני . כולל לאחר ההלם הנוסף, הבועה קצהמיקום  חיזוילצורך  RMפיסיקליים קלאסיים של אי יציבות 

דהינו הפרעה (ום ההפרעות ההתחלתי מורכב מארכי גל מרובים מוצג ניתוח דומה למקרה המסובך יותר בו ספקטר

לראשונה ובאופן סדור מוצג , לבסוף .לחיזוי התפתחותה הדינאמית של חזית הבועותומוצג מודל , )קטרוםרחבת ספ

תוך השוואה , בתנאי התחלה שונים בבעיית הלם חוזרשל אזור הערבוב הניסיוני משטר ההתפתחות של  ניתוח

  . Leinov et al. (2009)לתוצאות הניסויים של 

על ידי השוואת חישובים נומריים , שאינו ידוע מראש, ניבשלב זה אנו מעריכים תחילה את תנאי ההתחלה הניסיו

בחינת מידת ההתאמה של תנאי ההתחלה . זמן הגעת גל ההלם הנוסף ועוצמתו שונים ת ניסויים בהםסדרומודלים ל

, ולהעריך מהו תנאי ההתחלה המתאים, "הפרדת משתנים"ם לניסויים תחת אילוצים אלו מאפשרת לנו לבצע השוני



ילו תנאי התחלה כן או, אשר מביא את המודלים והחישובים הנומריים להתאמה מיטבית לכל הניסויים השונים

  .בניסויים לא סביר כי הינם תנאי ההתחלהולפיכך , אינם משחזרים בצורה טובה את הניסויים

כי תנאי התחלה של הפרעות אקראיות בספקטרום רחב משחזר את כלל , התוצאות המובאות בעבודה מראות

בעוד שתנאי התחלה של  ,אמפליטודות וארכי גל התחלתייםבתחום רחב יחסית של  הנומריים םהניסויים בחישובי

ונמצא כי , ת של רוחב ספקטרום ההפרעותבעבודה נבחנה גם מידת הרגישו .אורך גל יחיד אינו מתאים לניסויים

התפתחות החישובים הנומריים  .תנאי התחלה של הפרעות אקראיות בספקטרום צר אינו מתאים לשחזור הניסויים

  .והתקבלה התאמה טובה, בתנאי ההתחלה השונים הושוותה למודל שפותח במסגרת העבודה

לניסויים ) הפרעה אקראית רחבת ספקטרום(תר מניתוח החישובים הנומריים עם תנאי ההתחלה המתאים ביו

 .הנשלטת על ידי מנגנון דומיננטי של איחודי בועות, כי התפתחות אזור הערבוב  שואפת להתנהגות דמיותית, נמצא

בצרוף לעובדה כי תנאי התחלה זה משחזר את הניסויים בתחום רחב יחסית של אמפליטודות וארכי גל , עובדה זו

מצביעה , בכך שהסבירות שפריצת הממברנה בניסויים יוצרת הפרעה באורך גל יחיד נמוכהובהתחשב , התחלתיים

  .על כך שאזור הערבוב בניסויים שואף בודאות גבוהה גם הוא להתפתחות דמיותית

לשלב שלפני ההלם החוזר במקרה של גל הלם חוזר  RMהתפתחות אי יציבות את להפריד כי ניתן , בנסוף התקבל

 המנגנוניםוכי , באמצעות שילוב של מודלים פשוטיםניתן לתאר את התפתחות אי היציבות . ולשלב שלאחריו

  :הםלאחר גל ההלם החוזר העיקריים המשפיעים על התפתחות אי היציבות ואזור הערבוב 

ן העובדה שאזור הנובעת מ, הגדולה של ההפרעות המתקבלת לפני גל ההלם החוזר האמפליטודה •

 .הערבוב התפתח משמעותית כתוצאה מן ההלם הראשון

 העבודה, כאמור .המתרחש במקרה בו גל ההלם החוזר עובר מזורם כבד לזורם קל, פאזהה היפוך •

אולם המודלים שפותחו בעבודה , התמקדה במקרה המסובך יחסית  בו מתרחש היפוך פאזה

וט יותר בו גל ההלם החוזר עובר מזורם קל נבחנו מול החישובים הנומרים גם במקרה הפש

 .והתקבלה התאמה טובה, לזורם כבד

נמצא גם כי קצב הגידול של ו, נבחנה התלות של קצבי הגידול של אזור הערבוב בתנאי ההתחלה של ההפרעות, בנוסף

ה והינו בעל תלות חלש, אזור הערבוב לאחר מעבר גל ההלם החוזר תלוי בעיקר באורך הגל של ההפרעה

  .באמפליטודה ההתחלתית שלה

מגדיל ומבסס במידה רבה את ההבנה  של קביעת תנאי ההתחלה המתאימים למגוון רחב של ניסויים, פתרון סוגיה זו

במידה רבה את בסיס הידע בנושא  דבר זה מגדיל. בניסויים השונים המוצגים בספרותלגבי התפתחות אזור הערבוב 

  .ם חוזרהאינטראקציה של אזור ערבוב עם הל

  



  .הגנה על משתמשי הקצה מפני רושעות על ידי ניקוי התעבורה של ספקי שרותי רשת: נושא העבודה

  גיל טחן: שם המגיש

  פרופסור יובל שחר: שם המנחה

  

  תקציר
  

 "נדבקות" ותכי השימוש באינטרנט הוא לא תמיד בטוח וכי מערכות מחשב רבהיום כבר ידוע לכל 

 .מוש הרגיל במהלך השי)רושעות (תוכנות זדוניותב

 

התזה לאחר מכן מתמקדת תפוצת רושעות וארכיטקטורה מקיפה למניעת בתחילת תזה זו מוצגת 

מסווגת , השיטה הראשונה;  המוצגתארכיטקטורהל ותחשוב החדשותספציפיות י שיטות תבש

מייצרת אוטומטית , השיטה השנייה; ההרצה למטרת גילוי רושעות-  את קבציאוטומטיסיווג 

חתימה זו מתאימה להתקנים המסוגלים לעצור . בהינתן מופע ידוע של רושעה, חתימת רושעה

 הכרחיות למטרה  המוצגות בתזהשיטות כאלו. אמת ברשתות מהירות- התפשטות רושעות בזמן

למשתמשי הקצה ברירת מחדל ולכן מספקות הרשת - שירות-של ניקוי רושעות מתעבורת ספקי

 וכן לפתרונות נקודתיים רושעותמערכות הגנה מפני  חשובות ל השיטות המוצגות.להגנה חזקה

 .רושעותהמגנים מפני 

  

תפוצת רושעות מחד וייצור חתימת מניעת ים לשיטות להסביבה הנחוצוקשר הליצור את העל מנת 

" אידר"אני מציג מסגרת פתרון בליווי ארכיטקטורה רחבת היקף בשם , רושעות מאידך

)EDARE .( באמצעות  ,של רושעות ם שוניםקצה מסוגי-שתמשילהגן על ממטרת אידר הינה

 .רשתה-שירות- ספקיהמונעת תפוצה של רושעות בתעבורת , טובהמחדל -ברירת תהגנאספקת 

המודולים ,  בפרוטרוטהרשת מוצגים- שירות-האתגרים במניעת תפוצת רושעות ברמת ספקי

ן חסי הגומלין ביילבסוף הנדרשים כדי לתמוך במסגרת הפתרון מזוהים ומתוארים בפירוט ו

הארכיטקטורה המוצעת מגדירה היטב את תחומי האחריות של , בנוסף .מובהריםרכיבים אלו 

המודולים השונים ומראה כיצד המודולים צריכים להשתלב תפקודית בכדי להשיג ביצועים 

, ראוי לציין כי רוב ארכיטקטורת אידר יושמה כפי שתוכננה ונבדקה בהצלחה .אופטימאליים

  .תעשייתי גדול להגנה מרושעות- ת פרויקט בינלאומי אקדמיבמסגר

  

ובייצור חתימה למניעת ) גילוי רושעות(בכדי לתמוך בשתי סוגי השיטות העוסקות בסיווג קבצים 

, )CSA(מ "נמ, אני מציג שיטה חדשנית לניתוח מקטעים משותפים, תפוצת רושעות שהתגלו

מ הוכחה כמורידה "שיטת הנמ. הרצה- קבצישבאופן אוטומטי ומהיר מזהה מקטעים תמימים ב

כמו כן . מ משמשת ליצירת חתימה לרושעות"כאשר שיטת הנמ) FPR(את קצב הגילויים הכוזבים 

מ משמשת "כאשר שיטת הנמ) TPR(מ הוכחה כמעלה את קצב הגילויים האמיתיים "שיטת הנמ

 .לגילוי רושעות

-Meta(על -תכונות, ש ומיוחד של תכונותהגדרתי סוג חד, בכדי לתמוך בתהליכי הניתוח הנדרשים

features( , העל מסוגלות לייצג -תכונות. כריית נתוניםאשר הוכיחו כמאוד שימושית בשיטות



-השימוש בתכונות. בצורה קומפקטית יותר) n-gram(רצפים - כגון חלקי, מהות של תכונות רגילות

הידועה בשם , נתונים-תחום כרייתהעל אפשר לי לטפל ברצפים ארוכים יחסית וכך גם מנע בעיה מ

העל גם מנע בעיות אחרות -השימוש בתכונות). curse of dimensionality(הממדיות -קללת

העל נבחנו ביסודיות ונעשה -בתזה זו תכונות. רצפים כתכונות- הנגרמות כאשר משתמשים בחלקי

רצפים וככל - חלקיהעל הרבה יותר מועילות מאשר-התוצאות מראות כי תכונות. בהן שימוש נרחב

  .הנראה משמעותיות יותר בייצוג של סוגי קבצים שונים

 

ה אני מציג שיט, מוכרות שעדיין לא רושעות גילויושל מופעי קבצים כדי לאפשר סיווג אוטומטי ב

טפל כדי לב במיוחד ו תוכננשיטותה.  קרי שלוש שיטות- לשיטה  חדשה ושתי הרחבותבסיסית

פריסת קבצים דחוסים או כגון ,  מסתמכות על עיבוד מוקדם לאיטותכמו כן הש. קבצים גדוליםב

, )Mal-ID" (אידי- מל"הנקראת , השיטה הבסיסית.  קבצים לרכיבים ושפת מכונהפירוק

 להגביר את הניגודיות בין קבצים בכדי מ"ונעזרת בנמניתוח סטטי של חדשה משתמשת בגישה 

כפי שקורה , קובץ כולובבמקום להשתמש  .עותגלות רושללסווג קבצים ו תמימים לרושעות ובכדי

רושעות על ידי ניתוח מקטעים הגישה החדשה מזהה , נתונים-כרייתלשל טכניקות בבדרך כלל 

 יותר את המאפיינים של העל בכדי לייצג טוב-השיטה הבסיסית נעזרת בתכונות. בדידים

  . יםמנותחה מקטעיםה

  

ות לרושעות עבור להתקנים חתיממטי של בייצור אוטוכדי לפתור את הבעיות הכרוכות ב

, ציג שיטה חדשהמאני , אמת ברשתות מהירות-המסוגלים לעצור התפשטות של רושעות בזמן

 קבצי רושעות, עם השנים. עלה-תכונותמ ו"הרחבות הנמ על תהמבוסס, )Auto-Sign(סיין -אוטו

-קובציניתוח לכן , יםמתגלות במופעים הולכים וגדל )הרצה של תוכנות תמימות-כמו גם קבצי(

בניגוד לשיטות . ותובעני מבחינה חישוביתהופך להיות הרבה יותר מורכב מודרניים  הרצה

 תיצר אוטומטיילויכולה  מכל גודל וסוג רושעות לשמש לניתוח ה יכולסיין- אוטושיטת , אחרות

אלא גם , לא רק בארכיטקטורה המוצעת, תוכננה לשמשהשיטה . ות ופשוטותחתימות קצר

נדרשות חתימות לרושעות המתאימות להתקנים המסוגלים   בהםבקנה מידה קטןבפתרונות 

 שיטההראו כי הסיין -המבחנים של אוטו. אמת- לעצור התפשטות של רושעות בזמן

מעולים  סמנים ו הוכחסיין-העל של אוטו- תכונות.  יעילים במיוחדיםצגמואלגוריתמים ההו

  .למטרת ייצור חתימות לרושעות

 

. רשתה-שירות-ספקית ברמתפוצת רושעות   שלגלובליותה מניעלה זו מקדמת את הרעיון עבוד

.  בתזה זו של הגישה המוצעתבהיתכנות כיםמות, הממצאים האמפיריים שהוצגו במחקר זה

 תפוצת רושעות  שהוא מנתח את הדרישות למניעתווןכי, מחקר זה הוא צעד ראשון חשוב בחזון זה

שנתגלו תובנות היישום את  ת הכוללת מציע ארכיטקטורה מפורט,רשתה-שירות- ספקית ברמ

הכלולות  משימות מפתח ביעילות מספר המבצעות, אשר אומתו בהצלחה, מציע שיטות ספציפיותו

 .ארכיטקטורהב
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Abstract 
 

It is common knowledge that connecting to the internet is not always safe, and that 

many computer systems are infected with malicious software (malware) during their 

regular use.  

 

This dissertation first introduces a comprehensive architecture for the prevention of 

malware spread, and then focuses on two important new core methods within the 

context of this architecture, one for automatic detection (classification) of a yet-

unknown malware instance, and one for automatic generation of a signature for a 

given known malware instance, which can support real-time high-speed malware 

spread prevention devices. Such methods are imperative to the goal of cleaning the 

Network Service Providers (NSP) traffic from malwares, thus providing end-users 

with strong default protection. These methods developed herein are important to 

malware protection systems and to specific malware protection solutions, alike. 

 

To create the necessary context and environment for the automatic yet-unknown 

malware-detection and malware signature-generation methods, I started by proposing 

and meticulously designing a comprehensive framework accompanied by a software 

architecture, EDARE, which aims at protecting end-users from various malware types 

and providing good default protection by preventing malware spread at the NSP level. 

Most of the EDARE architecture was implemented as designed, and successfully 

evaluated, in the context of a large international academic-industrial information-

security project. 

 

To support the two new malware-detection and signature-generation methods, I 

present a novel Common Segment Analysis (CSA) method, to quickly and 

automatically identify benign segments in executable files. The CSA method was 



proven to lower the False Positive Rate (FPR), when used for the task of signature-

generation, and increase the True Positive Rate (TPR), when used for the task of 

malware-detection. To support the analysis, I defined a new special type of features, 

termed Meta-features, which proved to be very useful within the data mining 

methods. Meta-features capture the essence of plain features, such as n-grams, in a 

more compact form.  

 

To enable automatic classification and detection of yet-unknown malware instances, I 

introduce a new core method and two extensions of it--overall, three methods. The 

methodology introduced is specifically designed to accommodate large files and 

functions without any need for preprocessing, such as unpacking or disassembling. 

The basic method (Mal-ID) is a new static analysis methodology that utilizes CSA in 

order to increase the contrast between benign and malware files and to detect malware 

files. Rather than using the entire file, as is usually the case with data mining based 

techniques, the new approach detects malware at the segment level. In addition, Mal-

ID utilizes the meta-features to better capture the properties of the analyzed segments.  

 

To solve the problems involved in automatic malware signature-generation intended 

to support high-speed real-time malware filtering devices, I introduce a new method, 

Auto-Sign, based on enhanced form of CSA and meta-features. As malware files, like 

other modern programs, have become increasingly larger in size, file analysis has 

become much more complex and computationally demanding. Unlike other methods, 

the Auto-Sign method can be used for the analysis of malware files of any size and 

type, to automatically generate short and simple signatures. The method was designed 

to serve not only the architecture proposed, but also small-scale malware-prevention 

solutions.  

 

This dissertation promotes the idea for global malware prevention to be performed at 

the NSP level. The empirical findings presented in this study, support the viability of 

this approach. This study is an important first step in implementing this vision, as it 

analyzes the requirements for malware prevention at the NSP level, proposes a 

detailed overall architecture implementing these insights, and also suggests specific 

methods, which have been successfully validated, to effectively achieve several of the 

key tasks encompassed by this architecture. 



  

Prediction of Financial Vulnerability: The Case of Israeli 

Nonprofit Organisations 

 

  Submitted by Gila Burde 

Supervisors: Dr. Ahron Rosenfeld, Prof. Zachary Sheaffer 

 

Abstract 

Using hazard analysis procedures and drawing on a sample of 2600 

Israeli NPOs, this study examines longitudinally Israeli NPOs’ financial 

vulnerability arising from governmental funding instability. Concurrently I 

estimate instantaneous NPOs’ risks of closure at a given point in time. 

Funding instability is characterized by time-at-risk and the vulnerability is 

expressed by the hazard rate measuring the speed at which NPO closes at a 

given point in time. The probability of an NPO failure is then estimated. Key 

findings indicate that the relationship between the hazard rate and time-at-risk 

is not monotonic and has an inverted U-shape curve, i.e., the hazard rate first 

increases with time at risk, reaches a maximum at some value of time at risk 

and then descends. Larger NPOs generally exhibit a lower hazard rate in some 

interval of time-at-risk values. NPOs engaged in education and research have 

the longest time-at-risk (7–12.5 conditional years) before reaching their 

maximum hazard rate. Younger NPOs face a higher hazard rate as postulated 

by the Liability of Newness Theory. Having time-at-risk determined by the 

data on the previous NPO history, the hazard rate and the probability of NPOs 

financial failure can be calculated. The findings pertain to central government 

planners and policy makers tasked with improving the efficiency of 

governmental spending allocations. 

Research objectives 

The research had four specific objectives. First, to statistically 

characterise the degree of funding instability and the degree of vulnerability to 



financial failure arising from funding instability faced by NPOs that obtain 

financial support through ministerial grants. Second, to study the relationship 

between NPOs’ vulnerability to financial failure and funding instability. Third, 

to investigate the relationship between vulnerability to financial failure and 

funding instability for different classes of NPOs and fourth, to determine 

relationships, in the form of standard curves, that can be used to predict the 

NPOs’ financial vulnerability to funding instability.  

Theoretical framework 

 Previous research has largely focused on single-period models to 

predict failure rates. The current study adopted a hazard analysis approach. 

Vulnerability to financial failure was estimated as the hazard rate 

(failures/year) facing the entire Israeli non-profit sector, where financial 

instability was statistically defined as the time-at-risk. 

Method 

 The research was based on data collected by the Israel Central Bureau 

of Statistics on Israeli NPOs that had obtained central governmental funding 

through a ministerial support grant at least once during an eleven-year period 

(1997–2007), inclusive (data were provided courtesy of the Israeli Centre for 

Third Sector Research, the ICTR). The ICTR database was amended to 

exclude NPOs that do not meet international NPO criteria, specifically, health 

funds (roughly the equivalent of Health Maintenance Funds in other countries 

(HMOs), universities, and non-privately funded hospitals. The amended 

database included 2660 NPOs. 

Several definitions of time-at-risk were developed to characterise 

financial instability (objective 1). Using these definitions, time-at-risk values 

and hazard rates were then calculated for the 2660 NPOs (objective 1) and the 

relationship between hazard rate and time-at-risk (objective 2) was studied. 

The calculations were then repeated for different types of NPOs (objective 3) 

that differed in terms of their size; field of activity; major function; and age. 

NPO size was determined according to the number of paid staff employed by 



each NPO in 1997 as recorded in the ICTR database, with four size categories 

then defined. Three classification systems for field of activity were 

examined:1) the International Classification of Nonprofit Organisations 

(ISIC), 2) the General Industrial Classification of Economic Activities 

(NACE); and 3) a modified version of the International Classification of NPOs 

(modified ICNPO). Three NPO functions were considered service provision, 

advocacy, and grant bestowal. NPO age was calculated as the period elapsed 

from the year of foundation (as recorded in the ICTR database) and until Jan 

1997.  

Finally, the possibility of using the findings to predict financial 

vulnerability (objective 4) was tested by dividing the sample of 2660 NPOs 

into two approximately equivalent samples in terms of size; field of activity; 

function; and age distributions. Predicated on these data a standard curve was 

formed with the view of predicting NPOs’ financial vulnerability. The second 

sample was employed for prediction purposes. Whenever calculations on the 

second sample provide results close to those predicted using the ’standard’ 

curve obtained on the first sample, the curve may be considered robust for 

prediction purposes.  

Results and implications  

Relationship between hazard rate and time-at-risk 

Findings indicate that the relationships between hazard rate and time-

at-risk are not monotonic but rather have an inverted U-shape where a 

maximum at some value of time at risk so that the hazard rate rises towards 

the maximum and then descends. These findings imply that, in the case when 

an NPO is faced with a funding instability, there exists some ‘critical’ period 

(in terms of time-at-risk) when a probability of the NPO’s closure is maximal 

– after this period NPOs’ financial vulnerability decreases. These hazard rate 

versus time-at-risk curves are qualitatively similar for the various definitions 

of time-at-risk. The differences are notably in the maximum hazard rate 

values. To the best of the author’s knowledge, there exists no a published 



study where an inverted U-shaped relationship has been established between 

hazard rate and time-at-risk for NPOs or any other organisation.  

NPO size  

The findings show that the hazard rate rises towards a maximum value 

for all four size categories, but the hazard rate values, slope of the rising curve, 

time-at-risk corresponding to the maximum and the maximum hazard rate 

value differ for dissimilar NPO sizes. The largest NPOs generally exhibit a 

lower hazard rate than smaller ones with the exception of the hazard rate for 

category 1 of NPOs (>50 employees) in some interval of time-at-risk values.  

NPO field of activity 

NPOs engaged in the education and research field of activity have the 

longest time-at-risk (7–12.5 conditional years) before reaching their maximum 

hazard rate. 

NPO function 

NPOs engaged in different functions share similar values for time-at-

risk until maximum hazard rate is reached.  

NPO age 

Younger NPOs face a higher hazard rate as proposed by the Liability 

of Newness Theory.  

Prediction of financial vulnerability  

For all definitions of time-at-risk, the hazard rate – time-at-risk curves 

were obtained on two approximately equivalent samples but for one of the 

definitions the curves are much closer than for others. Thus, the hazard rate – 

time-at-risk curves based on this definition should be best utilised for 

predicting NPO financial vulnerability to funding instability. Having time-at-

risk determined from the data on the previous history of the NPO, the hazard 

rate and the probability of its financial failure can be calculated 

Implications 

Findings may be utilised by central government planners in allocating 

grants thereby also minimise NPOs’ financial vulnerability. This study 



provides specific tools, in the form of relevant time-of-risk and hazard rate 

relationships, by which to implement this task. 

 

Keywords: NPOs, support grants, financial vulnerability, third sector, hazard 

rate, Liability of Newness Theory 

 

 



 חיזוי של אי יציבות פיננסית: המקרה של ארגונים ללא כוונת רווח ישראליים

 

 גילה בורדה  :שם המגיש

  : ד''ר אהרון רוזנפלד, פרופ' זכי שפר /יםשם המנחה

 

 קצירת

 

פיננסי של לכישלון מטרת מחקר זה, הינה לחקור את הפגיעות מטרת המחקר: 

הארגונים ללא כוונת רווח )אלכ''רים( ישראליים באמצעות מתודולוגיית ניתוח סיכונים. 

יציבות המימון ואת  -את רמת איסטטיסטי . לאפיין באופן 1למחקר היו ארבעה יעדים: 

יציבות המימון שבפניה עומדים אלכ''רים -רמת הפגיעות לכישלון פיננסי העולה מאי

. לחקור את היחס 2תמיכה כספית באמצעות מענקים ממשלתיים;  ישראליים, המקבלים

. לחקור את 3יציבות המימון; –בין הפגיעות לכישלון פיננסי של אלכ''רים בישראל לאי 

יציבות המימון על פני סוגים שונים של -היחס בין פגיעות לכישלון פיננסי לבין אי

שיכולים לשמש לניבוי פגיעותם  . לקבוע יחסים, בצורת עקומות סטנדרטיות,4אלכ"רים; 

  ישראליים לאי יציבות המימון. פיננסי של אלכ''ריםלכישלון 

 -מחקרים קודמים הסתמכו באופן נרחב על מודלים חדרקע תיאורטי: 

. המחקר הנוכחי אימץ גישה של (failure ratesתקופתיים על מנת לנבא שיעורי כישלון )

 hazard rate) סי נבחנה כיחס הסיכונים )ניתוח סיכונים. פגיעות לכישלון פיננ

יציבות פיננסית הוגדרה -)כשלונות/שנה( העומד בפני כלל אלכ''רים בישראל, בעוד אי

 כתזמון הסיכון.סטטיסטי 

המחקר נסמך על נתונים שנאספו על ידי הלשכה המרכזית שיטת המחקר: 

ות פעם אחת לסטטיסטיקה על אלכ''רים ישראליים שקיבלו תמיכות ממשלתיות לפח

)המידע סופק באדיבות המרכז הישראלי לחקר  1991-2001במהלך התקופה שבין השנים 

תוקן כך שלא יכלול אלכ''רים שאינם  ICTR(. מסד הנתונים של  (ICTRהמגזר השלישי

עונים על הקריטריונים הבינלאומיים המוכרים, שעיקרם קופות חולים, אוניברסיטאות 

 אלכ"רים. 2660ד הנתונים המתוקן הכיל ובתי חולים ממשלתיים. מס

(. תוך שימוש בהגדרות אלה, 1פותחו מספר הגדרות שונות של תזמון הסיכון )יעד 

( ונבדק היחס בין יחס הסיכונים 1אלכ''רים )יעד  2660חושבו ערכי תזמון הסיכון עבור 

( 3ים )יעד (. לאחר מכן, נשנו החישובים עבור סוגי אלכ''רים שונ2לתזמון הסיכון )יעד 

שנבדלו בגודלם, בתחום פעילותם, בפעילותם העיקרית ובגילם. גודל האלכ"ר הוגדר 

, 1991בארבע קטגוריות ונקבע בהתאם למספר מקבלי המשכורות שהועסקו בארגון בשנת 

. במחקר זה נבחנו שלוש מערכות סיווג עבור תחום ICTRכפי שנרשם במסד הנתונים של 



. הסיווג התעשייתי 2(; ISICלאומי של ארגונים ללא כוונת רווח ). הסיווג הבינ1הפעילות: 

. גרסה מותאמת של הסיווג הבינלאומי של 3-(; וNACEהכללי לפעילות כלכלית )

 מותאם(.  ICNPOארגונים ללא כוונת רווח )

, משום שבעקבות ההחרגות ICNPO-היה זה הכרחי להתאים את קטגוריות ה

, ICNPOבחלק מהקטגוריות המקוריות של  מאוד אלכ''ריםשהוזכרו קודם, נותרו מעט 

שבהן נעשה שימוש בסיווג מסד הנתונים של המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי. 

הובאו בחשבון שלושה סוגי המתוקנת לקחה זאת בחשבון.  ICNPOמערכת הסיווג 

האלכ"ר  גיל. . הענקת מענקים3. סנגור; 2. אספקת שירותים; 1: אלכ''ריםפעילות של 

( ICTRחושב כמספר השנים שחלפו משנת הקמת הארגון )כפי שנרשם במסד הנתונים של 

לכישלון . לבסוף, האפשרות של שימוש בממצאים על מנת לנבא פגיעות 1991עד לינואר 

קבוצות שוות -האלכ''רים לשתי תתי 2660( נבדקה על ידי חלוקת קבוצת 4פיננסי )יעד 

מצאי התלות שהתקבלו בחישובים המבוססים על שתי בקירוב, ולאחריה השוואת מ

 הקבוצות. החישובים נשנו עבור חלוקות שונות של אלכ"רים. 

מחקר זה מצא  יחס בין יחס הסיכונים לתזמון הסיכון:ממצאים והשלכות: 

 Uשהיחס בין יחס הסיכונים לבין תזמון הסיכון אינו מונוטוני אלא מתבטא בצורת 

יחס הסיכונים לעומת תזמון הסיכון, דומות באיכותן עבור הפוכה. עקומות אלה של 

ההגדרות השונות של תזמון הסיכון בהן נעשה שימוש, ונבדלות רק בנקודה שבה יחס 

הסיכונים מגיע למקסימום. זוהי הפעם הראשונה שהיחס בין יחס הסיכונים לתזמון 

  .(אלכ''רם ר שלהפוכה עבור אלכ''רים )או עבור כל סוג אח Uהסיכון נוצר בצורת  

נמצא, עבור אחת ההגדרות של תזמון הסיכון, כי עקומות  ניבוי פגיעות פיננסית:

תזמון הסיכון, שהתקבלו בשתי תתי הקבוצות, הינן קרובות זו לזו.  –יחס הסיכונים

יציבות -פיננסי של אלכ"ר לאילכישלון לפיכך, עקומה כזו יכולה לשמש לניבוי פגיעות 

המימון. לאחר שתזמון הסיכון נקבע על בסיס נתוני ההיסטוריה הקודמת של האלכ"ר, 

ניתן לחשב את יחס הסיכונים וההיתכנות של כישלון הפיננסי שלו. בנוסף, הגדרת תזמון 

 הסיכון, שהיא המתאימה ביותר ליישום משימה זו, מובחנת כאן. 

מראים כי יחס הסיכונים עולה לקראת הערך הממצאים  גודל אלכ"ר:

המקסימלי עבור כל ארבע קטגוריות הגודל של אלכ"רים, אך הערכים של יחס הסכיונים, 

תזמון הסיכון עבור המקסימום והיחס הסיכונים המקסימלי  ,שיפוע של העקומה העולה

 ,בדרך כלל ,שונים  עבור גדלים שונים של האלכ''רים. האלכ''רים הגדולים ביותר מציגים

יחס הסיכונים נמוך יותר מזה של אלכ''רים קטנים )מלבד יחס הסיכונים עבור קטגוריה 

 מועסקים( בתוך מרוח מסוים של ערכי תזמון הסיכון.  00של אלכ''רים )יותר מ  1



הם  ,אלכ''רים שמעורבים בתחום החינוך והמחקר תחום הפעילות של האלכ"ר:

שנים מותנות( לפני שהם מגיעים ליחס  1-12.0ר )בעלי תזמון הסיכון הארוך ביות

 הסיכונים המקסימלי. 

חולקים  ,אלכ''רים שמעורבים בפעילויות שונות האלכ"ר: העיקרית של פעילות

 ערכים דומים עבור תזמון הסיכון, עד להשגת ערך מקסימלי של יחס הסיכונים. 

ים גבוה יותר מאשר אלכ''רים צעירים יותר עומדים בפני יחס סיכונ גיל האלכ"ר:

 אלכ''רים בוגרים. 

לכישלון : ארגונים ללא כוונת רווח, אלכ''רים, תמיכות, פגיעות מילות מפתח

  hazard rate  .Liability of Newness Theory,, פיננסי, מגזר שלישי
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Thesis subject: Wave Propagation in Multi-Phase Finitely Deformed Dielectric Elastomers
Submitted by: Gal Shmuel
Advisor: Prof. Gal deBotton

Abstract

The goal of this thesis is to study electroelastic wave propagation in homogeneous and hetero-
geneous dielectric elastomers. To this end, a proper theory which accounts for the coupling
between the electric and the mechanical fields, captures the ability of the material to undergo
finite strains, and considers the heterogeneity of the solid is revisited. Within the framework
of this theory, the static responses of different configurations of dielectric elastomers, includ-
ing layers, tubes, and periodic laminates are calculated under various electromechanical bias
loadings. Particular modes of electroelastic waves propagating on top of the deformed con-
figurations are considered next. The electric and elastic governing equations together with the
pertinent jump conditions are formulated and solved. These solutions yield the dispersion rela-
tions between the excitation frequency and the waves length and velocity. The frequency spectra
for representative values of the bias fields and solids properties are evaluated. The analysis for
the homogeneous cases demonstrates the strong dependency of the propagation velocity on the
bias fields and particularly the electrostatic loadings. The laminated case showed how ranges
of frequencies at which waves cannot propagate, known as band-gaps, can be controlled. The
bands can be shifted and their width can be modified by properly adjusting the electric stimuli
and pre-stretch. These results suggest the use of dielectric elastomers as active waveguides or
isolators by means of a proper electrostatic actuation.

Keywords: dielectric elastomers; electroelastic waves; finite deformations; soft actuators;
cylindrical actuator; non-linear electroelasticity; band-gap; composite, Bloch-Floquet analysis.



נושא התזה: התקדמות גלים בדיאלקטרים אלסטומרים רביפאזות תחת דפורמציות סופיות

שם המגיש: גל שמואל 

שם המנחה: פרופ’ גל דבוטון

תקציר

מטרת תזה זו הינה לחקור התקדמות גלים אלקטרואלסטים בדיאלקטרים אלסטומרים הומוגניים והטרוגניים. למטרה זו,

מוצגת תיאוריה מתאימה אשר כוללת את השפעת הצימוד בין השדות המכניים והחשמליים, את יכולת החומר לעבור

מעוותים סופיים, ומתחשבת בהטרוגניות החומר. במסגרת תורה זו מחושבות התגובות הסטטיות של קונפיגורציות שונות

של דיאלקטרים אלסטומרים, הכוללות שכבות, צילינדרים חלולים ולמינות מחזוריות, תחת מגוון העמסות אלקטרומכניות.

אופנים פרטניים של גלים אלקטרומכניים המתקדמים בקונפיגורציות הנוכחיות לאחר הדפורמציה נבחנים לאחר מכן.

המשוואות המכניות והחשמליות השולטות יחד עם תנאי השפה מנוסחות ונפתרות. מתוך פתרונות אלה מתקבלים קשרי

הדיספרסיה בין תדירות העירור ומהירות ואורך הגלים. בשימוש קשרים אלה מוצגים הספקטרומים של התדירות לערכים

מייצגים של השדות הסופיים ותכונות החומר. האנליזה למקרים ההומוגניים מדגימה את התלות החזקה של מהירות

התקדמות הגלים בשדות הסופיים ובפרט בהעמסה האלקטרומכנית. במקרה של הלמינה המחזורית ניתן לראות כיצד ניתן

לשלוט בקטעים של תדיריות בהן הגלים מנועים מלהתקדם. קטעים אלו ניתנים להזזה לאורך הספקטרום ורוחבם ניתן

לשינוי באמצעות שינוי מתאים של השפעול החשמלי והמעוות הראשוני. תוצאות אלו רומזות כי ניתן להשתמש

.בדיאלקטרים אלסטומרים כמוליכי גלים או מסננים באמצעות שפעול אלקטרוסטטי מתאים

מילות מפתח: דיאלקטרים אלסטומרים. גלים אלקטרואלסטים. דפורמציות סופיות. משפעלים רכים. משפעל צילינדרי.

אלקטרואלסטיות לאלינארית. חומרים מרוכבים.ב



 

 א

ניתוח דפורמציה דינאמית במסות סלע 
 DDAבאמצעות השיטה הנומרית 

 
 

 דגן בקון מזור

 

 :נחיםמ
 

 צורפרופ' יוסי ח
 , ישראלאוניברסיטת בן גוריון בנגב, המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה

 
 פרופ' סטיבן גלייזר

 אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ארה"ב, המחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית
 
 

 :תקציר

שינויי הן עקב רעידות אדמה ו הן במהלךינאמיים הנוצרים סלע לעומסים דשל ה תגובתו

יתוח שיטה מתקדמת למידול ממוחשב של מבני פ טמפרטורת הסביבה, נחקרת בעבודה זו, תוך

 סלע מורכבים.

אשר מאפשרת את  DDA (Discontinuous Deformation Analysis)השיטה הספרתית 

ים את התנהגותו הדינאמית של הסלע, ייצורה הסינטטי של מסת הסלע והרצת מודלים המדמ

עוברת  (3D-DDA)ממדית של השיטה הספרתית -מיושמת במחקר זה. הגרסה המתקדמת התלת

באמצעות פתרון מתמטי ומודל פיסיקלי של בלוק סלע, המועמס תחת הטרחה מעמיק תיקוף 

, משמשת לניתוח תגובה של (2D-DDA)ממדית של השיטה הספרתית -סיסמית. הגרסה הדו

 .מחזורי רעידות אדמה אופייניות לאזורתחת , הנתון בהר המצדה בלוק סלע

העלה,  DDAניסיון לייצר באופן מלאכותי מבנה סטרוקטוראלי מורכב באמצעות שיטת 

כי שיטה זו מוגבלת ביכולתה לייצג דפוס סטרוקטוראלי נפוץ בסלעים סדימנטרים. לאור זאת, 

-המסוגלת לייצר רשת של אי FRACMANתוכנת  מוצעת בעבודה זו גישה חדשה המשלבת את

רציפויות הקיימות בסלע לפי עיבוד סטטיסטי מתקדם, ולייצג בכך תופעות סטרוקטורליות שונות 

מיובאים כקובץ ווקטורי לתוכנת  (Discrete Fracture Network - DFN)ומגוונות. נתוני רשת זו 

DDA ות. הרציפוי-אשר חותכת את הבלוקים הנוצרים בין אי 

אשר מפותח בעבודה זו, מאפשר לחשב החלקה דינאמית בשלושה ממדים  מתמטי,פתרון 

של בלוק סלע, המועמס תחת משקלו העצמי ותחת הטרחה סיסמית בעלת מחזורים קצרים. 

, מושוות מול 3D-DDAהתוצאות המתקבלות מהפתרון המתמטי ומהמודל הספרתי בשיטת 

בלוק בצורת יתד, העשוי מבטון, המורעד באמצעות תוצאות המתקבלות מניסויי מעבדה על 

זמנית. בנוסף, תוצאות מניסויי גזירה ישירה -שולחן הרעדה, ואשר מחליק על שני מישורים בו



 

 ב

במעבדה מראות כי מקדם החיכוך של ממשק הבטון אינו קבוע ותלוי במהירות ההחלקה. תופעה 

יץ הבלוק עקב דעיכתו של מקדם דומה מתרחשת במהלך הניסויים על שולחן ההרעדה, שם מא

החיכוך. לכן, הגרף המתקבל מהפתרון המתמטי מותאם לתוצאות המתקבלות מהניסויים על 

שולחן ההרעדה, זאת על מנת ללמוד אודות הקשר בין מקדם החיכוך של הבטון למהירות 

הירות ההחלקה של הבלוק. נמצא בברור, כי קיים קשר ליניארי בין מקדם החיכוך לבין מ

. ההחלקה במרחב חצי לוגריתמי, וכי קשר זה תקף על פני חמישה סדרי גודל של מהירות החלקה

צריכה להיות משלובת בפתרונות,  מהירות ההחלקהב מקדם החיכוךלפיכך, מוצע כי התלות של 

הן מתמטיים והן ספרתיים, המוצעים לבעיות החלקה דינאמיות של מדרונות סלע הנמצאים תחת 

 עידות אדמה חזקות וממושכות.השפעת ר

בנוסף להתנהגות הסלע תחת הטרחה סיסמית במחזורים קצרים, מוצגות בעבודה זו 

תצפיות של הסלע המגיב לעומסים מחזוריים וממושכים הנגרמים כתוצאה משינויי טמפרטורה, 

וק כיוונית, של בל-חדהחלקה מצטברת, אשר תועדו בתחנות ניטור בהר המצדה. על מנת להסביר 

מנגנון כשל  ג(, הנתון תחת שינויי טמפרטורה של הסביבה, מוצremovable blockסלע נתיק )

" המורכב מבלוק סלע המחליק על מישור נטוי ומשברי סלע הכלואים בתוך ratchetתרמי מסוג "

 "סדק המתיחה" המשמשים כטריז. 

המבוסס על  קצב ההחלקה כתוצאה משינויי הטמפרטורה, מחושב על סמך מודל אנליטי

מנגנון הבנוסף, נעשית השוואה בין . ובשדה פיסיקליות של הסלע אשר נמדדו במעבדההתכונות ה

המונע משינויי טמפרטורה, לבין מנגנון כשל המונע מרעידות אדמה, על ידי שימוש במקרה חקר 

של בלוק אשר התנתק במהלך ההיסטוריה מהמדרון המזרחי של הר המצדה. בהתבסס על תנאי 

ג האוויר וסיכוני רעידות האדמה באזור המצדה, נמצא כי שינויי הטמפרטורה של הסביבה היו מז

הגורם הדומיננטי שהביא להחלקתו המצטברת של הבלוק במרוצת הזמן, יותר מאשר ההטרחה 

וזיהוי הופעתו בשדה,  "ratchet". על כן, הבנת מרכיביו של מנגנון הכשל התרמי מסוג הסיסמית

ות סלע אשר מועדים לסגנון כשל זה. ביכולתו המנגנון אף לניתוח יציבות מדרונ יכולים לתרום

, וכן תזוזות נהוג להניחיותר ממה ש גלישות סלע אשר מתרחשים בתדירות גבוהה להסביר אירועי

 בלוקים הניצבים על מישור החלקה מתון יחסית.

סלע עקב תרומתו של המחקר הינה בשיפור היכולת לנתח דפורמציה המתרחשת ב

הטרחות דינאמיות של הסביבה. באמצעות שיטה מתקדמת המוצעת במחקר, ניתן לייצר מודלים 

ממוחשבים המייצגים בצורה אמינה יותר מבני סלע מורכבים, זאת לצורך ניתוח הדפורמציות 

שמוצג  חדשהמתמטי הפתרון הרציפות הקיימים במבנים אלו. באמצעות -לאורך מישורי אי

לנתח תוצאות החלקה דינאמית של בלוק בשלושה מימדים, ובכך להסיק על מקדם , ניתן בעבודה

 ההמכניקהחיכוך של הממשק ועל התלות שלו במהירות ההחלקה. מסקנה זו תורמת רבות להבנת 

של גלישות סלע ולשיפור מודלים ספרתיים המדמים גלישות אלו. לבסוף, מנגנון הכשל התרמי 

חדש כיצד משפיעים שינויים בטמפרטורת הסביבה על כשל שמוצע במחקר זה, מציג באופן 

במדרונות סלע. בעבודה זו נעשה ניתוח ראשוני בלבד אודות המנגנון התרמי, ועל מחקרים 

מכנים -עתידיים לבחון את ישימותו בתנאים מבוקרים במעבדה ובאמצעות מודלים תרמו

 . (coupled)מצומדים 
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Abstract: 

 This work focuses on studying the dynamic response of rock masses to seismic and 

thermal loading, accompanied by the development of an enhanced procedure to simulate 

realistic rock mass structures numerically.  

The numerical Discontinuous Deformation Analysis (DDA) method for computing large 

deformations in rock masses is used in this research. The recently developed three 

dimensional version of the method (3D-DDA) is verified and validated using analytical 

solutions and shaking table experiments for the dynamic response of a three dimensional 

wedge-shaped block loaded by seismic vibrations. The well-established two-dimensional code 

(2D-DDA) is utilized to model seismically-induced block displacement for a case study in 

Masada Mountain. 

 Preliminary attempts to model complex geological structures using the numerical DDA 

method revealed a shortcoming in the ability of the existing DDA line generation and block 

cutting algorithms to simulate common fracture patterns in sedimentary rock masses which 

comprise the bulk of the exposed outcrops in Israel. To overcome this limitation, a pre-

processor is developed in this research based on an existing code (FRACMAN) which allows 

to assign different statistical distributions to structural parameters and to impose realistic 



 

geological constraints on numerical Discrete Fracture Networks (DFN). The DFN model is 

then imported as vector-based numerical data to the DDA block cutting algorithm in order to 

obtain a numerical mesh of finite blocks.   

 An original analytical solution is proposed for considering short-period dynamic 

problems in rock slope stability, such as a 3D block that is loaded by seismic vibrations. 

Analytical and 3D-DDA numerical solutions for dynamic sliding of a tetrahedral wedge-

shaped block are compared with results of shaking table experiments performed on a concrete 

model, the interface friction of which is determined by direct shear tests in the lab. Results of 

constant and variable velocity direct shear tests reveal that the tested concrete interface 

exhibits a velocity weakening behavior. This is confirmed by shaking table experiments 

where friction degradation upon multiple cycles of shaking culminated in block run-out. The 

measured shaking table results are fitted with the proposed 3D analytical solution to obtain a 

remarkable linear logarithmic relationship between friction coefficient and sliding velocity 

which remains valid for five orders of magnitude of sliding velocity. It is concluded that 

velocity-dependent friction along rock discontinuities should be integrated into dynamic rock 

slope analysis, either analytical or numerical, to obtain more realistic results when strong 

seismic ground motions of relatively long duration are considered. 

 In addition to the short-period dynamic loading, new evidence for long-period thermal 

response of rock masses is indicated from electronically monitored rock blocks from the 

natural rock slopes of the Masada Mountain. A "ratchet" model for thermally-induced 

wedging failure mechanism is presented to explain how cyclic thermal oscillations may 

induce an extremely low rate of uni-directional block translation. Physical and mechanical lab 

tests provide the assumed depth of penetration of the heating front during seasonal cycles of 

exposure as well as the thermal expansion coefficient of the rock mass. These, along with the 

shear stiffness of the sliding interface, allow quantifying the expected thermally induced 

displacement rate of blocks in Masada through the proposed wedging-ratcheting failure 

mechanism.  

 A distinct block in the East slope of the mountain exhibiting a tension crack opening of 

200 mm was monitored for displacement and temperature during a single seasonal cycle in 

1998. The mapped geometry of the block in the East face is simulated under cycles of 

earthquake vibrations utilizing the 2D-DDA, based on the assumed seismicity of the region, 

the known topographic site effect, and the laboratory measured frictional resistance of the 

sliding interface.  

 It is found that for a time window of 5000 years, the observed 200 mm displacement of 



 

the East slope block is more likely to have been thermally, rather than seismically, controlled. 

This result implies that in climatic regions where the temperature amplitude over a seasonal 

cycle is sufficiently high, thermally induced displacements play an important role in rock 

slope erosion, where a wedging – ratcheting failure mechanism is possible.  

 The contribution of this study is that it improves the ability to analyze rock masses 

deformation according to dynamic environmental loading. The enhanced approach developed 

in this research allows create numerically complex rock structures and utilize them for 

dynamic rock masses simulations. The newly developed analytical solution for dynamic 

sliding in 3D enables to study the velocity dependency of interface friction degradation. This 

contribution is very important for understanding block run-out during rock slope failures and 

for improvement of numerical methods used in this scope. Finally, the thermally induced 

"ratchet" model demonstrates in new light the influences of temperature fluctuations on rock 

slope stability. Yet, it is recommended that the feasibility of the "ratchet" mechanism should 

be studied more deeply in future researches using laboratory experiments and by 

implementing coupled thermo-mechanical solutions.  
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Abstract 

 

Seed complex traits, such as oil, protein or starch content, but also seed size, - 

germination, - dormancy, and seedling vigor represent key agronomical factors. The 

exact understanding of their underlying regulatory mechanisms may be central to the 

development of future crop cultivars and goal orientated breeding strategies, 

sustaining high yields, seed quality (nutritional supplement) or increased oil content 

for biofuels – particularly in consideration of the ever so growing demand for seed 

and grain crops and the current events of climatic changes. Metabolomics is the 

research of the metabolome, i.e. the collection of all molecules involved in chemical 

reactions sustaining a cell internal physiological process in a given living organisms.   

To investigate the regulation of seed metabolism and to estimate the degree of 

metabolic natural variability, metabolite profiling and network analysis were applied 

to a collection of 76 different homozygous tomato introgression lines (ILs) grown in 

the field in two consecutive harvest seasons from the Western Galilee 

experimentation station in Akko, Israel.  

After the metabolic profiles for each line and season were generated, we 

subjected the datasets to a number of statistical tests. Commencing with a quantitative 

trait locus (QTL) mapping, a Dunnett’s test was employed, comparing the relative 

content of each metabolite for every IL with the control (cv M82)  - 354 significant 

changes for season I were identified. Adjusting the analysis to the season II dataset, 

we were able to confirm 46 of the 354 significant changes. In an effort to understand 

how phenotypic plasticity is affected by chromosomal substitutions (i.e. ILs) in 

comparison to M82, we calculated the coefficient of variation (CV) on the 

background of the seed and of the fruit. Analysis of the CV indicated greater 



phenotypic plasticity in the ILs than in the M82 tomato cultivar in both organs. To 

investigate the basis of heritability of metabolite abundance in the fruit and the seed 

separately, we estimated the broad-sense heritability (H
2
) for each trait (metabolite) 

across ILs and M82 in all three fruit datasets and in the two seed datasets. 

  In an attempt to identify candidate genes potentially associated with identified 

mQTL of the seed, all marker genes associated with each introgressed segment were 

identified via the SOL Genome Network of the tomato genome and the functionality 

of the identified genes was inferred using information on the respective orthologs in 

the A. thaliana genome.  

The next set of tests was dedicated to network-based correlation analysis (NCA). 

In this study we introduce the application of network analysis to seed metabolism and 

describe the construction and analysis of correlation-based networks from metabolic 

profiles. Network analysis coupled with biostatistics and bioinformatics can help 

interpret complex datasets. By analyzing the structure of a network and investigating 

qualitative and quantitative interactions between its components, network analysis can 

identify elements of particular function in the network topology. Ultimately, the 

structural vis-a-vis biological roles of a network component can be evaluated and 

subsequently employed to aid metabolic engineering.  

Investigating the differences between networks, we examined graph-theory 

typical measures (density, degree connectivity, clustering coefficient, and diameter). 

The differences between the networks were specifically reflected in density and 

degree connectivity, revealing a much denser connected network in the background of 

the seed. The redundancy of significant correlations within the seed network reveals 

that basically any sort of node interruption or failure may be buffered out with ease. 

This dissimilarity of network topologies points at the functional differences of the two 

organs. It particularly hints at flexibility of the seed it requires, in order to survive as 

an indpenpendent tissue under all given conditions.  

Conclusively, our study provides important discoveries emphasizing the 

conceptual differences between the metabolic network in the tomato fruit and seed 

and in general the different modes of regulation of metabolism 

 



חושף תובנות חדשות ביחסים בין הזרע, הפרי והצמח ובבקרת בעגבניה  מיפויאפיון מטבוליטי של  אוכלוסיות 

 מטבוליזם בזרע 

 דוד טוביאנה

פאיטר אהרון ’’דבהנחיית   

 תקציר

מכלול הזרע, על תכולת החומרים שבו כגון שמן, חלבון או עמילן ועל תכונותיו המאפיינות כגון  גודל זרע, נביטה, 

תרדמת וחיוניות הנבט, מהווה תכונות מפתח אגרונומיות. להבנה המדויקת של מנגנוני הבקרה של תכונות אלו, עשויה 

כוונת אסטרטגיות טיפוח לזנים עתירי יבול, בעלי איכויות להיות חשיבות מרכזית בפיתוח זנים עתידיים. כך גם בה

במיוחד לאור הדרישה הגוברת לגידולים מסוג זה והשינויים  -תזונתיות בזרע או תכולת שמן גבוהה לייצור דלק ביולוגי

ת העולמי. מטבולומיקה היא חקר המטבולום, קרי כלל המולקולות הלוקחות חלק בתגובות הכימיות המקיימו באקלימ

את התהליכים הפיזיולוגים של התא באורגניזם החי. המטבולום הוא דינמי ונתון לשינוי בהתאם לאותות פנימיים 

וחיצוניים כגון אותות הנובעים מהסביבה, עקות או שונות גנטית. מכלול וסוג התכונות הקשורות במצב מסוים של 

חומרים, ונקראים החתימה המטבולית. במהלך  המטבולום מתבטאים ברמת הנוכחות של חומר מסוים או של קבוצת

השלבים ההתפתחותיים השונים בין שלב ההבשלה לנביטה, הזרע מציג חתימות מטבוליות שונות שיכולות לשמש 

 ים במטבולומיקה  העתידית.     כסמנים מטבוליים בטיפוח. הזיהוי של חתימות מטבוליות אלה, הוא אחת המטרות והאתגר

חילוף החומרים בזרע ולהעריך את רמת השונות הטבעית, בנינו פרופילים מטבולים של על מנת לחקור את 

מו"פ גליל מערבי, ( של עגבניות. הקווים גודלו בשדה פתוח במשך שתי עונות בILקווי אינטרוגרסיה הומוזיגוטים ) 67

 ליד עכו, ישראל.

ר מבחנים סטטיסטיים. התחלנו עם מיפוי לאחר בניית הפרופילים המטבוליים לכל קו ועונה, המידע נבחן במספ

( וערכנו מבחן דאנט שהשווה בין התכולה היחסית QTLשל אזורים גנומיים מסויימים האחראים על תכונת כמותיות )

שינויים מובהקים בעונה הראשונה.  453מתוך השוואה זו זוהו   (.cv M82לעומת הביקורת ) ILשל כל חומר בכל 

 .השינויים 453מתוך  37טי למערך הנתונים של העונה השנייה, הצליחה לאשש התאמה של הניתוח הסטטיס

על הגמישות המופעית, חישבנו  M82בהשוואה ל  ILsבניסיון להבין את השפעת ההחלפות הכרומוזומליות ב

מאשר  ILsהצביע על גמישות מופעית גדולה יותר ב CVעל רקע הזרע והפרי. ניתוח ה (CVאת מקדם השונות )

בזרע ובפרי. כדי לחקור את הבסיס התורשתי של תכולת חומרים בפרי ובזרע בנפרד, הערכנו  M 28בעגבניות מסוג 



Hאת התורשתיות במובן הרחב )
2

בכל שלושת מערכי המידע של הפרי  M82ו ILs( לכל תכונה )מטבוליט( בכל ה

Hובשני מערכי המידע בזרע. הדפוס שאובחן רומז על 
2

של תכולה מטבולית בזרע מאשר בפרי, נתון המלמד גדול יותר  

 על צורות שונות של תורשה מטבולית בפרי ובזרע.  

של הזרע, כל הגנים הסמנים הקשורים למקטע אינטרוגרסי אופיינו  mQTLבניסיון לזהות גנים חשודים כקשורים ל

פקידו של גן המזוהה נגזר מהמידע של גנום העגבנייה. בנוסף לכך, ת SOL Genome Networkבעזרת בסיס הנתונים 

 . A. Thalianaעל גנים אורתולוגים מהגנום של 

בשלב הבא ערכנו מבחנים בשיטת ניתוח רשת ביולוגית מבוססת התאמה. במחקר זה יישמנו ניתוח רשת ביולוגית על 

רשתות ביולוגיות בשילוב מאגר הנתונים המטבוליים, ובנינו רשת מבוססת התאמה על פי החתימות המטבוליות. ניתוח 

סטטיסטיקה יכול לסייע בהבנת מערך נתונים מורכב. על ידי ניתוח הרשת וחקירת מאפיינים -אינפורמטיקה וביו-עם ביו

ה, ניתן לזהות רכיבים בעלי תפקיד מסוים במבנה הרשת. בסופו של דבר, יאיכותיים וכמותיים של היחסים בין רכיב

יב מסוים על ידי מבנה הרשת בהקשר התפקוד הביולוגי ולהערכה זו יש חשיבות ניתן להעריך את חשיבותו של רכ

 ביישום בתחום ההנדסה המטבולית. 

על מנת לחקור את ההבדלים בין הרשתות המטבוליות, בחנו מספר מאפיינים של הרשת על פי תאורית 

ההבדלים בין הרשתות השתקפו בעיקר (: צפיפות, רמת קישוריות, מקדם ִמְקַבִציּות וקוטר. graph-theoryהגרפים )

בצפיפות וברמת הקישוריות, נתון המורה על צפיפות ותלות רבה יותר ברשת המטבולית של הזרע. השכיחות הרבה 

בבקרת מטבוליטים ברשת הזרע מאפשרת מניעת פגיעה במבנה הכללי של המערכת גם במקרה של תקלה או קריסה 

ות במבנה הטופולוגי של רשתות הזרע והפרי, מצביעה על התפקידים השונים של פרט מסוים )מטבוליט מסיום(. השונ

 של האיברים ומדגישה את הצורך של הזרע להיות איבר עצמאי המסוגל להתמודד ולשרוד בתנאי סביבה מגוונים. 

ושל לסיכום, המחקר שלנו מציע תגליות חשובות המדגישות את ההבדל העקרוני בין הרשתות המטבוליות של הפרי 

הזרע וכמו כן מדגישות את צורות הבקרה השונות של התהליכים המטבוליים. הראנו כי ניתוח פרופיל מטבולי על בסיס 

שונות גנטית רחבה יכול לחשוף מאפיינים חשובים של הבקרה המטבולית בזרע. השימוש בשיטת ניתוח רשתות 

יש את השונות הבסיסית במבנה הרשת ובצורת מטבוליות בשילוב עם בחינת התורשתיות והגמישות המופעית, הדג

ההורשה של המטבוליזם בפרי ובזרע. כמו כן השימוש בשיטות אלה חשף היררכיה של בקרה על התכונות המטבוליות 

ותכונות היבול המופעיות. לסיום, מחקר זה מדגיש את הערך המוסף של שילוב שיטות ניתוח רשתות ביולוגיות עם 

 .mQTLמיפוי 
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Abstract  
The present dissertation concentrates on rock art of the Central Negev through the 

study of petroglyphs from two sites, Har Michia and Giva’t HaKetovot. In addition to 

these two sites, several additional sites were visited. The dissertation consists of three 

sections - Introduction, The Central Negev Rock Art Data, and Findings and 

Interpretations.  The rock art of Har Michia was recorded exhaustively with a total of 

965 panels and 5104 documented elements. Giva’t HaKetovot was sampled through 

the documentation of 406 panels with 1486 elements. With the documentation of each 

of these 6585 elements, several details were recorded. 

 

Chi square and Z levels were used to examine different aspects of the same data. Chi 

square tests examined attribute combinations within a single image. Z levels reflect a 

more macro level of the rock art repertoire. Calculating the ratio between documented 

abstract/zoomorphic/anthropomorphic was used to compare the rock art.  

 

Motifs are dated based on subject matter and attributes. The horizontal line at the 

waist of anthropomorphs, the shape and size of shields, the orant stance, the riding of 

an equid or camel and inscriptions help limit the time frame of elements to defined 

time periods.  Certain stylistic changes seem to have taken place over time, including 

the late appearance of the linear two legged, single horned ungulate and fully 

engraved camels. These changes were not followed by all mark makers as in several 



cases it was noted that different styles were in use during a single period. Likewise 

certain stylistic forms, especially that of the four legged, two horned linear ibex 

image, were in continuous use over several millennia. Abstract motifs are dated based 

on the documented data, related material from other sites, and ethnoarchaeology, 

providing a post Abbasid date for the majority of the abstract elements.  

 

A three-tiered system points towards the existence of three rock art traditions within 

the documented material. Within the newly defined Negebite style/tradition, abstract 

elements outnumber zoomorphs and anthropomorphs. Most elements are of a linear 

style, serving as a characteristic of Negev petroglyphs through all engraving phases.  

 

The second rock art style/tradition recognized is North Arabian. A number of outlined 

animals documented at Giva’t HaKetovot on patina free panels were recognized as the 

work of Thamudic speaking people. Within this tradition, zoomorphs are presented 

twice as often as patina covered panels, while anthropomorphs drop in relative 

numbers.  At Giva’t HaKetovot, there was a certain North Arabia influence, contact 

and/or presence at the site.  

 

Through the patina free panels of Har Michia, a third rock art tradition was 

recognized. This tradition may be characterized as employing a majority of abstract 

elements. Alongside the abstract elements are Arabic inscriptions, foot/sandal prints, 

few zoomorphs and anthropomorphic petroglyphs. As many of the abstract elements 

engraved in this phase may be recognized as wusum (tribal marks), the style as a 

whole may be seen as Bedouin. This style is not restricted to a specific panel type.  

 

Ethnographic material points towards some abstract marks as being tribal markings 

serving as territory marks. The territory and boundary mark interpretation can be 

expanded to include most abstract motifs. Horned ungulates, orant anthropomorphs 

and anthropomorphs standing on the back of an animal seem to reflect religion related 

beliefs, though they may also have been related to mythical and historical accounts.  

 

Ibexes are presented in several settings, the most common being isolated images. Less 

common depictions include hunting scenes, and ibex in association with orant figures 

and foot prints. Recognizing the pattern of wild male animals depicted by herd based 



societies may be a reflection of the changing gender roles within the society.  The 

repetitive use of the ibex while failing to integrate the bull iconography shows that the 

Negev population, that of the mark makers, deliberately chose to differentiate 

themselves from the Northern culture.   

  



  
  

  
  אמנות סלע בנגב המרכזי:

תיעוד, ניתוח סגנוני, היבטים כרונולוגיים,הקשר בן האמנות לסביבה הטבעית, והשלכה על 

 היוצרת מתוך האמנותהחברה 

  
  אייזנברג דגן  דוידה

  בהנחיית: פרופ' סטיב רוזן
  

 תקציר
  

ת משני אתרים: הר ובאמנות הסלע של הנגב המרכזי תוך התמקדות בחרות עוסקהמחקר הנוכחי 

, נבדקו אמנות הסלע של הנגב המרכזיבנוגע לתמונה וגבעת הכתובות. בכדי להשלים את ה מחיה

מבואות,   -מספר אתרים נוספים. המחקר מורכב משלושה חלקים  גםנוסף על שני אתרים אלו, 

  ממצאים ופרשנות. נגב המרכזי, הסלע של ה אמנותנתוני 

  

אלמנטים. אמנות  5104פנלים ובהם  965באופן מקיף כולל  האמנות הסלע של הר מחיה תועד

אלמנטים. בתיעוד של  1486פנלים ובהם סה"כ  406הסלע של גבעת הכתובות נדגמה עם תיעוד של 

  האלמנטים נרשמו פרטים.  6585כל אחד מ

  

בוחנים את אותם הנתונים מהיבטים שונים. בעזרת חי בריבוע ושילובי  Ζחי בריבוע וערכי 

לעומת זאת,  ,Ζ-מאפיינים, נבחנו היבטים ברמת המיקרו הקשורים לדמות יחידה. ערכי ה

אמנותי, את המקרו. שיטה שלישית שיושמה להשוואת  ררפרטוא של משקפים מבט רחב יותר

חרותות משני האתרים הייתה השוואת יחסי החרותות המופשטים כנגד חרותות דמוי החיה, 

וחרותות דמוי האדם מכל אתר כנגד היחס מהאתר השני. שלושת אופנים אלו של השוואה היוו 

  את הבסיס להגדרת סגנון אמנות סלע נגבי.

  

מוטיבים מסוימים ניתנים לתיארוך על בסיס נושא החרותה ומאפיינים כדוגמת הופעת קו אופקי 

במותן דמויות אדם, צורה וגודל של מגנים, דמויות בעמדת אורנט (העומדים עם ידיים מושטים 

כלפי מעלה), חיות רכובות וכתובות. בנוסף נראה כי ניתן לעקוב אחר שינויים סגנוניים מסוימים 

רך זמן. שינויים אלו כוללים הופעה מאוחרת יחסית של יעלים בסגנון קווי (לינארי) בעלי שתי לאו

רגליים וקרן בודדת וגמלים בעלי דבשת וגוף מלאים. שינויים אלו לא היו חד משמעיים וישנם 

מקרים רבים שבהם ניתן לראות את השימוש בסגנונות שונים באותו פרק זמן. ישנם מקרים רבים 

גנון אחד היה בשימוש לאורך זמן (אלפי שנים),כפי שניתן לראות בבירור עם דמות היעל בהם ס

בסגנון הקווי המוצג עם ארבע רגליים ושתי קרניים.  מרבית החרותות המופשטות מתוארכים על 

בסיס אתנוארכיאולוגיה, בהשוואה לממצא מאתרים אחרים בנגב ונתונים היסטוריים לתקופה 

  עבאסית.המאוחרת לתקופה ה



  

שיטה המבוססת על שלוש רמות מראה כי בחרותות המתועדות במסגרת מחקר זה באות לידי 

ביטוי שלוש מסורות שונות. הסגנון/המסורת הנגבי מוגדר על ידי מספר רב של חרותות מופשטות 

ביחס למספר החרותות דמויי החיה ואדם. מרבית האלמנטים הם בסגנון קווי שהפך לאחד 

  גנון הנגבי לאורך כל תקופות הפעילות האמנותית. הס יממאפיינ

  

סגנון אמנות הסלע השני שזוהה הינו סגנון צפון ערב. מספר חרותות דמויי חיה מגבעת הכתובות 

זוהו כתוצר של אנשים המשתייכים לקבוצות דוברות צפאדית. במסגרת זו חרותות דמויי חיה 

ר על פנלים המכוסים פטינה. חרותות דמויי מופיעות פי שתיים יותר על פנלים ללא פטינה מאש

אדם מוצגים באחוזים מועטים ביחס לסגנון הנגבי. בגבעת הכתובות זוהתה רמה מסוימת של 

  השפעה, מגע או אולי אף נוכחות ממקור צפון ערב באתר. 

  

סגנון אמנות סלע שלישי נראה דרך הפנלים ללא הפטינה של הר מחיה. מסורת זו מאופיינת בעיקר 

חרותות מופשטות. לצד החרותות המופשטות ישנן כתובות בערבית, מספר טביעות ב

רגלים/סנדלים ומספר מועט יחסית של חרותות דמויי חיה ואדם. חלק מהחרותות המופשטות 

מזוהות כוואסם, סימני שבטים בדואים. ניתן לראות בתרבות אמנות סלע זו ככלל בדואית. סגנון 

  לסוג פנל מסוים. אמנות סלע זה אינו מוגבל 

  

מצביעים על כך כי חלק מהאלמנטים המופשטים הינם סמלי שבטים  םכתבים אתנוגראפיי

(וואסם) ושימשו כסימוני טרטוריה. ניתן להרחיב את פרשנות סימוני טרטוריה וגבולות ולכלול 

בתוכה את מרבית האלמנטים המופשטים שתועדו במחקר. אלמנטים דמויי חיות בעלי קרניים, 

מויי אדם בעמדת אורנט, ודמויי אדם העומדים על גב חיה ככל הנראה משקפים אספקט דתי ד

וקשור לאמונות שונות. קיימת גם האפשרות כי מוטיבים אלו מהווים ביטוי של אירוע היסטורי 

  או מיתי.

  

חרותות יעלים מתוארות במספר מסגרות שונות כשהשכיחה ביותר היא דמות יעל בודדת. אופני 

ר נוספים אך פחות שכיחים כוללים סצנות צייד, יעל בהקשר דמות אורנט או טביעות תיאו

רגליים. זיהוי דפוס שבו חיות בר מתוארות על ידי חברה המבוססת על עדרים יכול לשקף את 

שינויי המגדר שחלו בתוך החברה. הבחירה והשימוש החוזר בדמות היעל וזניחת דמות 

החברות הנגבית שיצרה את חרותות הסלע, בחרה בצורה זו  ואיקונוגרפיית השור המראה כי

 להבדיל את עצמה מתרבויות הצפון.  

 
 
 

 

 



 להתמודדות עם שפעתחיסון מדיניות  :נושא העבודה

 דן ימין :שם המגיש

  פרופ' יוסף פליסקין , פרופ' אריה גביוס : יםשם המנח

  

 תקציר 

סיבוכי  מהאוכלוסיה במדינות המפותחות. 5-02% של, עם היקף תחלואה הנפוצה ביותר המחלה הנשימתית שפעת היא

כלכליים עצומים למשק ולחברה, פגיעה באיכות החיים, באורך ובאורח החיים של  הפסדיםהמחלה מובילים ל

-02-אשר יעילותו נאמדת ב באמצעות חיסון היאהמחלה והיקף התפשטותה  ביותר למניעתהאזרחים. הדרך היעילה 

שרוצה  המדיניות הנהוגה בישראל וברוב המדינות המערביות בעולם היא לעודד את כל מי 0202החל משנת . 02%

 חיוני . בשל היות המחלה מדבקת, החיסון2.5-4וילדים בגיל  52להתחסן לעשות כן, ובפרט לעודד מבוגרים מעל גיל 

 . ליתר האוכלוסייה אלא גם למחוסן, לא רק, בהפחתת תחלואה

 

 יסוןח מרכזי הצבת חיסון,ה לעדוד החיסון כדוגמת סבסוד תוכניות התערבות מציעות סוגים שונים של הרשויות

, וכן פרסום בטלוויזיה וברדיו לעידוד החיסון הפונה בעיקר לנגיש יותר על מנת להפוך את התהליך, בקניונים

 הינו מתחת בכל קבוצות הגיל שיעור המתחסנים לשפעת, במרבית המדינות המפותחות חרף כל זאת, לאוכלוסיות היעד.

  (.'Sub-optimal')אופטימום ל

 

 החיסון מדיניות לבחון אתכמו גם  את שיעור המתחסנים הנמוך יחסית,  רציונליתמטרת מחקר זה היא להסביר מזווית 

 אישיים. , חברתיים וכלכליים, לאומיים צרכיםהמשלבת  מדיניות ולהציע הנוכחית

 

, מידול ורת משחקיםבאמצעות מגוון רחב של כלים המשלבים מערכות מורכבות, ת מושגות, מטרות אלו מתודולוגית

להשגת מטרת המחקר, בדגש על הבנת מערכת השיקולים נוסף על כך, ושימוש בתורת הרשתות.  מתמטי של מגפות

וצרכי הפרט, בוצעו מגוון סקרים במחקר וכן נאספו נתונים שהתקבלו ממערכות ניטור שונות ונותחו ע"י שימוש בכלים 

וכן תשאול של קבוצות , (=472n) האוכלוסייה בישראל ם מייצג שלסקרים כללו סקר טלפוני של מדגסטטיסטיים. ה

, ערביי (=70n) יהודים חרדים, (=027n) רפואי צוות(, n = 81) חיילים העניין הבאות מתוך האוכלוסייה בישראל:

של אנשים אודות מחלת  הבוחנות את תפיסותיהם שאלות כלל מספרהסקר  (.=75n) וסטודנטים (=77n)ישראל 

מהאוכלוסיה בישראל,  72%-מערכות הניטור הכילו תיעוד של דיווחי שפעת לגבי יותר מ נגדה.כ והחיסון השפעת

 מקרי שפעת רשומות של מיליון 8 רופאי משפחה )מעל 4,222-מלמעלה מ 0200-ל 0007שנתקבלו בין השנים 

שתי קופות החולים  על ידיסופקו  הנתונים(. יכולת לנטר כל פרט לפי מספר מזהה עםותחלואה נשימתית חריפה 

 '.מכבי שירותי בריאות'-' ובריאות: 'כללית שירותי בישראל הגדולות

 

שיעור , חיסון בתורת המשחקים, התקבל באופן אנליטי שכאשר לא ניתנים תמריצים לעידוד באמצעות שימוש

. מחלהם של הלפרמטרי קשרללא זאת,     האופטימלי.משיעור המתחסנים  המתחסנים הצפוי בשיווי משקל יהיה נמוך

, אלא גם לספקי שירותי של הפרט לא רק לרווחתו הוא חיוני חיסוןה תמריץ לעידוד מתן בהתאם לכך התקבל כי

צריך להיות  שהיקף התמריץ האופטימאלי מצביעות על כך התוצאות בניגוד לאינטואיציה,. החברה בכללותההבריאות ו

שבהם שיעור המתחסנים גבוה יותר. כל זאת, כיוון  ובאזורים, פחות םדווקא מדבקי המחלה זני כאשר גדול יותר

שתרומתם השולית של המתחסנים להפחתת התפשטות המחלה גבוהה יותר, ומנגד האינטרס האישי להתחסן במצבים 

 לאוכלוסייה הלא מבוגרת לעומת גבוה יותר להתחסן צריך להיות שהיקף התמריצים אלו נמוך יותר. התוצאות מלמדות

 . מחוסנים יהיו 2.5-4 בגילאי הילדים כך שכל, למתחסן $ 02 האוכלוסיה המבוגרת, וערכם צפוי להגיע עד

 

בשלב השני נבנה מודל, המתבסס על הסקרים הטלפונים, שייעודו למצוא מהם סוגי מנגנוני ההתערבות שיש לשלב על 

 באזור רקאינה תלויה כנית האופטימלית, שהתוהתקבל מנת להביא למספר מתחסנים רב ככל שניתן בעלות נתונה. 

התפתחות המחלה  סבירות, החיסון לגבי יעילות האנשים שלהסובייקטיבית  בתפיסה אלא גם, המרואיין או גיל הנבדק

התוצאות מלמדות כי קיימת קורלציה גבוהה בין  בהתאם לכך, החיסון. לחומרת החומרה הנתפשת של המחלה ביחסו

אם אחרות  מיותרות מתוכניות התערבות שחלק, עובדה אשר מובילה לכך ת שוניםההשפעה של סוגי התערבו

. לדוגמה, תוכנית התערבות שבה רופא המשפחה מזכיר למטופל להתחסן מייתרת מנגנון התערבות כדוגמת מיושמות



ו של מנגנון שליחת דואר לעידוד החיסון. תוצאות אלו סותרות את המדיניות הנהוגה כיום לפיהן בוחנים את יעילות

 התערבות באופן בלתי תלוי במנגנון אחר. 

 

נתוני מערכות הניטור, ניתוח , וכן באופן בלתי תלוי באמצעות אפידמיולוגיותות על רשת לבסוף, באמצעות סימולציות

באותו  לאנשים בהשוואהה שלוש ביותר מפי גבוהלאלו שחלו בעונה קודמת  בשפעת להידבק הסיכון היחסימתקבל ש

אלה שחלו בשפעת , בפרט, בעונה קודמת מתקבל שחיסון אנשים שנדבקו בהתאם לכך, שלא חלו בשנה שחלפה. הגיל

ארגון . נגיפי שפעת במגוון רחב של להפחית במידה ניכרת את שיעורי ההדבקה יכול, לפני שיא התחלואה באותה השנה

בקרה ומניעה של מחלות בארצות הברית ם לבקרת מחלות בעולם ובפרט המרכז למרכזי או (WHO) הבריאות העולמי

(CDC) ,לאותו אדם.  עתידית חיסון קביעת מדיניות עלתחלואת עבר בשפעת  ההשפעה של מעולם לא שקלו את

משפחה לאלה  רופא או המלצות טלפוניות, תזכורות עלונים על ידי שליחת להיות מושגת בקלות יכולה מדיניות כזו

ועשויה להגדיל את שיעור המתחסנים אף עולה בקנה אחד עם האינטרס  האישי של הפרט,  מדיניות זו. שחלו בעבר

 והסקרים הטלפונים. כפי שנלמד בניתוח על פי תורת המשחקיםבקרב האוכלוסייה 

 

בישום המודלים השונים ישנן מספר הנחות מפשטות שיש לתת עליהן את הדעת טרם ישום מדיניות החיסון המוצעת 

-חרף זאת, לכל הממצאים שמוצגים בעבודה זו בוצע ניתוח רגישות המלמד על הדירות התוצאה. כמו לאורך המחקר.

כן, עבודה זו משלבת מגוון כלים לניתוח התוצאות, והממצאים העיקריים בעבודה זו נבחנו ע"י מספר מודלים ובאופן 

ואה בתחילת העונה את מימדי המגפה, בלתי תלוי זה בזה. במחקר המשך יש לנסות לחזות על סמך נתונים אודות תחל

זאת על מנת לבחון השפעת עונתיות וגורמי התערבות לאורך העונה, כדוגמת מתן טיפול אנטי ויראלי, על התפשטות 

 המגיפה והיכולת לרסן את נזקיה. 
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Abstract  

Influenza is the most common respiratory illness, leading to an annual infection rate of 5-20% in 

developed countries. The disease is associated with substantial morbidity, mortality and 

economic losses at the national level, for healthcare services as well as for individuals. The most 

effective method for preventing influenza is through vaccination with efficacy ranging between 

60-90%. Since influenza is a contagious disease, vaccination is vital in reducing morbidity, not 

only for those who are vaccinated, but also for the rest of the population. Hence, the authorities 

offer different kinds of intervention programs for people to become vaccinated such as 

subsidizing immunization, placing immunization centers in malls to make the process more 

accessible as well as publishing several recommendations of who should be prioritized for 

vaccination before others. However, in the majority of developed countries, the level of influenza 

vaccination coverage in all age groups is sub-optimal. 

 

The current study seeks to find a rational explanation for the sub-optimal vaccination coverage as 

well as test the current vaccination policies and offer a policy, which integrates national 

economic needs with self-interest considerations. 

 

Methodologically, it is achieved using various tools, such as game theory, statistics and data 

analysis, mathematical epidemiology, and contact network simulations in an interdisciplinary 

manner. In addition, the research includes a telephone survey of a representative sample of the 

Israeli population (n=470) and the following sub-groups of interest in Israel: soldiers (n=81), 

medical staff (n=107), ultra-orthodox Jews (n=72), Israeli Arabs (n=87) and students (n=85). The 

survey consists of several questions on people's perceptions about influenza and the vaccination 

against it. In addition, the research is motivated by access to data of influenza cases among more 

than 70% of the Israeli population reported by over 4000 family physicians during 1998-2012 

(above 8 million records of influenza and acute upper respiratory infection cases with ability to 

monitor each member). The data were provided by the two largest Israeli Health Maintenance 

Organizations (HMO’s), 'Clalit Health Services' and 'Maccabi Health Services', accumulated by 

the HMOs’ surveillances systems. 

 

Using game theory, result suggests that when no incentives to encourage vaccination are 

provided, the predicted vaccination coverage will be lower than the optimal vaccination coverage 

regardless of disease parameters. Accordingly, providing incentives to increase vaccination is 

vital for the benefit of the individual, for health care providers as well as for the overall society. 

Counter intuitively, results suggest that the optimal magnitude of the incentives should be greater 

when less contagious seasonal strains of influenza are involved and in regions where higher 

vaccination coverage is expected. Results demonstrate that incentives should be greater for the 

non-elderly population rather than for the elderly, and should be as high as $60 per vaccinated 

individual so that all children between the ages of six months and four years will be vaccinated. 

When considering what should be the form of such incentives (i.e., type of intervention 

programs), I present a simple model for implementation that finds the optimal set of intervention 



programs that should be applied subject to specific related population characteristics, and health 

care providers' economic considerations.  Results suggest that the optimal set of intervention 

program does not only depend upon the region tested and the age of the interviewee, but also on 

the individuals' perception about vaccination efficacy, disease likelihood and disease severity 

relative to vaccination severity. Accordingly, the effects of interventions program on vaccination 

decision are highly correlated, resulting in some intervention programs being superfluous if 

others are applied. Our results should inform current policies that are based on the simplistic 

assumption that intervention programs should be applied independently of other intervention 

programs.     

 

Finally, I show using contact network epidemiology simulations and the surveillance systems' 

data that last season's patients’ relative risk to become infected with influenza is more than three 

times higher in comparison with individuals in the same age group who were not sick. 

Accordingly, I show that immunizing those who have been infected in a previous season, can 

substantially reduce infection rates for a wide range of influenza viruses. Neither the world 

health Organization nor other local centers of disease control worldwide have ever considered 

the effect of previous individual illness on determining future vaccination policy for that 

individual. Such a policy can be achieved easily by sending pamphlets, telephone reminders or 

even family physician recommendations. Whereas the game theoretic model and the telephone 

survey analysis emphasized that a vaccination decision is highly affected by self-interest leading 

to sub-optimal vaccination coverage in the majority of the developed countries, this policy 

encourages vaccination from a self-interest point of view as well, and correspondently can 

increase vaccination coverage among the targeted population. 

 

The study includes several limitations that are discussed along this thesis, and therefore, should 

be taken into account before considering implementation of the suggested recommendations. 

Nevertheless, sensitivity analyses that were carried out indicate that results are robust. In 

addition, this study analyzes the results in an interdisciplinary manner. Accordingly, the main 

findings in this study were examined by a number of models independently of each other. Future 

research should focus on predicting disease progression given data about the beginning of the 

influenza season. In particular, future research should examine the effect of seasonality and 

intervention factors along the season, such as providing anti-viral treatment.  
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Abstract  

Online education is growing rapidly at all levels of education. Recently published reports on Web-

based learning in higher education indicate that institutions report record online enrollment growth 

on both a numeric and a percentage basis. Research indicates that educators and decision-makers 

have embraced online learning. Many universities have increased their recruiting efforts to reach a 

larger and more diverse audience. Some universities also extend their reach with cross-border 

initiatives and seek international students in order to promote enrollment growth and global 

learning. The economic potential of distance education and academic globalization has attracted 

numerous higher education providers, many of which operate on a for-profit basis. 

The Association of International Educators predicts that by 2020, from a year 2000 base, global 

higher education demand for seats will double to 200 million, suggesting a growth market in 

international higher education. Much of this growth will be in distance education. Consequently, an 

increasing number of universities are transforming themselves from single-mode on-campus 

universities to dual-mode universities as they acknowledge the importance of distance education 

and the opportunities it provides. Further, the number of virtual universities offering full-time 

academic degrees is growing rapidly. Universities in Latin America (www.unad.edu.co), North 

America (www.phoenix.edu), Europe (www.uned.es), Asia (www.english.cyberkorea.ac.kr) and 

Oceania (www.curtin.edu.au) offer numerous online academic courses in a wide range of 

departments and fields such as languages, education, finance, heath and engineering.   

In light of the strategic role online learning plays at all levels of education, recent meta-analyses, 

literature reviews and comparative studies indicate that students taking online courses score lower 

than students in face-to-face or blended courses. These research findings suggest that, statistically 

speaking, online learning is not better than face-to-face instruction. 

The research hypothesis posits that the main reason for the low impact of online learning on 

learning outcomes is lack of Mindful Learning Processes (MLP), a new term coined by the author 

of this research. The author defines MLP as an online course based on four interconnected 

components: (1) Learning Theory; (2) Learning Environment; (3) Learning Process; and (4) 

Assessment.  

The study provides answers to 15 research questions, divided into two levels: 

Level A Questions: Research Questions 1-5: Questions examining the relationship between three 

variables: Level of Mindfulness, Type of Learning Theory and Course Outcomes.  

Level B Questions: Research Questions 6-15: Questions examining the relationship between four 

variables (Subject Matter, Course Type, Year of Publication, Journal Type) and Level of 



Mindfulness and Course Outcomes. 

The research method used in this study is Critical Review of the Literature, a widely accepted 

method in the field of educational research. Nineteen prestigious peer-reviewed journals in the 

fields of Web-based Learning and Distance Learning were carefully analyzed. Hundreds of 

research papers and case studies published over a period of 11 years (2000-2010) underwent an in-

depth analysis which included the following:   

• Background: Journal Type, Title, Publication Year 

• Institution: Type of Institution (elementary school, secondary school, college, 

undergraduate program, graduate program, private sector), Number of Students 

• Learning Theory (Behaviorism, Cognitivism, Constructivism)  

• Level of Mindfulness (Low, Medium, High) 

• Outcomes (Achievement Outcomes, Level of Satisfaction, Completion Rate)  

Overall, 77 articles describing purely online courses were identified. Each paper was analyzed in 

terms of the level of mindfulness of the learning process. The findings indicate that a mindful 

course has a positive impact on the course outcomes. Average test scores and student level of 

satisfaction reported in papers where the learning process was based on a learning theory were 

significantly higher (p<0.001) than the average test scores reported in papers which suffered from 

lack of mindful learning processes. A significant correlation (p<0.001) was found between the level 

of mindfulness and the course outcomes (achievements, satisfaction and rate of graduates). The 

higher the level of mindfulness, the more positive the outcomes were. Further, the findings indicate 

that the level of mindfulness reported in articles published in 2000-2005 was higher than the level 

of mindfulness reported in articles published in 2006-2010. The difference in level of mindfulness 

was statistically significant (p<0.05). Average test scores and student level of satisfaction reported 

in papers published in 2000-2005 were higher than the average test scores and student level of 

satisfaction reported in articles published in 2006-2010. This difference in mean grade and level of 

satisfaction was statistically significant (p<0.01).  

The study notes five key trends emerging from analysis of the findings, three of which are:  

1. Quality and nature of academic discourse: Articles’ authors, or at least some of them, attach no weight 

to – and in some cases are not even aware of – the paramount importance of the presence of a learning 

theory as the foundation for an online course, and the significance of a Mindful Learning Process.  

2. The contribution of the Mindful Learning Process to the course’s success: The presence of a 

theoretical rationale alongside the implementation of mindfulness measures in the online course lead to 

significant learning processes characterized by high levels of achievement, satisfaction and completion.  

3. Absence of learning curve: The study’s findings indicate that the second half of the decade saw a 

decrease in the level of mindfulness within learning processes, and a drop of 10 points in the average student 

grade as compared to the first half of the decade.  

The study offers a series of practical recommendations for dealing with the key challenges. 



  2000�2010השפעת תיאוריות למידה על תהליכי למידה מקווני�: אנליזה של המחקר  העבודה: נושא

  דני גליק ש� המגיש:

  פרופ' רוני אביר� ש� המנחה:

  תקציר

וה� במוסדות הספר �תופעת הלמידה המקוונת נמצאת בתנופה אדירה בשני� האחרונות ה� בבתי

 ממדימגלי� כי בשני� האחרונות  �Sloan Consortiumידי ה� שפורסמו עלדו"חות  .להשכלה גבוהה

מספר האוניברסיטאות מתמדת. הלמידה המקוונת במוסדות להשכלה גבוהה נמצאי� בעלייה 

המקוונות, או כאלה המציעות קורסי� מקווני�, נמצא א" הוא בעלייה. אוניברסיטאות המציעות 

,  )www.phoenix.edu(החל מצפו� אמריקה  תכניות או תארי� מקווני� נית� למצוא ברחבי העול� כולו

. )www.curtin.edu.au(ואוסטרליה  )eng.cyberkorea.ac.krwww.(, דר$ אסיה )www.uned.es(ואירופה 

מחקרי� מלמדי� כי אנשי חינו$ ומקבלי החלטות באוניברסיטאות אימצו בחו� את הלמידה המקוונת. 

הגופי� האחראי� על תכנו� תכניות הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה רואי� בלמידה המקוונת חלק 

טווח של המוסד עליו ה� ממוני�. באמצעות הלמידה המקוונת, אנשי בלתי נפרד מאסטרטגית ארוכת ה

חינו$ ומקבלי החלטות שואפי� להרחיב את מעגל הלומדי�, להגדיל רווחי�, ולהחזיר חלק מההשקעה 

  הרבה שנעשתה ברכישת טכנולוגיות.

בספרות החלו  העלייה הדרמטית בחשיבותה ובמיקומה האסטרטגי של הלמידה המקוונת, לצד                

ולמידת השפעתה על מדדי הצלחה דוגמת לאיכות הלמידה המקוונת  באשרשאלות המחקרית להישאל 

, סקירה של הספרות מחקרי, אנליזה�מטה. ממצאי מחקרי הישגי�, שביעות רצו� ושיעור מסיימי�

 של הלמידה המקוונת על השפעתהכי  מצביעי� על כ$ מהשני� האחרונותומחקרי� השוואתיי� 

עוד . (Blended)בהשוואה לשיטת ההוראה הפרונטלית או המשולבת  הינה מוגבלת הצלחה בקורס

 בקורסי� מקווני� הלומדי�רמת שביעות הרצו� של במקרי� רבי� כי  מלמדת הספרות המחקרית

בקורסי� פרונטליי�, וכי שיעור המסיימי�  הלומדי�רמת שביעות הרצו� של נמוכה יותר בהשוואה ל

  . וו�קורס מקבהשוואה לשיעור המסיימי� גבוה יותר  פרונטליי� הינו י�קורס

בבסיסה של עבודת המחקר עומדת ההיפותיזה כי השפעתה המוגבלת של הלמידה המקוונת על הצלחה 

בקורס המקוו� נובעת מהיעדר� של תהליכי למידה מושכלי�, מושג חדש אותו טובעת עבודת המחקר. 

מידה מושכל כתהלי$ למידה מקוו� המציג תפיסת למידה ברורה עבודת המחקר מגדירה תהלי$ ל

מושכל הלמידה ההמעוגנת בתיאורית למידה. שלושת מדדי הליבה אשר עומדי� בבסיסו של תהלי$ 

מתבססי� על תיאורית הלמידה , אשר תהלי$ למידה, והערכה של הלמידה הינ� סביבת למידה,

תהלי$ למידה מושכל מתאפיי� סיס הקורס. העומדת בב ת תפיסת הלמידההמוצהרת ומממשי� א

התיאורטי.  והבסיסבתהליכי למידה והערכה המתנהלי� בצורה הרמונית תו$ מימוש מטרות הקורס 

 �וחוסר הלימה תהליכי למידה מושכלי� בקורסי� מקווני�  הא� היעדר� שלמטרת העבודה היא לבחו

וגבלת של הלמידה המקוונת ה המלהשפע הגור� הינ�הערכה �תהלי$�סביבה�תיאוריה בי� מדדי הליבה

  .הצלחה בקורס המקוו�על 

  שאלות מחקר הנחלקות לשתי רמות:  �15עבודת המחקר מספקת מענה ל

תני� קיומו של קשר בי� המש�איאת : שאלות מחקר הבוחנות את קיומו או 1�5שאלות מחקר  �רמה א' 

  והישגי�. רמת מושכלות, תיאורית למידה, 

שאר קיומו של קשר בי� � איאת : שאלות מחקר הבוחנות את קיומו או 6�15מחקר שאלות  –רמה ב' 

העת) �מאמר, סוג כתבדעת, רמת וסוג התואר, שנת פרסו� ה�(תחו� במאמר י�משתני הקורס המדווח

  מושכלות והישגי�.לבי� רמת 

                      עבודת המחקר עושה שימוש בשיטת מחקר של סקירה ביקורתית של הספרות המחקרית

(Critical Review of the Research) שיטת מחקר מקובלת בשדה המחקר החינוכי, שמטרתה ,

וממצאי� העולי�  (Text Analysis)להצביע על מגמות במחקר החינוכי באמצעות ניתוח טקסטי� 



עת מרכזיי� מתחו� הלמידה המקוונת �עשר כתבי�משני� של מחקר בספרות הרלוונטית. תשעה

תוקשבת נכללו בתהלי$ הסקירה הביקורתית. בכול�, ללא יוצא מ� הכלל, תהליכי קבלת ופרסו� והמ

המאמרי� כרוכי� בתהליכי שיפוט קפדניי�. מהל$ המחקר כלל קריאה, ניתוח ומיפוי של מאות 

העת �עשר כתבי�מחקרי� וחקרי מקרה המדווחי� על תהליכי למידה מקווני� אשר פורסמו בתשעה

  . כלל המאמרי� שדווחו על תהליכי למידה מקווני� נותחו בחמש רמות:2000�2010לאור$ השני� 

העת, ש� המאמר, שנת פרסו� �מאפייני מסגרת של המאמר: מיפוי ברמת ש� כתב –רמה א'  •

  המאמר, ותחו� הדעת

ספר יסודי, תיכו�, לימודי � מאפייני רקע לתהלי$ הלימודי: מיפוי ברמת סוג המוסד (בית –רמה ב'  •

דה, מכללה, אוניברסיטה תואר ראשו�, אוניברסיטה תארי� מתקדמי�, מגזר עסקי) ומספר תעו

 הלומדי� 

הצהרה על תיאורית למידה, וסוג תיאורית �סוג התיאוריה: מיפוי ברמת הצהרה או אי –רמה ג'  •

 הלמידה המוצהרת במאמר

בסיס � עלדה בקורס מיפוי ברמת מושכלות תהליכי הלמי: רמת מושכלות תהליכי הלמידה –רמה ד'  •

תהלי$ למידה,  שלושת מדדי הליבה העומדי� בבסיסו של תהלי$ למידה מושכל: סביבת למידה,

 והערכה של הלמידה

תוצאות: מיפוי ברמת הישגי הלומדי� בקורס, מידת שביעות הרצו� של התלמידי�  –רמה ה'  •

           מהקורס, ושיעור מסיימי הקורס

   השיח  איכותרובד המאמר עוסק בניתוח  רבדי�: רובד המאמר ורובד הקורס.בשני  תחוהמאמרי� נו                

  וחי המאמרי� אודות תהליכי למידה מושכלי� כפי שה� טיב ושלמות דוהכולל ניתוח , האקדמי                

  ובהישג  בתהליכי הלמידה  ברמת הקורס. רובד הקורס עוסקג� ניתוח  נער$. בנוס" מדווחי� במאמר                

 בסיס דווחי המאמרי�.�על, וזאת נלמד בפועלאשר קורס ה                

מדווחי� על תהליכי למידה מאמרי� ה 77 נמצאו ונותחו הסקירה הביקורתית של הספרות המחקריתבתהלי$                 

מלמדי� כי ישנה השפעה חיובית של הצהרה על תיאורית  הממצאי�טהורי�, ללא כל מרכיב פרונטאלי.  מקווני�

למידה על הישגי� ושביעות רצו� בקרב התלמידי�. נמצא שממוצע הציוני� ורמת שביעות הרצו� של תלמידי� 

במאמרי� המדווחי� על תהליכי למידה מבוססי תיאורית למידה, הינ� גבוהי� יותר מההישגי� ורמת שביעות 

הצהרה על תיאורית למידה. הבדלי� אלה נמצאו מובהקי� �סי� הסובלי� מאיהרצו� של תלמידי� בקור

גבוהה בי� המשתנה �בעוצמה בינונית (p<0.001)זאת ועוד, נמצא קשר חיובי מובהק . (p<0.001) סטטיסטית

, כ$ שככל שתהליכי הלמידה �, שביעות רצו� ושיעור מסיימי�)רמת מושכלות לבי� מידת ההצלחה בקורס (הישגי

   המדווחי� במאמר היו מושכלי� יותר, כ$ ההצלחה בקורס הייתה רבה יותר. 

על על הנעשה בתחו� �מאפשרות להתבונ� במבט המאמרי�המגמות המרכזיות העולות מניתוח כלל משתני 

דדי מושכלות מאמרי�) ואיכות (מ 77הלמידה המקוונת בפרספקטיבה רחבה של זמ� (עשור שני�), כמות (

המגמות המרכזיות מאפשרת לספק הסבר רציונלי לנעשה של , סינתזה יחדיו המתחברות פיסות פאזלוהצלחה). כ

בתחו� הלמידה המקוונת. מגמה מרכזית אחת עליה מצביעי� הממצאי� הינה תופעת היעדר עקומת הלמידה 

המאפיינת את מחציתו השנייה של העשור בהשוואה למחצית הראשונה. שתי מגמות נוספות עליה� מצביעי� 

ירידה הסובלי� מהיעדר רציונל תיאורטי, ומגמה של ו סביב קורסי� שיח אקדמי הסובב בחלק –הממצאי� 

בודת ע. ה המדאיגה של היעדר עקומת למידהמאפשרות להסביר את התופע – לאור$ העשור באיכות המושכלות

, כשבראש� אתגרי� המרכזיי� שנידונו בעבודהסדרה של המלצות מעשיות להתמודדות ע� ה מציגההמחקר 

אודותיו,  �יכות השיח האקדמי, לרמת מושכלות תהליכי הלמידה המקווני� והדיווחיאתגרי� הקשורי� לא

  ולתופעת היעדר עקומת הלמידה המאפיינת את מחציתו השנייה של העשור. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: This study aimed to determine the impact of the "Nutrition Enrichment and Healthy 

Living Model" (NEHLM by the JDC) on diet quality, nutrition knowledge, eating behaviors and dental 

health in low socioeconomic status (LSES) preschool children.  

METHODS: A randomized controlled trial conducted in a single town, where  from 12 clusters of 

preschool classes, 258 children (aged 4-7y) and their mothers were randomly assigned either to the 

intervention group (n=184; nutrition, physical activity and dental hygiene classes for both children and 

parents), or to the control group (n=74; physical activity classes only). All interventions were performed 

by professional personnel clinical dietitians, physical activity teachers and dental hygienists. The 

intervention period was three month, the research was conducted threw a school year from September 

2008-July 2009. Family data were obtained by parental interviews and children's pre- and post- data 

were obtained by games and observations. Mothers and children were measured for height and weight 

before and after the intervention. Statistical analysis included use of t or χ2 tests, and Generalized 

Estimating Equations models (GEE). The research obtained the ethical authorization of Soroka Medical 

Centre number 4712. 

RESULTS: Of the 258 children enrolled 238 children (94.8%) had complete baseline data and 220 

completed the intervention period (87.6%). Children in the intervention group improved their nutritional 

knowledge by 38.9% from baseline (p<0.001). In addition in this arm, there was a 45.4% increase in the 

variety of the foods consumed (p<0.001), a 37.9% increase in daily fruit and vegetables consumption 



(p=0.001), a 44.0% increase in habitual water drinking (p=0.02) and 31.4% decrease in sweet drink 

consumption (p=0.05). Prevalence of overweight and obesity in the entire sample at baseline among 

children was 29.8% (71/238) using the World Health Organization (WHO) growth standard. At the end 

of the intervention no differences were found in BMI scores between the groups, a significant reduction 

of 0.1 points in BMI z-score was detected in both groups during the school year (p=0.03). A significant 

increase in the percent of children brushing their teeth twice a day was detected at the end of the 

intervention, with 62.9% of the children in the intervention group brushing their teeth twice a day, in 

comparison to 48.7% of the children in the control group (p = 0.05). The difference remained throughout 

the follow-up period (p = 0.03). The percent of parents following the recommendations and assisting 

their children in tooth brushing increased to 61.5% in the intervention group, whereas in the control 

group only 47.5% of the parents assisted their children at the end of the intervention (p = 0.02). 

CONCLUSIONS: NEHLM delivered by trained professionals resulted in significant positive changes 

in both nutrition and dental hygiene knowledge and health behaviors in LSES preschool children. Both 

NEHLM and physical activity classes alone, contributed to a significant decrease in BMI. These health 

benefits may have short-term and long-term economic, societal, and ethical benefits that should be taken 

into consideration when governmental stakeholders and designers of interventions are considering 

prioritization procedures for target populations. 

 

Clinical Trial Registration 

Unique Identifier: NCT01071551  
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התנהגות אכילה,  השפעת מודל עירוני לקידום בריאות בגני חובה עלשם המחקר: 
בקרב ילדים ממשפחות , מבוקר אקראי ממצאי מחקר קלינימשקל ובריאות השן : 

  שבע- מעוטות יכולת  בעיר באר
  

   שריקי-ורד קאופמןד"ר : מאת

מנחות: פרופסור דרורה פרייזר
1,2

, פרופסור דנית שחר
1,2

  

אוניברסיטת  , הפקולטה למדעי הבריאות המחלקה לאפידמיולוגיה והערכת שרותי בריאות .1
 גוריון בנגב.- בן

גיה והערכת שרותי בריאות, המרכז הבינ"ל לתזונה ע"ש דניאל אברהם, המחלקה לאפידמיולו .2
  גוריון בנגב.-אוניברסיטת בן

  

  תקציר

(פותח ויושם על  של המודל העירוני לקידום בריאות השפעתוהייתה לבחון את מטרת המחקר  רקע: 

תי, הרגלי אכילה ובריאות השן של ילדי גני חובה על איכות התזונה, הידע התזונאשלים) -ידי ג'וינט

  ממשפחות מעוטות יכולת.

 12מתוך ) 4-7ילדים (בין הגילאים  258של מחקר קליני, בו בוצעה הקצאה רנדומלית  שיטות:

הוקצו ( לקבוצת התערבות מלאה הוקצו ואימהותיהםהילדים  שבע.-באר בעיראשכולות של גני ילדים 

)  וקבוצת ילד, קיבלו התערבות מלאה בנושאי תזונה, בריאות השן ופעילות גופנית- זוגות אם 184

ילד, קיבלו התערבות בנושא פעילות -זוגות אם 74הוקצו (התערבות חלקית ביקורת אשר קיבלה 

דיאטניות  מנוסיםו ורשיםמכל המפגשים והשיעורים הועברו על ידי אנשי מקצוע  גופנית בלבד). 

חודשים, סך משך המעקב ארך  3ההתערבות ארכה  קליניות, מורים לחינוך גופני ושינניות מוסמכות.

פו סנאידע ועמדות האם משפחה רקע של הנתוני ה. 2009יולי -2008ספטמבר  כשנת לימודים אחת

התנהגות אכילה וצריכת מזון של הילדים , הורי הילדים. ידע באמצעות ראיונות אישיים שנערכו עם 

מהות וילדים נמדדו למשקל יא ומשחקים שנערכו טרם המחקר ולאחריו. נאספו באמצעות תצפיות

(ק"ג/מ BMIלכל ילד חושב  וגובה לפני ואחרי ההתערבות, בשעות הבוקר ובתנאים סטנדרטים.
2

) וערך 

BMI z-score  מי (ארגון הבריאות העולתבחינים של לפיWorld Health Organization – WHO.(  ניתוח

χלמשתנים רציפים,   tמבחני  הנתונים כלל
2  

 משתניםושימוש במודלים רב  קטגוריאלייםלמשתנים 

Generalized Estimating Equations models (GEE) לאורך הזמן בתוצאים השינויים לתיאור. 

 . 4712המחקר קיבל את אישור וועדת הלסינקי של ביה"ח סורוקה מספר 

 220-) וBaselineבסיס המחקר ( ) סיימו את מבדקי94.8%( 238ילדים שגויסו  258מקרב  תוצאות:

אה שיפרו את הידע ). ילדים בקבוצת ההתערבות המל87.6%(  ילדים סיימו את תקופת ההתערבות

 45.4%בנוסף, בזרוע זו חלה עליה של  )p<0.001לעומת רמת הידע טרום המחקר ( 38.9% -התזונתי ב

עליה ,  (p=0.001)בצריכה יומית של ירקות ופירות  37.9%, עליה של )p<0.001(מגוון מזונות בצריכת 

בשתיית משקאות מתוקים  31.4%וירידה של  (p=0.02)יומיומית של מים  בשתייה 44%של 



2 

 

)p=0.05( .לפי   29.8% ההשכיחות המשותפת של עודף משקל והשמנה בקרב אוכלוסיית המדגם היית

 0.1של מובהקת ירידה בסיום שנת הלימודים ניכרה  ארגון הבריאות העולמי. של קריטריוניםה

עבור כלל  0.03 (רמת מובהקות שללא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות ו, BMI Z-scoreנקודות 

עלה בתום ההתערבות  הפה והשיניים היגיינתחל שיפור בהרגלי בקבוצת ההתערבות המלאה  ).המדגם

מהילדים  48.7%-ו בקבוצת המחקר מהילדים 62.9% :הילדים שצחצחו שיניים פעמיים ביוםשיעור 

 וההורים שסייע שיעור ).p=0.03(ההבדל נשמר גם לאחר תקופת המעקב  ).p=0.05(בקבוצת הביקורת 

בקבוצת הביקורת  47.5%בקבוצת המחקר לעומת  61.5%מומלץ בצחצוח השיניים עמד על לילדיהם ּכַ 

 ).p=0.02(בתום ההתערבות 

ילדי גנים בסיכון,  ם שלמודל העירוני לקידום בריאותממצאי המחקר מעידים כי ה: מסקנות

מראה שיפור בהרגלי התזונה  ניהמועבר באמצעות דיאטניות קליניות, שינניות ומורים לחינוך גופ

התכנית תורמת להפחתה בעודף שחודשים נמצא  שישהבתקופה של  ובריאות השן של הילדים.

במהלך שנת  .התערבות של פעילות גופנית בלבדהשפעתה של , בשיעור דומה להמשקל של הילדים

שתיית מים, אכילת ירקות ופירות ואיכות  –התנהגויות תזונתיות ספציפיות בחל שינוי  הלימודים

ביא ריאותית משמעותית שעשויה לההשפעה ביש . להתנהגויות אלה ארוחת העשר המובאת לגן

כמו גם הפחתה  ו,יה בתכיפותימשקל בטווח הארוך. סיוע ההורים בצחצוח שיניים ועללהפחתת 

על בריאות השן בעתיד.  ובהטלע יהם הרגלי בריאות שעשויים להשפ ,תקיםוממבשתיית משקאות 

ת בטווח הקצר וימוסרות וחברתי ,תוכלכלי ותלהיות השלכ ותלתוצאות בריאות מיטביות אלו עשוי

ף אוכלוסיות חלשות ומהגרים בעת הקצאת תכניות ועדיתלגבי ובכלל אוכלוסיית המדינה על והארוך 

להוכיח  כדינדרש מעקב ארוך טווח מניעת השמנה בילדי גנים. עם זאת, להתערבות לקידום בריאות ו

  שימור התוצאות לאורך זמן.את את יעילות התכנית ו
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The use of geographic information systems (GIS), in particular as part of in-vehicle 

navigation systems, has become more prevalent in recent years. The rapid growth and 

availability of technologies motivated many software companies to develop these 

systems using in-house methods. Fundamental design issues such as how to determine 

the display properties of the system are usually based on the designer’s and 

developer’s intuitions and not on systematic analyses and empirical research 

conclusions. Moreover, these systems are rarely put to sound empirical tests to 

evaluate their performance and the way users perceive them as a function of the map 

properties under different conditions. 

Our study deals with determining the scale of single digital road maps (not a series 

of maps displayed consecutively), and it aims to develop a model for predicting the 

most appropriate scale to perform a navigation task as a function of the map properties 

and the usage situation. We developed an experimental tool (MARTEX) based on a 

GIS engine to explore the determinants that affect the performance of different 

navigation tasks and the user preferences. MARTEX supports various manipulations 

of the maps such as marking the route and the selected points, displaying and 

overlaying text, and adjusting the scale. These inputs are recorded in a designated data 

base for further analysis and statistical inferences. 

The research consists of a series of experiments that examine the relations between 

road map properties, the performance of a navigation task, and the participants’ 

preferences regarding the scale. In the first study, twenty-four participants performed 

two simple navigation tasks (answering a navigation question and performing virtual 

navigation between two points). Results showed that the terrain properties (i.e., urban, 

sub-urban, and rural terrains) significantly affected the participants’ performance. 

Also, scale preferences depended on the task for which the map was used. When 

participants virtually navigated between two points, the preferred scale for urban 

terrains was larger than for sub-urban and rural terrains. We found that in answering 

the question task, road type affected the selected scale with participants preferring 



larger scales when the route ran along secondary roads. Furthermore, in both tasks the 

preferred scale was affected by the initially displayed scale, with larger initial scales 

leading participants to select larger scales. 

In the second study, fifteen participants performed a navigation task combined with 

a tracking task that imitated a simplified driving task. Generally, findings were similar 

to those in the previous study, but the preferred scale was smaller and the response 

time was shorter in the combined tasks. These findings may result from time pressure 

participants experienced when they answered the navigation question concurrently 

with the tracking task. However, performance decreased only little when the tasks 

were performed concurrently (90.7% vs. 90.1%). The output of the two studies 

demonstrated that map properties such as road length, number of roads, number of 

junctions, as well as route properties affect the perception, preferences, and 

performance of the tasks. Therefore, in the next stages we focused on the determinants 

of the perceived map density and route complexity. 

In the third study, fifty-four participants evaluated a set of maps with different 

characteristics and rated their perceived density. We used linear regressions to analyze 

map characteristics (extracted by MARTEX) and participants’ evaluations. A further 

analysis revealed that applying a psycho-physical law (the Weber-Fechner law) 

improved the performance of the model (adj. R2>0.90) using a relatively small number 

of explanatory variables to predict the perceived density of the map. The suggested 

model was validated with a new set of maps and new participants. Generally, the 

correlations between the model and the current ratings of the participants were high 

(adj. R2>0.65), although they were lower than the correlations in the previous study, 

specifically for maps shown at smaller scales, probably due to changes in the 

configuration (for the smallest scale we used a simpler view of the depicted area). 

The next study dealt with the development of models to predict the perceived 

complexity of a specific route. Sixty participants evaluated the perceived complexity 

of various roads depicted on maps from different terrains. Road properties (e.g., 

length, number of junctions along the route, average junction size, average distance 

between junctions) were analyzed with linear regression methods. Seven models 

predicted the perceived route complexity well (0.59<adj. R2<0.76, p<0.05) using 

seven or fewer explanatory variables. The explanatory variables number of junctions 

and number of turns were included in all models and were highly correlated with the 

perceived route complexity. Participants also evaluated in a questionnaire the 



contribution of these variables as very high, consistent with the weight of these 

variables in the calculated models. However, participants did not consider the task to 

be a significant variable that affects the perceived complexity of the route although it 

was a significant predictor on most of the models. The models were validated with 

forty-two new participants and a new set of maps leading to high correlations between 

the evaluations and the model predictions (0.61<R2<0.69, p<0.05). 

The perceived map density and route complexity models provide predictions of 

users' subjective impressions when viewing a map and the role of different elements in 

the map in generating these impressions. In the next study we used these models as 

part of a more comprehensive mechanism to adjust the map scale to a specific level of 

complexity or density. 

The development of the preferred scale model was based on the results of the 

previous studies that examined the participants’ scale preferences while performing 

different navigation tasks. The data were analyzed with Linear Mixed Models (LMM). 

To eliminate the dependency on the initial scale we used the “specific density”, which 

is the density of a standard area around the coordinate of the center of the map, using a 

constant scale for the calculation. We found that the preferred scale for a particular 

map is not a single value but a range of values, namely the “comfort zone”. 

The second part validated the preferred scale model by comparing the performance 

of navigation tasks and participants’ perceptions when maps were presented within 

and outside the “comfort zone”. For this purpose five scales were calculated based on 

the scale model, three of them within the comfort zone and two outside the zone. 

Thirty-four participants answered a navigation question on maps with various 

characteristics displayed in five scales. The times needed to answer the questions with 

maps with scales within the comfort zone were shorter than the times when scales 

were outside the zone. The largest differences were found for the smallest scale and 

when maps showed urban (dense) terrains. Additionally, participants evaluated the 

appropriateness of the scale in which the map was presented as higher when the scale 

was within the comfort zone. 

In this study we introduce a three-phase methodology for developing and validating 

a model that deals with the adjustment of variables in systems according to the users’ 

preferences. In the first phase user’s preferences were examined using navigation 

tasks. In the second part results were analyzed and a model was calculated to predict 

the scale preferences. Eventually we calculated the preferred scales for a new set of 



maps and values of scales. Participants performed a navigation task while maps were 

presented at the preferred scale and at other scales to validate the model.  

Geographic information systems and other systems with similar properties are used 

in many areas including driving, medicine, and leisure applications. These systems 

support the display of the information with different levels of detail. Automatic 

adaptation of the display, and especially the map scale, to the map characteristics and 

to the task context may reduce the user's cognitive load and improve his/her 

performance and safety. However, finding the appropriate display is a challenging task 

for the designers of these systems and for researchers from related areas (such as 

psychology, geographic information systems, visual perception, and information 

display). 

We showed that scale affects the performance of map-related tasks and using the 

preferred scale may significantly improve performance. Predicting the preferred scale 

is especially valuable when it is difficult to measure user performance directly. In 

these cases, system designs based on user preferences may also provide good 

performance. However, user preferences and performance do not always correspond 

exactly, and in some cases it may not be possible to derive predictions of task 

performance from user preferences.  

The models that predict the perceived density of the map and the perceived 

complexity of the route can assist to adjust the scale to a predefined level of density or 

complexity. These models can teach about the relations between the map and route 

characteristics and psychological processes (conscious or unconscious). They may also 

support the estimation of the difficulty involved during the performance of navigation 

tasks using different scales and levels of detail.  

We argue that people can evaluate the preferred scale of a map, and their 

evaluations are relevant to the task performed. In addition, we showed that the 

preferred scale improves the performance of the navigation task. The preferred scale is 

calculated with a linear model that assigns each of the elements a weight based on the 

participants’ evaluations. Nonetheless, evaluation of the participants with regard to the 

contribution of each element alone is not necessarily aligned with the weight in the 

linear model, meaning that participants are not always able to decompose their 

evaluation to its constituents.  

 



Key words: maps, navigation systems, navigation task, scale, map density, route 

complexity, roads type, zoom in/out 
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 תקציר

נפוץ מאוד. ההתפתחות המהירה לכמו מערכות ניווט ברכבים הפך  GISהשימוש במערכות מבוססות 

. החלטות in-houseשל הטכנולוגיות וזמינותן עודדו בתי תוכנה רבים לפתח מערכות אלה בשיטת 

נעשו לרוב על בסיס האינטואיציות של המפתחים  הקשורות לדרך בה המערכת פועלת וקביעת פרמטרים

על מחקר שיטתי. לרוב לא נעשו בדיקות אמפיריות שבחנו הערכות סובייקטיביות וביצועים  התבססו ולא

 אובייקטיביים של נבדקים כתלות במאפייני התצוגה של המפה בתנאים שונים.

רצף ומעבר בין מפות(. מטרתו  בקנה המידה בו מוצגות מפות דרכים בודדות )לאמתמקד מחקר זה 

לפתח מודל לבחירת קנה מידה לביצוע מטלת ניווט כפונקציה של מאפייני המפה, השטח המוצג בה 

)תוכנת  GISמבוססת  MARTEXה משתמשים במפה. פותחה מערכת לעריכת ניסויים רוהמטרה עבו

ArcView בסיס הנתונים ,sql )וססות על מפות דיגיטאליות מדידת הביצוע של מטלות ניווט שונות המבל

תוך ניטור הפעולות של המשתמש ומאפייני המפה בכל שלבי הניסוי. המערכת מאפשרת ביצוע פעולות 

שונות על המפה כגון סימון נתיב, סימון נקודות )מוצא ויעד(, הצגת טקסט, שינוי קנה המידה וקביעת טווח 

 רחב של הגדרות, מטלות ותסריטים.

דיגיטאליות סויים הבוחנים את הקשר בין מאפיינים שונים של מפות כבישים המחקר כולל סדרת ני

והשטח המוצג לבין טיב ביצוע המטלה. כמו כן בחן המחקר את העדפות הנבדקים בנוגע לקנה המידה 

משתתפים בחן שתי מטלות ניווט פשוטות )ניווט וירטואלי  42 עםלביצוע מטלות ניווט. ניסוי ראשון 

 שטחהי היו תלויות במאפיינמידה הקנה העדפות הנבדקים ביחס לשאלת ניווט( והראה כי  בנתיב ומענה על

אזורים עירוניים צפופים שמציגות . קנה המידה המועדף למפות ה עבורה משתמשים במפהמטלבו המוצג

. במטלת הניווט, בה כפרייםאו  פרברייםאזורים מפות המציגות היה גדול מקנה המידה המועדף עבור 

על המפה מסלול המוגדר בין שתי נקודות, קנה המידה המועדף היה  וסימנוקנה מידה  המשתתפים בחרו

ניווט שכללה שאלת התמצאות, קנה המידה  תגדול יותר במפות בעלות תוואי שטח "צפוף" יותר. במטל

המידה  המועדף היה גדול יותר עבור סוג כביש משני. בשתי המטלות, קנה המידה המועדף הושפע מקנה

ההתחלתי בו הוצגה המפה לנבדק בפעם הראשונה. ככל שקנה המידה ההתחלתי היה גדול יותר, כך קנה 

 המידה המועדף היה גדול יותר. 

בניסוי נוסף שכלל מטלת ניווט )מענה על שאלת ניווט( ומטלת עקיבה המדמה נהיגה פשוטה השתתפו 

סוי הראשון ביחס לתוואי השטח ולקנה המידה תוצאות דומות לאלה שהתקבלו בני התקבלונבדקים.  51

ההתחלתי. עם זאת באופן כללי נבחר קנה מידה קטן יותר כאשר מטלת הניווט נעשתה במקביל למטלת 

, הזמן הנדרש למתן מטלת העקיבה במקביל למטלת הניווטכאשר הנבדקים ביצעו את  ,העקיבה. כמו כן



ממצא זה עשוי  קים ביצעו רק את מטלת הניווט. תשובה במטלת הניווט התקצר יחסית למצב בו הנבד

מבוצעת במקביל למטלת העקיבה. טיב הביצוע נפגע  ת הניווטלהעיד על לחץ זמן בו נמצא הנבדק כשמטל

במקביל. משני הניסויים עולה כי  בוצעו שתי המטלותכאשר  ( 5%..7לעומת  9%..7) מאד מעטרק 

לכן עלה הצורך לבחון את ות וביצועי הנבדקים. ביותר משפיעים על הערכהמפה הנתיב  מאפייני

 המאפיינים המשפיעים על הצפיפות הנתפסת של המפה ועל המורכבות הנתפסת של הנתיב. 

משתתפים סדרה של מפות בעלות מאפיינים שונים ודרגו את רמת הצפיפות  12בניסוי שלישי העריכו 

ל המפה נעשה באמצעות שימוש במאפייני הנתפסת של כל מפה. פיתוח המודלים של הצפיפות הנתפסת ש

המשתנים נמצא כי יישום  ביןורגרסיה ליניארית. מניתוח הקשרים  MARTEXהמפה שהופקו ע"י 

טיב מספר הכבישים ומספר הצמתים במפה משפר את המשתנים על לוגריתמית אלית פונקציה פסיכופיזיק

של משתנים  קטןעל מספר  בהתבסס (R2>.90המודל. המודלים מאפשרים חיזוי מדויק ) הניבוי של

חדש של מפות  על אוסףבצורה פשוטה. המודלים תוקפו בניסוי נוסף  אותם ניתן למדוד או לחשבמסבירים 

שכבות מידע שמציגות התצוגה של המפות בקנה המידה הקטן ביותר  כללה. בניסוי זה חדשים ונבדקים

פיתוח המודל( בין אך נמוך מהמתאם שהתקבל ב) (R2>.65) גבוהפחות מידע. באופן כללי נמצא מתאם 

וזאת כנראה  ,הערכה בפועלהקנה המידה הקטן החיזוי היה גבוה מ. עבור חיזוי המודל להערכת הנבדקים

 בשל השינוי בקונפיגורציה שהביא להצגה פשוטה יותר של המפה בקנה המידה הקטן.

נבדקים את  .0ב. בניסוי רביעי העריכו באופן דומה פותחו מודלים לחיזוי המורכבות הנתפסת של הנתי

המורכבות הנתפסת של סדרת כבישים בעלי מאפיינים שונים שהוצגו במפות הנבדלות בצפיפותן. מאפייני 

הכבישים )כגון אורך נתיב, מספר צמתים, גודל צומת ממוצע, מרחק ממוצע בין צמתים( הופקו באמצעות 

MARTEX המורכבים משישה משתנים מסבירים או אף פחות  ליםונותחו ברגרסיה ליניארית. שבעה מוד

. (adj. R2<0.76, p<0.05>0.59רמת חיזוי טובה יחסית )חוזים את המורכבות הנתפסת של הנתיב ב

חיובת גבוה לרמת המורכבות  מתאםהמשתנים מספר הפניות ומספר הצמתים מופיעים בכל המודלים עם 

, ושלושה מודלים כמשתנים מסבירים שתי המטלות ביחד כוללים אתהנתפסת של הנתיב. ארבעה מודלים 

אחת מהמטלות בנפרד. בשלושה מודלים נכלל גם המשתנה המסביר "צפיפות נתפסת של  מנבאים את כל

התרומה של מספר הצמתים ששאלון במחקר זה. המשתתפים העריכו בהמפה" המתבסס על המודל שפותח 

. בפועל במודלים שחושבומשתנים הזה תואם את תרומת . ממצא מאדוהפניות למורכבות הנתיב גבוהה 

למורכבות הנתפסת של הנתיב לא אוששה בשלושה מאד  תורם מעטכיוון הנסיעה ש ת הנבדקיםהערכ

 ,מתוך שבעת המודלים. המשתתפים לא העריכו את המטלה כגורם משמעותי לקביעת קנה המידה המועדף

משתתפים  24 בעזרת ניסוי שנערך עםדלים תוקפו חלק מהמודלים. המובכשבפועל משתנה זה השפיע 

המודל להערכת הנבדקים  יבין ניבוי. התקבלו מתאמים מובהקים סדרת מפות חדשה שראו

0.61<R2<0.69, p<0.05  . 

להערכת  םהמודלים החוזים את הצפיפות והמורכבות הנתפסת של התצוגה )מפה ונתיב( מספקים כלי

של המפה על השפעת המאפיינים השונים  ומאפשרים הערכה שלהתצוגה מסובייקטיבית ה ההתרשמות

מידה מועדף התרשמות המשתמש ממנה. כמו כן, מדדים אלה עשויים לשמש כמנבאים במודלים של קנה 

 במפה. 



 םבההקודמים הניסויים  בשלב הראשון של בניית המודל לבחירת קנה המידה התבססנו על תוצאות

. הנתונים נותחו באמצעות ניתוחי ביצוע מטלות ניווט שונותלבחרו הנבדקים את קנה המידה המועדף 

LMM צפיפות סגולית" המבטאת את הצפיפות של יחידת שטח זהה בקנה .  במודל השתמשנו במושג"

א ללא תלות בקנה המידה ההתחלתי. נמצ מידה מסוים משותף לצורך חישוב הערכים של מאפייני המפות

אינו מחשב ערך יחיד אלא מצביע על תחום צר יחסית של קני מידה לחישוב קנה המידה המועדף המודל כי 

   .מועדפים, "תחום נוחות"

בוצע ניסוי לתיקוף המודל הבוחן את טיב הביצועים של המטלות עם קנה המידה המועדף בשלב השני 

 - קני מידה בהתבסס על המודל המוצע כך חושבו לכל מפה חמישה ערכים של שםוקני מידה אחרים. ל

שלושה בתוך "טווח הנוחות" ושני ערכים מחוץ לטווח זה. המטרה הייתה להשוות את הביצועים של מטלת 

משתתפים ביצעו מטלת ניווט )"מענה על שאלת ניווט"( במפות  42ניווט בתוך ומחוץ לטווח המועדף. 

שחושבו לכל מפה. תוצאות הניסוי הראו כי זמן  המידה יבעלות מאפיינים שונים המוצגות בחמשת קנ

התגובה בתוך תחום הנוחות היה באופן כללי נמוך בהשוואה לקני המידה האחרים, ההבדל היה משמעותי 

בתוך המשתתפים העריכו כי קני המידה יותר בקנה המידה הקטן יותר ובמפות מאזורים צפופים יחסית.  

 לטווח. שוואה לקני המידה שמחוץ הטווח מתאימים יותר לביצוע המטלה בה

 . הןהמבוססות מפה כוללות אפשרויות תצוגה בקני מידה שונים ברמת פירוט משתנה GISמערכות 

ובפרט  ,התאמת התצוגה .נמצאות בשימוש שכיח בתחומים רבים )כגון נהיגה, רפואה, צבא, תרבות הפנאי(

תגר למתכנני ומעצבי מערכות אלה. חישוב קנה המידה, באופן אוטומטי למטלה ולתוואי השטח מהווה א

עשוי להוריד את העומס  GISקנה מידה מתאים באמצעות המודל לניבוי קנה המידה ושילובו במערכות 

 הקוגניטיבי על המשתמש ולשפר את הביצועים, הבטיחות ונוחות השימוש. 

לסייע בניבוי  הים יכולהעדפות הנבדק ולכן בחינתמטלות ניווט, ב םביצועיקשור לקנה המידה המועדף 

תהליך איסוף המידע על ביצועי המטלה יחסית מורכב. עם זאת, . דבר זה חשוב במיוחד כאשר הביצועים

 מטלה. ב םביצועימהעדפות הנבדקים על הלא תמיד ניתן להסיק 

יכול לסייע שימוש במודלים לניבוי הצפיפות הנתפסת של המפה והמורכבות הנתפסת של הנתיב ה

הקשר בין המאפיינים  מצביעים גם עלתצוגה לתחום מסוים רצוי מוגדר מראש. מודלים אלה הבהתאמת 

בחלקם לא מודעים. השימוש במודלים עשוי לסייע ששל המפה לתהליכים פסיכולוגיים הקשורים לתפיסה 

 בהערכת רמת הקושי הצפויה בביצוע מטלת ניווט בקני מידה שונים. 

מועדף של מפה. העדפה המידה הקנה את מבחינה תיאורטית המחקר מראה שאנשים מסוגלים להעריך 

ומתברר שקנה המידה המועדף אכן מאפשר ביצועים טובים  ,זו נעשית יחסית למטלה שהם נדרשים לבצע

 יותר של המטלה. נראה גם שאת קנה המידה המועדף ניתן לנבא על סמך המאפיינים של המפה באמצעות

את העדפותיהם ולהצביע על מידת התרומה של  נתחמודל ליניארי.  עם זאת, לא תמיד אנשים מסוגלים ל

 משתנים שונים בקביעת ההעדפות שלהם.

שלבים עיקריים לפיתוח ותיקוף של מודל המטפל בכיוון ערכי  שלושהבת  מתודולוגיההמחקר מציג 

העדפות עם מדידת ביצועים. בשלב הראשון משתנים במערכת בהתבסס על העדפות משתמשים ותיקוף ה

ופותח . בשלב השני נותחו התוצאות שהתקבלו שונות נבחנו העדפות המשתמשים באמצעות מטלות ניווט



המודל ערכי קנה המידה המועדפים לביצוע  בעזרת. בשלב האחרון חושבו מודל לחיזוי קנה המידה המועדף

משתתפים  בניסוי בוקף תווץ לטווח המועדף. המודל ובנוסף חושבו ערכים מח ,המטלה לסט מפות חדש

  .מחוץ לטווחבתנאי שהתצוגה חדשים ביצעו את המטלות בתנאי של התצוגה המועדפת ו

 

מידה, צפיפות מפה נתפסת, צפיפות נתיב -מילות מפתח: מפות, מערכות ניווט, מטלת ניווט, קנה

 .zooms in/out נתפסת, סוגי כבישים,

 



Involvement of Adenosine in tumor escape from immune surveillance 
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Abstract 

Objectives: Adenosine is one of the factors contributing to tumor growth and survival by a 

variety of mechanisms. It accumulates in solid tumors at high concentrations, and has been 

shown to stimulate angiogenesis and to inhibit the activity of different immune cells. Results 

from several murine tumor models suggest that these functions are mainly mediated by the 

engagement of adenosine with its G protein-coupled A2A receptor (A2AR). In addition, 

accumulating epidemiologic data demonstrate an inverse association between coffee drinking 

and risk of various cancers in humans. This beneficial effect was attributed to the presence of 

caffeine, a potent A2AR antagonist. There are several independent sources of adenosine; 

however, the constant release of adenosine could be counteracted by its deamination, which is 

catalyzed by adenosine deaminase (ADA). Here, we examine the involvement of adenosine in 

the escape of cancer cells from immune surveillance. Methods: Tumors were induced in wild-

type and A2AR
-/-

 mice, as well as in A2AR
+/-

 heterozygote mice by intramuscular injection of the 

carcinogen 3-methylcholanthrene (3-MCA) or by inoculation of 3-MCA–induced MCA12.12 

cells and B16 melanoma cells into footpads of wild-type mice. Recipient mice were treated with 

caffeine (0.1% in drinking water) and tumor growth was monitored. Splenocytes isolated from 

B16-challenged mice were mixed with fresh B16 cells and cytokine release was determined. In 

addition, mice were injected with B16 and MCA12.12 cells that were genetically modified to 

express a secreted form of murine ADA, and tumor progression was monitored. The effect of 

adenosine on the production of the immune-related cytokine, IL-15 and its non-redundant 

specific receptor alpha-subunit (IL-15Rα), were tested in various tumor cell lines and in bone 

marrow-derived dendritic cells (BMDC) in vitro. Results: A2AR
-/-

 mice exhibited both reduced 

rate and delayed tumor development after tumor induction by 3-MCA compared to wild-type 

mice (day of tumor appearance: 127 Vs 83, respectively, p=0.035, n=20). Accordingly, treatment 

of mice with the A2AR antagonist, caffeine, significantly decreased the rate of tumor-bearing 

mice after carcinogen inoculation (14% Vs 53%, respectively, p=0.0286, n=15). In addition, 



caffeine treatment resulted in significant inhibition of tumor growth in mice inoculated with B16 

compared to control mice. Mixed cultures of splenocytes from caffeine-treated mice exhibited 

significantly elevated levels of IFNγ, IL-6, MCP-1, TNF-α and IL-10 compared to mixed 

cultures of splenocytes from vehicle-treated mice. Mice injected with ADA-expressing cells 

displayed a significantly lower rate of tumors compared to control mice. In addition, we found 

that adenosine down-regulated IL-15 and IL-15Rα levels in tumor cells and DCs through A2AR. 

Conclusion: We demonstrated here for the first time that both caffeine treatment and genetic 

deletion of A2AR facilitate the suppression of carcinogen-induced tumorigenesis. Similarly, 

reduction of adenosine levels in tumor microenvironment by ADA-expression significantly 

improves inhibition of tumor. In addition, the down-regulation of IL-15 and IL-15Rα levels in 

tumor cells and DCs could represent a novel mechanism for immunosuppression by adenosine. 

Overall, our data suggest that the use of pharmacological A2AR antagonism or agents the reduce 

adenosine may hold a therapeutic potential in cancer. 

 

Key words: A2AR, ADA, caffeine, 3-MCA, tumor 

 



 מעורבות אדנוזין בחמיקה של גידולים סרטניים ממערכת החיסון

 מאת: הדר עייני

 מנחים: פרופ' עמוס דובדבני, ד"ר אלי לואיס

 תקציר

הוא אחד מהפקטורים שתורמים לגדילה ולשגשוג של תאי סרטן ע"י הנוקלאוזיד אדנוזין  רקע:

נמצא סרטניים ממערכת החיסון ו-אנטיאים ידוע כמעכב פעילות של תמנגנונים שונים. אדנוזין 

עבודות מעורב בתהליך האניוגנזה וכי יש לו תפקיד חשוב במטאסטאזה של תאים סרטניים.  שהוא

שלו עם על ידי ליגציה בעיקר מתווכת שנעשו מרמזות שהפעילות האימונוסופרסיבית של אדנוזין 

בנוסף, עדויות אפידמיולוגיות רבות מצביעות על  . Gsשמצומד לחלבוניA2A  (A2AR)הרצפטור 

קורלציה שלילית בין צריכת קפה ותחלואה בסוגי סרטן שונים בבני אדם. האפקט החיובי הזה שויך 

אדנוזין נמצא ברמות נמוכות מחוץ לתא, . A2ARלנוכחות של קפאין שהוא אנטגוניסט פוטנטי של 

צן וכדומה, רמותיו עולות. אנזים המבקר את אך בגידולים מוצקים, מצבים של דלקת, חוסר חמ

בעבודה אמינציה לאינוזין. -הופך אדנוזין על ידי דה( שADA)אמינז -אדנוזין דהאדנוזין הוא רמות 

גידולים  שיטות:זו חקרנו את המעורבות של אדנוזין בחמיקה של תאי סרטן מהמערכת החיסונית. 

( ע"י WT)  wild-typeובעכברי  A2AR (A2AR KO) -החסרים את הגן המקודד להושרו בעכברים 

ת ושור  B16 melanomaלשריר הירך או ע"י הזרקה של תאיMCA-3 הזרקה של הקרצינוגן 

. עכברים שהושרה בהם WT, לכף הרגל של עכברי MCA-3 מגידול הופק, שהMCA-12.12תאים ה

וציטים שהופקו גידול טופלו בקפאין במי השתייה ונעשה מעקב אחר התפתחות הגידול. ספלנ

בתרבית והפרשה  B16אינקובציה עם תאי -עברו קו B16 melanomaמעכברים שהוזרקו עם תאי 

 B16 melanomaותאי MCA-12.12של ציטוקינים שונים נבדקה.  בנוסף, עכברים הוזרקו עם תאי 

ה , ונעשADAשעברו מודיפיקציה גנטית על מנת לבטא צורה מופרשת של האנזים שמפרק אדנוזין, 

של  αותת היחידה  IL-15מעקב אחר התפתחות הגידול.  האפקט של אדנוזין על ייצור הציטוקין 

 נבדק בתאי סרטן שונים ובתאים דנדריטים שהופקו ממח העצם.( IL-15Rα) הרצפטור שלו

עמידים יותר בפני אינדוקציית גידול סרטני על ידי  A2AR KO ראינו כי עכברי תוצאות ראשוניות:

3-MCA בהשוואה לעכברי ה-WT.  באופן דומה, טיפול בקפאין הוריד בצורה משמעותית את מספר

העכברים שפיתחו גידולים לאחר הזרקת הקרצינוגן. בנוסף, טיפול בקפאין הוביל לעיכוב משמעותי 

לעומת עכברי ביקורת. תרביות מעורבות של  B16בהתפתחות הגידול בעכברים שהוזרקו עם תאי 

-IFNγ ,IL-6 ,MCPופקו מעכברים שטופלו בקפאין הציגו רמות גבוהות יותר של  ספלנוציטים שה

1 ,TNF-α ו-IL-10 .מצאנו כי  בהשוואה לתרביות מעורבות של ספלנוציטים מעכברי ביקורת

פיתחו פחות גידולים לעומת עכברי  ADAעכברים שהוזרקו עם תאי סרטן המבטאים את האנזים 

בתאי סרטן ובתאים  IL-15Rα -ו IL-15דנוזין הוריד את רמות הביקורת.  בנוסף, מצאנו כי א



גן בעבודה זו הראינו לראשונה כי טיפול בקפאין וחוסר ב סיכום: .A2A דנדריטים בתיווך הרצפטור

גרמו לעיכוב בהתפתחות גידולים אשר הושרו ע"י קרצינוגן. ממצא זה מצביע על  A2AR  -המקודד ל

בשלבים הראשונים של התהליך הסרטני. באופן דומה, הראינו כי הורדה של  מעורבות של אדנוזין

שיפרה משמעותית את עיכוב הגידול בעכברים. ירידה  ADAרמות אדנוזין בסביבת הגידול ע"י 

והרצפטור שלו בתאי סרטן ובתאים דנדריטים יכולה לייצג מנגנון חדש  IL-15ברמות 

התוצאות שקיבלנו יכולות להוות בסיס לטיפול פוטנציאלי לאימונוסופרסיה של אדנוזין. לסיכום, 

ובמתווכים שונים המסוגלים להוריד את  A2ARבסרטן ע"י שימוש באנטגוניסטים פרמקולוגיים של 

  רמות אדנוזין.

 

  A2Aאמינז, רצפטור -: קרצינוגן, קפאין, אדנוזין דהמילות מפתח

 



                  -השפעת תוסף פרוביוטי על מצב התחלואה של חולים קשישים מאושפזים:    שם העבודה 

 מבוקר, כפול סמיות. התערבותתוצאות ניסוי                           

 

 מגישה :          הילה זהרוני  

 

  מנחה :           פרופ' דרורה פרייזר

 

 תקציר

   רקע

 ביניהן השונות הגוף מערכות של לקוי לתפקוד להביא העלולה בפגיעה מאופיין ההזדקנות תהליך

 עשויים אלה כל. התזונתי המצב להתדרדרות  בסיכון ועליה החיסון מערכת, העיכול מערכת

, שיפור תפקוד מערכת העיכול, שיפור תגובת  אלה תופעות על הקלה לכן. האשפוז במהלך להחריף

 הקשיש של חייו איכות לשיפור לתרום יםויכולים  חשוב מערכת החיסון, ושיפור המצב התזונתי 

 .יותר ומלאה מהירה להחלמה ולהביא המאושפז

 

  מטרת המחקר

  לבדוק את השפעת מתן חיידקים פרוביוטיים על מערכת העיכול .1

 על מדדי מערכת החיסון  חיידקים פרוביוטייםלבדוק את השפעת מתן  .2

 על מצבם התזונתי של מטופלים אלה  לבדוק את השפעת מתן חיידקים פרוביוטיים .3

 

  שיטות 

 הגריאטרי המרכז של אורטופדי לשיקום במחלקה ,מחקר  התערבותי השוואתי, כפול סמיות

.  חולים 213 סיימו מעקבלמחקר   שגויסוחולים  323מתוך . 2002 שנת במהלך, בגדרה, הרצפלד

פרוביוטי משתתפי המחקר חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות, קבוצת הטיפול קיבלה תכשיר 

 יום. 23, ואילו קבוצת הביקורת קיבלה אינבו, משך ההתערבות  VSL#3מסוג 

 השפעת הפרוביוטיקה על מערכת העיכול נבדקה ע"י השוואה בין שתי הקבוצות על פי: שעור 

ימים בהם היה , שעור היתה יציאה תקינהיימים בהם הה , שעורתה יציאהייימים בהם לא הה

אנטיגן  נוכחותכמו כן הושוותה משלשלים, ימים בהם  קיבלו החולים , שעור השלשול

 בתחילת המחקר ובסופו. Helicobacter pylori אנטיגן ל  Clostridium difficeleל

 IgA IgMאימונוגלובולינים השוואת השינוי ברמותיסון נבדקה ע"י השפעת הפרוביוטיקה על מערכת הח

IgG   ורמותCRP בשתי קבוצות המחקר, לפני ובתום  ,שכיחות תרבית שתן חיובית השוואתוכן , בדם

   ההתערבות.

 Nutritional Risk Assessmentנבדקה ע"י שאלון סיכון תזונתי  מצב תזונתי השפעת הפרוביוטיקה על

(NRA בתחילת המעקב ובסופו ) ,וכן על ידי השוואת רמות אלבומין , פראלבומין, וסך חלבונים דם .

 .  בשתי קבוצות המחקר, לפני ובתום ההתערבות

 



 תוצאות  

ימים רבים    p<0.001) היו באופן מובהק )קבוצת הפרוביוטיקה ל - השפעה על מערכת העיכול

 . ((RR-1.13 , CI 1.05-1.21  הביקורתהשוואה לקבוצת יותר  של יציאה תקינה ב

   (p<0.001) בהשוואה לקבוצת הביקורתהיו פחות ימים עם שלשול   קבוצת הפרוביוטיקהל

  ) 06.0-0600.( RR-0.68 ,CI    

ו מספר הימים בהם השתמשו במשלשלים היה נמוך בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת 

 (RR-0.79, CI-0.698-0.915  p<0.002) 

 קבוצות המחקרשתי ב Helicobacter pylori לא נמצא הבדל מובהק בנוכחות אנטיגן חיובי ל

 .לאחר מתן פרוביוטיקה

בין שתי  CRPלא נמצאו הבדלים בהפרשי רמות האימונוגלובולינים וברמות ה  -מערכת החיסון 

מובהקת למתן . יחד עם זאת, נמצאה השפעה קבוצות המחקר בתחילת המחקר בהשוואה לסופו

( ועל עליית >0.022 p) IgA טיפול פרוביוטי עם טיפול אנטיביוטי על עליית רמות האימונוגלובולין

  IgG( ,0.001p<.) רמות האימונוגלובולין

 תזונתיים: המדדים חלק מההשפעה על  נמצאהלטיפול הפרוביוטי  -מדדים תזונתיים

בוצת הפרוביוטיקה לעומת קבוצת הביקורת היה גדול יותר בקהאלבומין שיפור ברמת 

(p<0.036). מגמה דומה אם כי לא מובהקת  הבשיפור ברמות הפראלבומין וסך החלבונים נראת

p<0.084  וp<0.096  בהתאמה. לטיפול הפרוביוטי לא נמצאה השפעה על ציון שאלון הסיכון

 .NRAהתזונתי 

  מסקנות

ישנה השפעה חיובית על  #3VSLיוטיקה מסוג תוצאות מחקר זה מצביעות על כך שלמתן פרוב

מערכת העיכול בחולים מאושפזים. מתן פרוביוטיקה תורם לירידה מובהקת בהיארעות שלשולים 

ובהקלה על עצירות שבאה לידי ביטוי בירידה בשימוש במשלשלים. במחקר זה לא נמצאה השפעה 

  .ייתכן ובגלל מספר המקרים הקטן ,Helicobacter pylori למתן התכשיר הפרוביוטי על נוכחות

עוד ניתן לראות מתוצאות מחקר זה כי בעקבות מתן פרוביוטיקה ישנה השפעה על חלק ממדדי 

 מערכת החיסון בתנאים מסוימים. 

בנוסף מצביעות תוצאות מחקר זה על שיפור ומגמת שיפור במדדים התזונתיים שנבדקו. לעובדה 

מגיעים לאשפוז במצב תזונתי ירוד שלעיתים מתדרדר  זו ישנה חשיבות מאחר וקשישים רבים

  במהלך האשפוז עצמו. 

שימוש בפרוביוטיקה הוא קל, בטוח ונוח לשימוש ולכן יכול להוות תמיכה לטיפול הרפואי 

 והתזונתי.

מאחר ומצבם הרפואי של החולים משתתפי המחקר היה טוב יחסית, קיים צורך במחקר נוסף 

הפרוביוטיקה על מדדים שונים באוכלוסיית המאושפזים הנמצאים במצב שיבדוק את השפעת 

יתכן שתמצא השפעה חזקה יותר ומיטיבה יותר של הטיפול הפרוביוטי . בריאותי ירוד יותר

 בחולים אלה.

 

 



The Impact of Probiotics on Morbidity of Hospitalized Elderly Patients –A Randomized 

Controlled Double Blind Intervention Trial:  An Absract 

By: Hilla Zaharoni 

Advisor: prop' Drora Frazer 

The aging process is characterized by gradual physical decline which can be exacerbated during 

hospitalization. Therefore, improvement in any of these developments is important and can 

contribute to the improved quality of life of the elderly. 

The Digestive System: Some changes in the digestive system of the elderly are attributable to 

changes in the intestinal flora. In old age, there is an increase in the incidence of Helicobacter 

pylori which results in the development of Atrophic Gastritis. In general, there is a rise in the 

incidence of Clostridium difficile diarrhea and pseudomembranous colitis among all hospitalized 

patients, however with greater occurrence among elderly inpatients. 

  

Aim of the Study: 

To examine the impact of probiotic administration  on the: 

1.  Digestive system 

2. Immune system function 

3. Nutritional status 

 

Methods: A 45-day long randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Participating 

patients were hospitalized in the Orthopedic Rehabilitation Department of Harzfeld Geriatric 

Center in 2004. Subjects were divided randomly into two groups: the study group treated with 

probiotics (VSL#3) and the control group that received placebo. The effect of probiotics on the 

digestive system was assessed by comparing the two groups in terms of the number of days:  

a. Without bowel movement 
b. With intact bowel movement 
c.  With diarrhea 
d. Using laxatives     
 

In addition, the antigen for Helicobacter pylori was assessed, comparing its presence at the 

beginning and at the conclusion of the study. 

The effect of probiotics on the immune measures was assessed by comparing the difference in 

the immunoglobulin levels Iga, IgG, IgM and CRP levels in the blood, and comparing the 

incidence of positive urine culture in the two groups in the beginning and conclusion of the 

intervention.  



The impact of probiotic use on nutritional measures was assessed by comparing albumin, 

prealbumin and total protein level in the blood in the two groups before and after the 

intervention. In addition, a "Nutritional Risk Assessment Questionnaire" was completed in the 

beginning and at the end of the follow up. 

Results 

Impact on the Digestive System: The total number of days of bowel movements followed up at 

the hospital was greater in the probiotics group in comparison to the control group. For the 

probiotics group there were more days (statistically significant (p<0.001) of intact bowel 

movement in comparison with the control group (RR-1.13, CI 1.05- 1.21). For the probiotics 

group, there were less days of diarrhea compared with the control group (p<0.001) (RR-0.68, CI 

0.60-0.77). No distinct difference was found in the occurrence of constipation between the 

groups, even though there was a favorable tendency for the probiotics group who suffered less 

days of constipation (p= 0.097). When the number of days of laxative intake was compared, it 

was found that the probiotic group took laxatives a smaller number of days than the control 

group – both in regard to subjects who had intact bowel movement and those who had 

constipation (RR-0.89, CI-0.83-0.96 p,<0.003) and (RR-0,79,CI-0.698-0.915  p< 0.002) 

respectively.  

No statistical significant difference was found in the two study groups in regard to the presence 

of positive Helicobacter pylori antigen after giving the probiotics. 

Immune Measures: In both the beginning and conclusion of the study, there was no identifiable 

difference in the immunoglobulin levels and the CPR levels between the two study groups. 

However, when probiotics treatment was administered with antibiotic treatment there was 

significant impact on the increase in levels of the immunoglobulin IgA (p < 0.024) and on the 

immunoglobulin IgG (p < 0.001). Probiotics did not influence any differently the 

immunoglobulin levels nor the reduction of CRP levels among patients with positive urine 

cultures.   

Nutritional Measures: Probiotic treatment was found to have a positive effect on some 

nutritionalmeasures: The albumin level significantly increased more for the probiotics group 

compared with the control group (p<0.036). For the prealbumin and total protein levels, there 

was a similar, though not significant trend with p<0.084 and p< 0.096, respectively. Probiotic 

treatment had no effect on the NRA questionnaire score. 

 

 



Conclusions: 

The results of this study indicate that administration of VSL#3 probiotics has positive 

impact on the digestive system. The probiotics contributed to regularization of bowel 

movements: The probiotics treatment contributed to a significant reduction of the 

occurrence of diarrhea and relief from constipation as reflected in the decreased intake 

of laxatives.  

In this study, no effect from probiotics was found on the presence of  Helicobacter 

pylori, probably because of the small number of subjects.  

This study also revealed that under certain conditions (e.g., the intake of probiotica 

with antibiotics) probiotic treatment had a positive impact on a number of immune 

measures. 

In addition, the results of this study indicate the positive impact of probiotics on 

nutritional measures. This fact has important significance since many older patients are 

hospitalized in poor nutritional condition which can further deteriorate during 

hospitalization. Therefore any intervention that improves their nutritional status is of 

high importance for their recovery. 

The use of probiotics is safe, very simple and easy to administer and can therefore 

contribute to medical nutritional treatment. Since the patients who took part in this 

study were in relatively good medical condition, further studies are recommended to 

examine the impact of probiotics on patients suffering from more severe medical 

conditions. It will likely be concluded that probiotic treatment has a more considerable 

and beneficial impact on such patients. Further study is also recommended in order to 

determine that probiotic foods should be included in the hospital menu of all patients. 

 

 



                  -השפעת תוסף פרוביוטי על מצב התחלואה של חולים קשישים מאושפזים:    שם העבודה 

 מבוקר, כפול סמיות. התערבותתוצאות ניסוי                           

 

 מגישה :          הילה זהרוני  

 

  מנחה :           פרופ' דרורה פרייזר

 

 תקציר

   רקע

 ביניהן השונות הגוף מערכות של לקוי לתפקוד להביא העלולה בפגיעה מאופיין ההזדקנות תהליך

 עשויים אלה כל. התזונתי המצב להתדרדרות  בסיכון ועליה החיסון מערכת, העיכול מערכת

, שיפור תפקוד מערכת העיכול, שיפור תגובת  אלה תופעות על הקלה לכן. האשפוז במהלך להחריף

 הקשיש של חייו איכות לשיפור לתרום יםויכולים  חשוב מערכת החיסון, ושיפור המצב התזונתי 

 .יותר ומלאה מהירה להחלמה ולהביא המאושפז

 

  מטרת המחקר

  לבדוק את השפעת מתן חיידקים פרוביוטיים על מערכת העיכול .1

 על מדדי מערכת החיסון  חיידקים פרוביוטייםלבדוק את השפעת מתן  .2

 על מצבם התזונתי של מטופלים אלה  לבדוק את השפעת מתן חיידקים פרוביוטיים .3

 

  שיטות 

 הגריאטרי המרכז של אורטופדי לשיקום במחלקה ,מחקר  התערבותי השוואתי, כפול סמיות

.  חולים 213 סיימו מעקבלמחקר   שגויסוחולים  323מתוך . 2002 שנת במהלך, בגדרה, הרצפלד

פרוביוטי משתתפי המחקר חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות, קבוצת הטיפול קיבלה תכשיר 

 יום. 23, ואילו קבוצת הביקורת קיבלה אינבו, משך ההתערבות  VSL#3מסוג 

 השפעת הפרוביוטיקה על מערכת העיכול נבדקה ע"י השוואה בין שתי הקבוצות על פי: שעור 

ימים בהם היה , שעור היתה יציאה תקינהיימים בהם הה , שעורתה יציאהייימים בהם לא הה

אנטיגן  נוכחותכמו כן הושוותה משלשלים, ימים בהם  קיבלו החולים , שעור השלשול

 בתחילת המחקר ובסופו. Helicobacter pylori אנטיגן ל  Clostridium difficeleל

 IgA IgMאימונוגלובולינים השוואת השינוי ברמותיסון נבדקה ע"י השפעת הפרוביוטיקה על מערכת הח

IgG   ורמותCRP בשתי קבוצות המחקר, לפני ובתום  ,שכיחות תרבית שתן חיובית השוואתוכן , בדם

   ההתערבות.

 Nutritional Risk Assessmentנבדקה ע"י שאלון סיכון תזונתי  מצב תזונתי השפעת הפרוביוטיקה על

(NRA בתחילת המעקב ובסופו ) ,וכן על ידי השוואת רמות אלבומין , פראלבומין, וסך חלבונים דם .

 .  בשתי קבוצות המחקר, לפני ובתום ההתערבות

 



 תוצאות  

ימים רבים    p<0.001) היו באופן מובהק )קבוצת הפרוביוטיקה ל - השפעה על מערכת העיכול

 . ((RR-1.13 , CI 1.05-1.21  הביקורתהשוואה לקבוצת יותר  של יציאה תקינה ב

   (p<0.001) בהשוואה לקבוצת הביקורתהיו פחות ימים עם שלשול   קבוצת הפרוביוטיקהל

  ) 06.0-0600.( RR-0.68 ,CI    

ו מספר הימים בהם השתמשו במשלשלים היה נמוך בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת 

 (RR-0.79, CI-0.698-0.915  p<0.002) 

 קבוצות המחקרשתי ב Helicobacter pylori לא נמצא הבדל מובהק בנוכחות אנטיגן חיובי ל

 .לאחר מתן פרוביוטיקה

בין שתי  CRPלא נמצאו הבדלים בהפרשי רמות האימונוגלובולינים וברמות ה  -מערכת החיסון 

מובהקת למתן . יחד עם זאת, נמצאה השפעה קבוצות המחקר בתחילת המחקר בהשוואה לסופו

( ועל עליית >0.022 p) IgA טיפול פרוביוטי עם טיפול אנטיביוטי על עליית רמות האימונוגלובולין

  IgG( ,0.001p<.) רמות האימונוגלובולין

 תזונתיים: המדדים חלק מההשפעה על  נמצאהלטיפול הפרוביוטי  -מדדים תזונתיים

בוצת הפרוביוטיקה לעומת קבוצת הביקורת היה גדול יותר בקהאלבומין שיפור ברמת 

(p<0.036). מגמה דומה אם כי לא מובהקת  הבשיפור ברמות הפראלבומין וסך החלבונים נראת

p<0.084  וp<0.096  בהתאמה. לטיפול הפרוביוטי לא נמצאה השפעה על ציון שאלון הסיכון

 .NRAהתזונתי 

  מסקנות

ישנה השפעה חיובית על  #3VSLיוטיקה מסוג תוצאות מחקר זה מצביעות על כך שלמתן פרוב

מערכת העיכול בחולים מאושפזים. מתן פרוביוטיקה תורם לירידה מובהקת בהיארעות שלשולים 

ובהקלה על עצירות שבאה לידי ביטוי בירידה בשימוש במשלשלים. במחקר זה לא נמצאה השפעה 

  .ייתכן ובגלל מספר המקרים הקטן ,Helicobacter pylori למתן התכשיר הפרוביוטי על נוכחות

עוד ניתן לראות מתוצאות מחקר זה כי בעקבות מתן פרוביוטיקה ישנה השפעה על חלק ממדדי 

 מערכת החיסון בתנאים מסוימים. 

בנוסף מצביעות תוצאות מחקר זה על שיפור ומגמת שיפור במדדים התזונתיים שנבדקו. לעובדה 

מגיעים לאשפוז במצב תזונתי ירוד שלעיתים מתדרדר  זו ישנה חשיבות מאחר וקשישים רבים

  במהלך האשפוז עצמו. 

שימוש בפרוביוטיקה הוא קל, בטוח ונוח לשימוש ולכן יכול להוות תמיכה לטיפול הרפואי 

 והתזונתי.

מאחר ומצבם הרפואי של החולים משתתפי המחקר היה טוב יחסית, קיים צורך במחקר נוסף 

הפרוביוטיקה על מדדים שונים באוכלוסיית המאושפזים הנמצאים במצב שיבדוק את השפעת 

יתכן שתמצא השפעה חזקה יותר ומיטיבה יותר של הטיפול הפרוביוטי . בריאותי ירוד יותר

 בחולים אלה.

 

 



The Impact of Probiotics on Morbidity of Hospitalized Elderly Patients –A Randomized 

Controlled Double Blind Intervention Trial:  An Absract 

By: Hilla Zaharoni 

Advisor: prop' Drora Frazer 

The aging process is characterized by gradual physical decline which can be exacerbated during 

hospitalization. Therefore, improvement in any of these developments is important and can 

contribute to the improved quality of life of the elderly. 

The Digestive System: Some changes in the digestive system of the elderly are attributable to 

changes in the intestinal flora. In old age, there is an increase in the incidence of Helicobacter 

pylori which results in the development of Atrophic Gastritis. In general, there is a rise in the 

incidence of Clostridium difficile diarrhea and pseudomembranous colitis among all hospitalized 

patients, however with greater occurrence among elderly inpatients. 

  

Aim of the Study: 

To examine the impact of probiotic administration  on the: 

1.  Digestive system 

2. Immune system function 

3. Nutritional status 

 

Methods: A 45-day long randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Participating 

patients were hospitalized in the Orthopedic Rehabilitation Department of Harzfeld Geriatric 

Center in 2004. Subjects were divided randomly into two groups: the study group treated with 

probiotics (VSL#3) and the control group that received placebo. The effect of probiotics on the 

digestive system was assessed by comparing the two groups in terms of the number of days:  

a. Without bowel movement 
b. With intact bowel movement 
c.  With diarrhea 
d. Using laxatives     
 

In addition, the antigen for Helicobacter pylori was assessed, comparing its presence at the 

beginning and at the conclusion of the study. 

The effect of probiotics on the immune measures was assessed by comparing the difference in 

the immunoglobulin levels Iga, IgG, IgM and CRP levels in the blood, and comparing the 

incidence of positive urine culture in the two groups in the beginning and conclusion of the 

intervention.  



The impact of probiotic use on nutritional measures was assessed by comparing albumin, 

prealbumin and total protein level in the blood in the two groups before and after the 

intervention. In addition, a "Nutritional Risk Assessment Questionnaire" was completed in the 

beginning and at the end of the follow up. 

Results 

Impact on the Digestive System: The total number of days of bowel movements followed up at 

the hospital was greater in the probiotics group in comparison to the control group. For the 

probiotics group there were more days (statistically significant (p<0.001) of intact bowel 

movement in comparison with the control group (RR-1.13, CI 1.05- 1.21). For the probiotics 

group, there were less days of diarrhea compared with the control group (p<0.001) (RR-0.68, CI 

0.60-0.77). No distinct difference was found in the occurrence of constipation between the 

groups, even though there was a favorable tendency for the probiotics group who suffered less 

days of constipation (p= 0.097). When the number of days of laxative intake was compared, it 

was found that the probiotic group took laxatives a smaller number of days than the control 

group – both in regard to subjects who had intact bowel movement and those who had 

constipation (RR-0.89, CI-0.83-0.96 p,<0.003) and (RR-0,79,CI-0.698-0.915  p< 0.002) 

respectively.  

No statistical significant difference was found in the two study groups in regard to the presence 

of positive Helicobacter pylori antigen after giving the probiotics. 

Immune Measures: In both the beginning and conclusion of the study, there was no identifiable 

difference in the immunoglobulin levels and the CPR levels between the two study groups. 

However, when probiotics treatment was administered with antibiotic treatment there was 

significant impact on the increase in levels of the immunoglobulin IgA (p < 0.024) and on the 

immunoglobulin IgG (p < 0.001). Probiotics did not influence any differently the 

immunoglobulin levels nor the reduction of CRP levels among patients with positive urine 

cultures.   

Nutritional Measures: Probiotic treatment was found to have a positive effect on some 

nutritionalmeasures: The albumin level significantly increased more for the probiotics group 

compared with the control group (p<0.036). For the prealbumin and total protein levels, there 

was a similar, though not significant trend with p<0.084 and p< 0.096, respectively. Probiotic 

treatment had no effect on the NRA questionnaire score. 

 

 



Conclusions: 

The results of this study indicate that administration of VSL#3 probiotics has positive 

impact on the digestive system. The probiotics contributed to regularization of bowel 

movements: The probiotics treatment contributed to a significant reduction of the 

occurrence of diarrhea and relief from constipation as reflected in the decreased intake 

of laxatives.  

In this study, no effect from probiotics was found on the presence of  Helicobacter 

pylori, probably because of the small number of subjects.  

This study also revealed that under certain conditions (e.g., the intake of probiotica 

with antibiotics) probiotic treatment had a positive impact on a number of immune 

measures. 

In addition, the results of this study indicate the positive impact of probiotics on 

nutritional measures. This fact has important significance since many older patients are 

hospitalized in poor nutritional condition which can further deteriorate during 

hospitalization. Therefore any intervention that improves their nutritional status is of 

high importance for their recovery. 

The use of probiotics is safe, very simple and easy to administer and can therefore 

contribute to medical nutritional treatment. Since the patients who took part in this 

study were in relatively good medical condition, further studies are recommended to 

examine the impact of probiotics on patients suffering from more severe medical 

conditions. It will likely be concluded that probiotic treatment has a more considerable 

and beneficial impact on such patients. Further study is also recommended in order to 

determine that probiotic foods should be included in the hospital menu of all patients. 
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Abstract 

It has been well established that stress which causes the adaptive fight-or-flight 

response may substantially affect the homeostatic regulation of the immune system. 

Indeed, in most animal models studied thus far, stressful triggers such as fear, 

maternal deprivation, social threat or physiological challenge have been shown to 

induce immunosuppression associated with increased susceptibility to infectious 

diseases. These effects seem to be mediated by the hypothalamic-pituitary-adrenal 

(HPA) axis, a complex network of signals linking the nervous, endocrine and immune 

systems. 

    The HPA axis can be triggered by stress or by proinflammatory cytokines (e.g., IL-

1, IL-6 and TNF-α) to ultimately result in the secretion of glucocorticoids (GCs) 

(cortisol in humans and corticosterone (CORT) in rodents) from the adrenal glands to 

the circulation. GCs in turn, act generally to suppress the activation, proliferation and 

trafficking of immune cells. In addition, GCs have been shown to increase the 

frequency of regulatory T cells (Tregs) which act to suppress the activities of effector 

T cells (Teff) and within the Teff subsets, cause a shift from a TH1/TH17 pro-

inflammatory to a TH2 anti-inflammatory immune response. GCs are therefore often 

used as immunosuppressors in the clinical treatment of inflammatory and autoimmune 

diseases. Regardless of its immunosuppressive effects, chronic exposure to stress has 

also been linked with relapse of autoimmune diseases such as multiple sclerosis (MS) 

(Experimental autoimmune encephamyelitis (EAE) in rodents) and psoriasis. 

Paradoxically however, these diseases are characterized by a TH1/TH17 pro-

inflammatory immune response which raises the possibility that chronic stress 

exposure attenuates the immunosuppressive effects of GCs.  



    The present study aims to explore the effects of chronic stress on 

immunoregulatory mechanisms which directly control autoimmunity. To this end, we 

subjected C57BL/6 mice to 24 days of chronic variable stress (CVS) and tested its 

effects on endocrine and immune related parameters which act to regulate immune 

activities. Furthermore, we tested the effect of CVS on the susceptibility to EAE and 

the course of its development. 

      In all stressed mice, the 24-day CVS paradigm employed in the current study 

increased anxiety-like behaviors, decreased weight gain, increased CORT levels and 

induced spleen atrophy. Nonetheless, whereas CVS paradigm increased the 

susceptibility and exacerbated EAE in female mice, this was not the case in male mice 

which demonstrated a severe form of the disease under both non-stressed and stressed 

conditions. This gender-related effect was accompanied by substantially lower CORT 

levels observed in both non-stressed and stressed males throughout the experimental 

period (i.e., both prior to and following EAE induction) than in females. The 

increased susceptibility to EAE observed in stressed female mice was accompanied 

by a reduced CORT response to stimuli, decreased Treg/Teff ratio, a shift towards 

proinflammatory TH1/TH17 responses and steroid resistance particularly among TH1 

and TH17 pro-inflammatory effector T cells. The latter was associated with increased 

glucocorticoid receptors (GRs) expression and immunosuppression effect of CORT 

within the TH1 and TH17 subsets as compared to those observed within the TH2 

subset and raises the possibility that following chronic exposure to GCs, TH1 and 

TH17 and to a lesser extent TH2 subsets subjected to develop steroid resistance. 

   These results suggest that whereas the active HPA axis can protect from pathogenic 

autoimmunity, chronic exposure to stress results in far-reaching consequences on key 

immune regulatory parameters which in turn caused a higher risk for destructive 

autoimmunity, a phenomenon which can be exacerbated with the chronic use of 

steroid treatments in high stressed populations. 

 

Keywords:  Stress; HPA-axis; Glucocorticoids; Regulatory T cells; Effector T cells; 

Immune regulation; Autoimmune diseases. 

 

  

  



       מחלישה את הבקרה על פעילות מערכת החיסון ומעלה את חשיפה לתנאי לחץ כרוני   :נושא העבודה

 C57BL/6 הרגישות לתהליכים אוטואימוניים בנקבות עכברים מזן                       

  הרפז עידן      שם המגיש:

  פרופסור אלון מונסונגו    שם  המנחים:

  פרופסור חגית כהן                       

 

  תקציר 

 

" הילחם או ברח"תגובת - ) מובילה לעוררות יתר, דבר המהווה חלק מstressחשיפה לתנאי לחץ (

ות במהלכה מופעל מסלול של אירועים החשובים להישרדות מחד, אך נרשמת פגיעה משמעותית בפעיל

מערכת החיסון מאידך. אכן, ברוב המחקרים שנעשו עד כה, השראת לחץ פיסיולוגי או פסיכולוגי מתמשך 

. השפעות אלו הנובעות מחשיפה תגרם לדיכוי מערכת החיסון ולעליה ברגישות לתחלואה במחלות זיהומיו

), שהינו HPA  )Hypothalamic-pituitary-adrenal axis-לתנאי לחץ מתווכות על ידי הפעלת ציר ה

מערכת מורכבת של אותות המקשרים בין מערכת העצבים, המערכת ההורמונאלית ומערכת החיסון. ציר 

יכול לפעול לא רק כתוצאה מתגובה לגירויי לחץ אלא גם כתוצאה מהפרשת חומרים דלקתיים  HPA-ה

כתוצאה מהפעלת  המופרשים בתחילתו של התהליך הדלקתי.  TNFα-ו IL-1 ,IL-6כדוגמת הציטוקינים 

הציר, מופרשים מספר הורמונים המגרים לבסוף את בלוטת יותרת הכליה להפריש קורטיקוסטרואידים 

(קורטיזול באדם וקורטיקוסטרון בעכברים). אחת ההשפעות המרכזיות של קורטיקוסטרואידים היא דיכוי 

תאי מערכת החיסון. כמו מערכת החיסון, דבר המתבטא בירידה ביכולת השפעול, החלוקה והתנועה של 

כן, מחקרים קודמים הראו כי הורמונים אלו גורמים לעליה בשכיחות תאים רגולטורים, להם תפקיד 

ידי דיכוי -מכריע בריסון תאים מעודדי דלקת, וכן לשינוי תגובת מערכת החיסון ממצב המעודד דלקת (על

ידי הגברת פעילות תאים - ל) למצב המדכא אותה (עTH17-ו TH1פעילות תאים אפקטורים מסוג 

). לכן, קורטיקוסטרואידים מהווים מרכיב חשוב ביותר בשימוש הרפואי לדיכוי TH2אפקטורים מסוג 

מערכת החיסון במצבים של דלקות כרוניות ובמחלות אוטואימוניות. למרות ההשפעה המדכאת של 

פר עדויות לכך שחשיפה חשיפה לתנאי לחץ על מערכת החיסון, הצטברו במהלך השנים האחרונות מס

לתנאי לחץ מתמשכים הן בבני אדם והן במודלים עכבריים מעלה את הרגישות לחלות במחלות 

 Experimental autoimmune encephamyelitis, EAEאוטואימוניות כדוגמת טרשת  נפוצה (

דלקת מסוג  בתגובת יתר של התאים המעודדים תבעכברים) ופסוריאזיס, אשר באופן פרדוקסלי מאופיינו

TH1 ו-TH17 ממצאים אלו העלו את הסברה כי חשיפה ממושכת לתנאי לחץ עלולה להחליש את .

הפעילות המדכאת של קורטיקוסטרואידים על מערכת החיסון. יחד עם זאת, המנגנונים האחראיים לפגיעה 

  בבקרה על פעילות מערכת החיסון כתוצאה מחשיפה לתנאי לחץ מתמשכים אינם ברורים.

מטרת עבודה זו היא לאפיין את ההשפעות של חשיפה לתנאי לחץ מתמשכים על מנגנונים חשובים      

שתפקידם לבקר את פעילותה של מערכת החיסון ולמנוע תגובות דלקתיות כרוניות והחרפה של תהליכים 



ת ימים שבסיומם בדקנו א 24לתנאי לחץ במשך   C57B6אוטואימוניים. לשם כך חשפנו עכברים מסוג

רגולטורים ספציפיים במערכת ההורמונאלית ובמערכת החיסון. בנוסף, בדקנו - פעילותם של מרכיבים אימונו

  .EAE-את השפעת  החשיפה לתנאי לחץ אלו על רגישות העכברים לחלות ב

כל קבוצות העכברים שנחשפו לתנאי לחץ מתמשכים הראו התנהגויות חרדתיות, ירידה ביכולת לעלות       

מהלך הניסוי, עליה ברמות קורטיקוסטרון וניוון של הטחול. לעומת זאת, בעוד שחשיפה לתנאי במשקל ב

בנקבות, הרי שבזכרים לא נצפו הבדלים בין  EAE-לחץ מתמשכים הגדילה את הרגישות לחלות במחלת ה

 הקבוצות כך שגם עכברים שנחשפו לתנאי לחץ וגם אלו שלא, הראו תסמיני מחלה חריפים שהיו דומים

לאלו של קבוצת הנקבות שנחשפו ללחץ. ההבדל ברגישות למחלה בין המינים לווה ברמות נמוכות מאוד של 

-קורטיקוסטרון בעכברים הזכרים בכל התנאים שנבדקו (במצב מנוחה, במצב לחץ ולאחר השראת מחלת ה

EAEברגישות למחלת ה ה) לעומת בנקבות. העליי-EAE  מתמשכים שנצפתה בנקבות שנחשפו לתנאי לחץ

הייתה מאופיינת בירידה ביכולת הפרשת קורטיקוסטרון כתוצאה מגירוי, ירידה ביחס בין תאים רגולטורים 

 TH17 - ו  TH1לאפקטורים, הטיה של התגובה החיסונית לכזו המעודדת פעילות תאים מעודדי דלקת מסוג 

 TH1בפרט בקרב תאים מסוג ועמידות אל מול היכולת המעכבת של קורטיקוסטרון על המערכת החיסונית, 

מבטאים רמות גבוהות יותר של רצפטורים  TH17-ו TH1. בנוסף, נמצא כי תאים מסוג TH17-ו

. TH2לקורטיקוסטרון וכן מראים רגישות גבוהה יותר ליכולת המעכבת של ההורמון לעומת תאים מסוג 

הינם מועמדים  TH2ולא מסוג  TH17-ו TH1לכן, במצב של חשיפה מוגברת לקורטיקוסטרון, תאים מסוג 

  טובים יותר לפתח עמידות.

תוצאות אלו מציעות כי בעוד רמה גבוהותה של קורטיקוסטרון במצב מנוחה מהווה גורם מגן מפני      

, חשיפה מוגברת לתנאי לחץ באופן מתמשך גורמת לתופעות EAE-תהליכים המחריפים את מחלת ה

ם המפקחים על פעילותם של תאי מערכת החיסון, דבר העלול לגרום  מרחיקות לכת על מנגנוני בקרה מרכזיי

להחרפת מחלות אוטואימוניות. לכן, מתן טיפול כרוני בסטרואידים לחולים במחלות אלו והחשופים לתנאי 

  לחץ כרוניים בחייהם צריך להישקל ביתר זהירות על מנת למנוע את החרפת המחלה.

  

בקרה על  ;תאים אפקטורים ;תאים רגולטורים ;טיקוסטרואידיםקור;  HPA-ציר ה ;מילות מפתח: לחץ

  מחלות אוטואימוניות. ;מערכת החיסון
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Abstract: 

The eukaryote genome encodes several proteins that have an ubiquitin-like (UBL) domain. These 

are called ubiquitin-domain proteins (UDPs) and members of this protein family are involved in a 

variety of cellular functions some of which are connected to the ubiquitin proteasome system, an 

essential pathway for protein degradation in eukaryotic cells. Despite their structural similarity, the 

UBL domains appear to have a range of different targets, resulting in a considerable diversity with 

respect to their function. Consequently, a number of ubiquitin-interacting proteins that combine an 

ubiquitin binding domain with variable effector domains exist. One of them is the ‘ubiquitin-

interacting motif’ (UIM) which was originally identified in the S5a/Rpn10 subunit of the 19S 

regulatory subcomplex of the 26S proteasome, where it has been shown to function as a receptor for 

ubiquitin chains as well as for proteins carrying a UBL domain. 

Here, I undertook a functional analysis of two UBL-domain proteins: TBCE and Ddi1 as well as a 

functional analysis of the UIM of the SCF complex F-box protein, Ufo1.  

Mutation of tubulin chaperone E (TBCE) underlies hypoparathyroidism, retardation, and 

dysmorphism (HRD) syndrome with defective microtubule (MT) cytoskeleton. TBCE/yeast Pac2 

comprises CAP-Gly, LRR (leucine-rich region), and UBL (ubiquitin-like) domains. TBCE folds α-

tubulin and promotes α/β tubulin dimerization. 

I found that Pac2 functions in MT dynamics: the CAP-Gly domain binds -tubulin and MTs, and 

functions in suppression of benomyl ( which binds to microtubules, interfering with cell functions 

such as meiosis and intracellular transportation.) sensitivity of pac2 mutants. Pac2 binds 

proteasomes: the LRR binds Rpn1, and the UBL binds Rpn10; the latter interaction mediates Pac2 

turnover. The UBL also binds the Skp1-Cdc53-F-box (SCF) ubiquitin ligase complex; these 

competing interactions for the UBL may impact on MT dynamics. pac2 mutants are sensitive to 

misfolded protein stress. This is suppressed by ectopic PAC2 with both the CAP-Gly and UBL 

domains being essential. Therefore, I propose a novel role for Pac2 in the misfolded protein stress 

response based on its ability to interact with both the MT cytoskeleton and the proteasomes.  



Ddi1 is a member of the UBL-UBA family of proteins that have an UBL domain that dock onto the 

proteasome and an UBA domain that binds ubiquitin chains on substrates. We found that it is 

involved in the turnover of the F-box protein, Ufo1, and of its substrate, Ho endonuclease. Our 

laboratory showed that Ufo1 UIM interacts with the UBL domain of Ddi1 and that Ufo1 is stabilized 

in ddi1Δ mutants. These results suggest that Ddi1-mediated degradation of Ufo1 is essential for cell 

cycle progression.   

 Furthermore, in vitro Ufo1 interacts with both the SCF complex and the 19S RP, in the presence or 

absence of Ddi1. Ufo1 binds Ddi1 via its UIMs and the UBL domain of Ddi1. The UBL domain of 

Ddi1 also mediates binding to Rpn1, and I report that in vitro Rpn1 prevents binding of Ufo1 to 

Ddi1. Rpn1-mediated synergistic binding of Ufo1 is dependent on the Ufo1 UIMs and the UBA 

domain of Ddi1, and occurs in the absence of the Ddi1 UBL domain.  Both Ufo1 and Rpn1 bind 

Ddi1. We propose that a crucial concentration of Ddi1, Rpn1, and Ufo1 induces a conformational 

change that facilitates simultaneous binding of Ddi1 to both Ufo1 and Rpn1, and that this is part of 

the shuttle mechanism for transfer of substrate to the proteasome. Our experiments reveal a new role 

for the Ufo1 UIMs as we show they are essential for dimerization. In addition Ufo1 ubiquitination is 

UIM independent and not through lysine 48 linked Ub chain. 

 



 .ותפקידים מרובים מבנה יחידUbiquitin-like domain חלבוני  :נושא העבודה      
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 :תקציר     

 
 ubiquitin-domain proteins: אשר נקראים  UBL likeהגנום האאוקריוטי מקודד למספר חלבונים בעלי מתחם  

(UDPs) .פרוטאוזום-תאיים ורובם קשורים למערכת היוביקויטין-ל מעורבים במגוון רחב של תפקידים תוך"החלבונים הנ ,

רחב של אתרי  חישנו טוו, שוניםUBL מרות דמיונם המבני למתחמי ל .מערכת עיקרית לפירוק חלבונים בתאים אאוקריוטים

המאחד בתוכו אתר  ubiquitin-interacting proteinsעקב כך קיים מספר של . דבר שתורם לשוני מהותי בתפקודם, מטרה

שר התגלה א, ubiquitin-interacting motif(UIM), אחד מהם הינו. קשירה ליוביקויטין יחד עם מתחמי אפקטור שונים

שם הוא מתפקד כקולטן של  ,יחידה בקומפלקס רגולטורי של הפרוטאוזום-המהווה תת S5a/Rpn10לראשונה בחלבון 

 .UBLשרשרות יוביקויטין ושל חלבונים הנושאים מתחם 

 F-boxשל חלבון  UIMושל מתחם ה Ddi1-ו UBL ,TBCEשל שני חלבוני  תבעבודה זו ביצעתי אנליזה פונקציונאלי

  SCF  ,.Ufo1לקס בקומפ

פיגור שכלי ופגיעה בהתפתחות מורפולוגית , גורמות לירידה בפעילות בלוטת התריסE (TBCE )מוטציות בשפרון טובולין 

. Pac2אנושי ישנו אורתולוג שמרי בשם  TBCEלחלבון . עם פגיעה במבנה מיקרוטובולי HRD םהמתאחדים ביחד לסינדרו

טובולין ומקדמים -החלבונים משתתפים בקיפול של אלפא(. Cap-Gly,LRR,UBL)לשני החלבונים ישנם שלושה מתחמים 

 .ביטא טובולין/דימריזציה של אלפא

טובולין ומיקרוטובולי -קושר אלפא Cap-Glyמתחם . של מיקרוטובולי המתפקד בדינאמיק Pac2בעבודה זו מצאתי כי 

מתחם : קושר פרוטאוזומים pac2 .Pac2בתאי  (ובוליחומר מעכב הארכת מיקרוט)   ומתפקד בדיכוי של רגישות לבנומיל

קושר בנוסף  UBLמתחם (. Pac2לאינטראקציה זו חשיבות בפירוק ) Rpn10קושר  UBLומתחם ה Rpn1קושר  LRRה

  pac2  תאי. יכולות להשפיע על דינאמיקת מיקרוטובולי UBLאינטראקציות מתחרות אלו של מתחם . SCFאת קומפלקס 

-ו Cap-Glyעם חשיבות דומה למתחמי  Pac2לעקה פרוטאוזומלית אשר מדוכאת על ידי ביטוי יתר של מראים רגישות 

UBL .אני מציעה תפקיד חדש לחלבון , לכןPac2 המבוסס על יכולתו של החלבון לקשור , בתגובה לעקה פרוטאוזומלית

 .פרוטאוזומים ומיקרוטובולי

הקושר  UBAשקושר פרוטאוזומים ומתחם  UBLהמכילים מתחם , UBL-UBAהינו חבר במשפחת חלבוני  Ddi1חלבון 

 F-box ,Ufo1מעורב בפירוקו של חלבון  Ddi1גילינו כי . שרשרות יוביקויטין על גבי חלבונים המיועדים לפירוק

יוצר אינטראקציה עם מתחם  Ufo1של  UIMהמעבדה שלנו הראתה כי מתחם ה.  HO אנדונוקלאז, והסובסטרט שלו 

הינו חיוני  Ufo1 של Ddi1תלוי תוצאות אלה מציעות כי פירוקו . ddi1Δמיוצב בתאי  Ufo1ובנוסף  Ddi1של  UBLה

יחידה בקרתית של -ועם תת SCFיוצר אינטראקציה עם קומפלקס  Ufo1גילינו כי , בנוסף .להתקדמות של המחזור התאי

אשר מונע את קשירתו של  Rpn1,ושר את ק Ddi1של   UBLמתחם , יתר על כן. Ddi1הפרוטאוזום בנוכחות ובהעדר של 



Ufo1 ל- .Ddi1  קשירה סינרגיסטית שלUfo1  תלוית Rpn1  מתווכת על ידי מתחםUIM  שלUfo1  ומתחםUBA  של

Ddi1  ומתרחשת בהעדר מתחםUBL של Ddi1. 

 ז קשירה משפעל שינוי קונפורמציה המזרUfo1 -ו Ddi1 ,Rpn1: אני מציעה כי ריכוז קריטי של שלושת החלבונים

עבודתי מגלה . אשר מהווה חלק ממנגנון של העברת סובסטרט לפרוטאוזום, Ufo1 -וRpn1 -ל Ddi1סימולטנית של 

לא תלויה  Ufo1יוביקויטינציה של , בנוסף. החיוני לדימריזציה של החלבון Ufo1של  UIMתפקיד חדש של מתחם ה

 84ן יוביקויטין דרך ליזי שרשרות ולא מצריכה בניית UIMבמתחם 
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Uנושא העבודהU :חקירת מבנה ויציבות של פאזות הנוצרות במערכת הקאווטרנארית  

Al-U-Fe-Si 

Uשם המגישU : זנו) יהודה(ויקטור 

Uשם המנחיםU :טליינקר יכאלמ' דוד פוקס ופרופ' פרופ 

 

Uהעבודה תקציר 

ת של הפאזות הבינמתכתיות הקיימו נים קריסטלוגרפייםמב נושל עבודה זו הי המחקרנושא 

כגון קריסטלוגרפיה  ,העבודה כללה שימוש בטכניקות מתקדמות. ויציבותןAl-U-Fe-Si   במערכת

נעשה . Rietveldואנליזות  Xאלקטרונית בשילוב עם שיטות ישירות שייושמו לדיפרקצית קרני 

 .האפקטים הדינמייםשל דיפרקציית אלקטרונים על מנת להקטין את  שימוש בשיטת הפרססיה

) מימדי תא ומיקומי אטומים(שימשו לאופיטימזציה  DFT    (Density Functional Theory)חישובי 

 .של המודלים האטומיים ולקביעת אתרי האלומיניום ואתרי הסיליקון

          חדשות נמצאו במערכת  (U2Fe3Si5)ופאזה טרנית   (U6Fe5Al8Si9)פאזה קוואטרנרית 

Al-U-Fe-Si. ים ולבסוף הנתכאפיון ראשוני של , יצוע טיפולים תרמייםכנת נתכים ובה העבודה כללה

חבורה מרחבית , אפיון קריסטלוגרפי מלא של הפאזות החדשות שנמצאו כולל קביעת פרמטרי סריג

 . ופיתוח מודל אטומי של הפאזה החדשה

 converging -מיקרודפרקציה ו, כולל פרססיה(באמצעות טכניקות דיפרקציית אלקטרונים 

beam (קאווטרנארית הפאזה ו פרמטרי הסריג והחבורה המרחבית של הנמצאU6Fe5Al8Si9.  תא

שיטות "באמצעות . Immmאורתורומבי מרוכז גוף המתואר על ידי החבורה המרחבית   ואהיחידה ה

 12: הבאים של דגם אבקתי נמצאו מיקומי האטומים Xדיפרקצית קרני נתוני שיושמו על " ישירות

מיקומי האטומים . אטומי סיליקון 18-אטומי אלומיניום ו 16, ומי ברזלאט 10, אטומי אורניום

 הכבדים שנמצאו תואמים לאלה שנמצאו בתמונת רזולוציה גבוהה ובדיפרקצית אלקטרונים בכיוון 

המתארים את טיב , שנתנה מקדמי אמינות Rietveldלמודל הראשוני בוצעה אנליזת . [1 0 0]

. Rp=8.1%, Rwp=11.4%, Rb=6.2%: ניסיונילעומת הושב ההתאמה של פרופיל דיפרקציה מח

היות ומקדמי הפיזור האטומיים של  .c=4.066Å -ו   a=12.241Å, b=18.362Å :פרמטרי הסריג

-אטומי אלומיניום ו 16אפשרויות לסידור  12-ל DFTחישובי בוצעו , סיליקון ושל אלומיניום קרובים

שהייתה עם היא זו  ביותר האפשרות הסבירה. וגרפייםקריסטלאתרים  6-אטומי סיליקון ב 16

עם  Uשל  dהיברידיזציה חזקה של אלקטרוני  קיימתש ומצא אלהחישובים  .מינימום אנרגיה

 .Siשל  p -ו  sאלקטרוני 
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אטומים סביב  14-פוליהדרונים המורכבים מתואר כיכול להיות מ U6Fe5Al8Si9המבנה של 

מיקרוסקופיה ברזולוציה גבוהה .  Feאטומים סביב אטום 12-מ ומפוליהדרונים המורכבים Uאטום 

של דיפרקציות שונות  תסימולציוכמו כן בוצעו . משה לאישוש איכותי של המודל הקריסטלוגרפישי

 .עבור צירי אזור שונים

 . י טיפולים תרמיים בטמפרטורות גבוהות"יציבות המבנה של הפאזה הקוואטרנרית נבדקה ע

 :הריאקציה הבאה הוטיפולים תרמיים הוצע DTAעל בסיס אנליזת 

U6Fe5Al8Si9  →← ± C201235 UFe4(Al,Si)8+U2Fe(Si,Al)3 
 

 

פרמטרי . C2/cבעלת מבנה מונוקליני ושייכת לחבורה המרחבית  U2Fe3Si5טרנרית הפאזה ה

 לערות שימוש בשיטות ישי.  β=119.428-ו  a=10.8483 Å, b=11.4802 Å, c= 5.5178 Åהסריג 

למודל הראשוני בוצעה . הוביל לפענוח מלא של המבנה הקריסטלוגרפי Xנתוני דיפרקציית קרני 

 U2Fe3Si5תא היחידה של פאזה . Rp=7.3%, Rwp=9.4%: שנתנה מקדמי אמינות Rietveldאנליזת 

 . אטומי אלומיניום 20 -אטומי ברזל ו 12, אטומי אורניום 8מכיל 

הוצע קשר  מרחבית החבור-תת / חבורה מרחביתפית של יחסי על בסיס אנליזה קריסטלוגר

בעלת סימטריה ( U2Fe3Si5מבנה של פאזה  הלבין  ) Ibamבעל סימטריה ( U2Co3Si5בין המבנה של 

 . Bärnighausenבאמצעות עץ , ) C2/cנמוכה יותר 

ים נתנה ערכ,  Spin-Polarized DFTאופטימיזציה של מיקומי האטומים באמצעות חישובי 

וגם לאלה שחושבו תיאורטית באמצעות עץ  Xדומים מאוד לאלה שנמצאו באמצעות דיפרקציית קרני 

Bärnighausen .נתנו נפח דומה לזה , הסריג נשמר פרמטריכאשר היחס בין , נפח אופטימלי יחישוב

ין הראו שיציבות המבנה מושגת באמצעות היברידיזציה ב  DFTחישובי  .1%שנמצא ניסויית עד כדי 

 .Feשל  dעם אלקטרוני  Uשל  fאלקטרוני 

 Uיכול להיות מתואר כרשת תלת מימדית של פוליהדרונים סביב אטום U2Fe3Si5 המבנה של 

 .[1 0 0]הארוזות בכיוון   Feפוליהדרונים סביב אטוםמרשתות ו
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studies of the interatomic distances in other U-Fe-Al/Si compounds. HRTEM was used for the 

qualitative verification of the structural model. Crystallographic image processing was used to 

correct the experimental HRTEM images for distortion, misalignment, astigmatism, etc. The 

positions of heavy atoms, which were observed in high-resolution TEM-images, matched their 

positions on the respective projections of the proposed structural model.  HRTEM, SAED and 

CBED images were simulated based on the proposed model and were in good agreement with 

the experimental results. 

Based on the DTA analysis and on the observations of the microstructure obtained upon 

different thermal treatments, it was suggested that the following reaction took place:  

U6Fe5Al8Si9  →← ± C201235 UFe4(Al,Si)8+U2Fe(Si,Al)3 

 

A preliminary structural model of new ternary U2Fe3Si5 compound, described by 

monoclinic C2/c space group, was determined by direct methods using EXPO2011 program 

package applied to X-ray powder diffraction data. The lattice parameters were a=10.8483(3) Å, 

b=11.4802(4) Å, c= 5.5178(2) Å and β=119.428(1). The atomic coordinates were refined with 

the Rietveld method with the reliability factors Rp= 7.3% and Rwp= 9.4 %.  

Due to the close crystallographic relationship existing between the structures of the new 

monoclinic U2Fe3Si5 compound and the known orthorhombic U2Co3Si5 phase, it was also 

possible, with the aid of the Bärnighausen tree, to deduce the atomic structure of the U2Fe3Si5 

compound as a subgroup C2/c of the group Ibam describing the structure of the U2Co3Si5 phase.  

The positions of the individual atoms in the structure U2Fe3Si5 were optimized using 

Spin-Polarized DFT calculations, and proved to be very close to those found by Rietveld 

refinement. 

The structure of U2Fe3Si5 compound was considered to be an integration of a three-

dimensional network of interconnected U-polyhedra with the chains of Fe-polyhedra packed in 

[001] direction. DFT calculations have shown that the stability of this structure is due to the 

hybridization between f-electrons of U and d -electrons of Fe atoms. 

DFT calculations were also used for optimization of the unit cell volume of the 

monoclinic U2Fe3Si5 compound keeping a constant c/b/a ratio. The equilibrium volume (Veq) 

found from SP calculations was in good agreement with the experimental volume (Vexp), Veq/Vexp 

= 0.990. 
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 Mitotic chromosome segregation is a conserved process by which duplicated genetic 
material is transferred from mother to daughter cells. Research of this process is very 
important for understanding cell cycle machinery and in cancer research fields. In the current 
research we used a genetically tractable eukaryote model organism – the budding yeast 
Saccharomyces cerevisiae - to study kinesin-5 mitotic functions. Despite the importance of 
kinesin-5 function in spindle morphogenesis, their functions during anaphase spindle 
elongation as well as their motility properties are not well characterized and the mechanisms of 
regulation of their activity have not yet been elucidated. 
 We use the fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) techniques in order to 
characterize the dynamics of interpolar MT (iMT) plus-ends during anaphase spindle 
elongation in WT S. cerevisiae cells and in cells with single gene deletions of major mid-zone 
organizing protein (Ase1), and kinesin-5 motor proteins (Cin8 and Kip1). In addition we also 
studied effect of kinesin-5 mutations on spindle structural defects by examining anaphase 
spindle symmetry, midzone organization, and mid-zone proteins localization.  
 We found that during anaphase, iMTs exhibit growth and shrinkage phases that are 
restricted to the iMT plus-ends and their dynamics is regulated during mitosis - it was faster in 
intermediate compared to metaphase and long anaphase spindles. In ase1Δ cells, the iMTs are 
highly dynamic and are exchangeable throughout most of their length, indicating that the 
midzone organization is essential for restricting iMT dynamics. FRAP analysis of iMTs 
recovery in cin8Δ and kip1Δ cells clearly indicate that Cin8 and Kip1 have a role in controlling 
iMT plus-end dynamics. In the absence of Cin8, iMTs become more stable, suggesting that 
Cin8 promotes destabilization of the iMT plus-ends. In contrast to Cin8, absence of Kip1 led to 
more dynamic iMTs, suggesting that Kip1 is stabilizing iMT plus-ends.  
 Examination of spindle morphology in kinesin-5 mutated cells reveals that in contrast to 
WT and kip1Δ cells, in cells expressing the MT-binding-impaired cin8-FA mutation, either 
alone or in combination with kip1Δ, the majority of intermediate anaphase spindles appeared 
asymmetric with one side being considerably brighter and/or there being a substantial shift of 
the midzone region towards one pole. Moreover, kip1Δ cin8-FA cells had no distinguishable 
midzone, probably due to the extra-long MTs found in these spindles.  In addition we 
examined the localization of two non-motor midzone proteins, Ase1 and Slk19 by GFP 
imaging. We observed a significant difference between kip1Δ and kip1Δ cin8-FA cells in the 
midzone localization of Ase1 and Slk19. In kip1Δ cin8-FA cells, the localization of Ase1 and 
Slk19 was more diffuse and asymmetric and occupied larger portions of the spindle. We 
conclude that mutations in the two S. cerevisiae kinesin-5 homologues have impact on iMTs’ 
dynamics at anaphase and interfere with midzone organization and focusing. 
 We studied Kip1 function during anaphase and characterized its in-vitro mechanical 
properties. By using real time confocal microscopy we found that in the middle anaphase, 
Kip1 becomes restricted to the midzone region where it remains attached until the spindle 
breaks down. This is in contrast to Cin8 that detaches from midzone before the end of 
anaphase. 



 

 In order to understand the unique role of Kip1 during mitosis, we examined iMT 
dynamics in the end of anaphase. We found an increase in sporadic iMT growth and 
shortening events in kip1∆ cells, indicating decreased stability of the iMT plus-ends. Thus, we 
conclude that at late anaphase, the function of Kip1 is required to stabilize iMT plus-ends. 
Since Kip1 remains attached to the spindle midzone until the end of anaphase, it was important 
to understand how Kip1 is removed from the spindle MTs upon spindle breakdown. By high 
temporal resolution confocal imaging, we found that during spindle collapse, all the midzone-
bound Kip1 pool exhibited simultaneous spindle pole body (SPB)-directed movement. By 
double labeling of Kip1 and MTs, we observed that this SPB-directed movement coincides 
with MT disassembly at the end of anaphase, and is capable of tracking both growing and 
shrinking MTs. Kip1 is first kinesin-5 motor protein that shown to be able to perform this 
activity; however the physiological relevance of this unique function remains unclear. 
 In order to test is Kip1 function is regulated by cell cycle we mutated conserved motif 
for the cyclin-dependent kinase 1 (Cdk1) phosphorylation located in the motor domain (S388) 
to the phosphorylation-deficient alanine Kip1-S388A and to the phosphorylation-mimic 
aspartic acid Kip1-S388D. We followed the spindle localization of these mutants from 
metaphase to the end of anaphase by real time confocal microscopy. We found that Kip1-
S388A exhibits enhanced midzone binding in contrast to the Kip1-S388D mutant that poorly 
localized to the midzone. In addition, we observed a significant decrease in velocity of SPB-
directed movement of the phospho-deficient mutant Kip1-S388A. These results suggest that 
localization of Kip1 to the spindle and the rate of its SPB-directed movement are regulated by 
Cdk1 phosphorylation in its motor domain. 
 The unique mitotic functions of Kip1 during late anaphase raise questions regarding 
motile properties of Kip1 in vitro. To address these questions, we examined motile properties 
of purified Kip1 at near-to physiological ionic strength conditions. First, we examined motile 
properties of Kip1 in multi-motor motility assay. We found that Kip1 is a slow plus-end 
directed motor. These motile properties can explain Kip1 function during spindle anaphase 
elongation. Next, we examined Kip1’s the behavior in a single-molecule fluorescence motility 
assay. Surprisingly, we found that, similar to Cin8, Kip1 is processive, minus-end directed 
motor protein. This minus-end directed activity can explain the function of Kip1 in segregating 
the 2µ plasmid, a function that requires active transports towards the minus-ends of the MTs.  
Change of ionic strength influences on electrostatic interactions and might mimic the effects of 
phosphorylation or binding of accessory proteins such as cargo. We found that lowering the 
ionic strength created bi-directional or diffusive motility of Kip1 on single MTs. This result 
suggests that phosphorylation in the motor domain of Kip1 can directly affect its motile 
properties in cells.   
 In summary, our study shows that kinesin-5 motors fulfill diverse mitotic functions. In 
order to perform these functions, kinesin-5 motors evolved to possess unique motile properties 
that are much less rigidly programmed than was previously believed. Our study also suggests 
that regulation of the function of kinesin-5 motors may involve, in part, direct regulation of the 
way they bind to and move along the spindle MTs. 
 

 
 

 

 



 

 



  השפעה של חלבוני מנוע מיטוטים על דינמיקה של
   מיקרוטובולים והתארכות כישור באנאפזה

  
   ולדימיר פרידמן:מגיש
  ר לאה גבר"ד :מנחים
   מיכל הרשפינקל'פרופ

  
ששוכפל מידע גנטי במהלכו אשר , אבולוציוניתתהליך שמור הינו כרומוזומים בזמן המיטוזה חלוקת 

מוות כמו לא מהימנה של כרומוזומים יכולה לגרום להשלכות חמורות חלוקה . מועבר מתא אם לתא בת
 ולכן לחקר של תהליך הזה ישנה חשיבות רבה בהבנה של מנגנון מחזור התא מחלות גנטיות וסרטן, תאי

  .ובתחומים של חקר מחלת סרטן
ם של ייכדי ללמוד על תפקידים מיטוט) Sacharomyces cerevisiae( בשמר הנצה נו משתמשזובעבודה 
תפקידם , מורפולוגיה תקינה של הכישורל kinesin-5חלבוני חשיבות של הלמרות . kinesin-5חלבוני 

  . לא ידועעבורם ומנגנון בקרה הכ לא אופיינו עד  שלהםתמכאניו תכונותו בהתארכות כישור באנאפזה
  

 fluorescence recovery after photobleaching- השתמשנו בשיטת ה של העבודה'בחלק א
FRAP)( יםינטרפולרימיקרוטובולים אה קצה חיובי של תדינמיקאת  על מנת לאפיין (iMTs) במהלך 

חלבון  - Ase1בהם יש מחסור בגן שמקודד ל ובתאים שמר הנצה  של WTכישור בתאי ההתארכות 
  ל או Kip1בגן שמקודד למחסור  או (midzone) אמצע הכישורי על ארגון של אזור אעיקרי שאחר

Cin8 . בנוסף חקרנו כיצד מוטציות בחלבוניkinesin-5  כגוןפרמטרים בחנו  .כישורהעל מבנה משפיעות 
  .midzone-ה לוקליזציה של חלבוניו midzone-הארגון , midzone-הסימטריה של 

 פאזות של גדילה והתקצרות יםמרא ) iMTs( מיקרוטובולים יים שלקצוות החיוברק , מצאנו שבאנאפזה
 הייתה יותר מהירה בכישורים בינוניים מאשר בכישורים  היא-מיטוזה ה מבוקרת בזמן שלהם תדינמיקו

  .במטאפזה או כישורים ארוכים באנאפזה
, midzone-חלבון העיקרי שאחראי על יציבות הה, Ase1  שלביטויה בוטלמצאנו גם שבתאים בהם 

iMTs  על כך שארגון תקין של המה שמצביע  - כם שחלוף לכל אורוועבר, מאוד דינמייםהיוmidzone  
 ∆kip1ו א ∆cin8 בתאי iMTs-ה של FRAPאנליזת . מיקרוטובוליםהדינמיקה של החיוני להגבלת 

בבקרה על דינמיקה של קצוות פלוס קיים תפקיד  Cin8 ו  Kip1על כך שלחלבונים מצביע באופן ברור
  כךעלמה שמצביע , ותר יציבים נעשים יCin8 ,iMTs בהעדר .תם היא הפוכההשפעאולם , iMTsשל 

 קצוות ,Kip1העדר ב, Cin8 -בניגוד ל. iMTs של קצוות החיובייםסטביליזציה ל-דהגורם ל Cin8 -ש
קצוות את ה הוא לייצב Kip1נעשים יותר דינמיים מה שמצביע על כך שתפקיד   iMTs- ההחיוביים של

  . של מיקרוטובוליםהחיוביים
י "בחנו מבנה של כישור באנאפזה ע, מבנה הכישורעל  השפעה  ישCin8 ו  Kip1בנוסף בדקנו האם ל

. GFP-כישור מסומן בההטובולין שמרכיב את בהם  םמיקרוסקופיה פלורוסנטית ברזולוציה גבוהה בתאי
מוטנט שפגוע ביכולת קשירה  (cin8-FAתאים אשר מבטאים , ∆kip1 -  וWTמצאנו שבניגוד לתאי 

מרבית הכישורים בגודל בינוני מופיעים בצורה , ∆kip1 חד עםבי cin8-FAאו ) למיקרוטובולים
 לאחד  midzoneה  תזוזה שלשישנהקוטב השני או ה מ באופן ניכר קוטב אחד בהיר-אסימטרית 

 מה שמרמז על כך שבתאים הללו midzoneלא ניתן להבחין ב kip1∆ cin8-FA בתאי ,בנוסף .הקטבים
כדי לחקור בצורה יותר מעמיקה השפעה של . כל אורך הכישורקרוטובולים מאוד ארוכים ונפרסים לימה

 Ase1(לוקליזציה של שני חלבונים י מיקרוסקופיה פלורוסנטית "ע בדקנו kinesin-5 משפחתממוטנטים 
 ∆kip1 בין תאי Slk19 ו Ase1 מצאנו הבדל מובהק בלוקליזציה של . חלבוני מנועאינםש)  Slk19ו 

 הייתה יותר דיפוסיבית Slk19 ו Ase1לוקליזציה של , kip1∆ cin8-FAבתאי . kip1∆ cin8-FAלבין 
 ממשפחת חלבוני מנועשני אנחנו מסיקים שמוטציות ב. על גבי הכישוריותר רחב חלק והתפרסה על 

kinesin-5 חיוביים של  בשמר הנצה משפיעות על דינמיקה של קצוותiMTs באנאפזה ומשבשות ארגון 
  .midzoneתקין ומיקוד של ה

  
          שלותהמכאניותכונות את ה בזמן אנאפזה ואפיינו Kip1 של ותפקידאת של העבודה חקרנו  'בה בחלק

in-vitro .לוקליזציה של, מצאנו שבסוף אנאפזה,  בזמן אמתבעזרת שימוש במיקרוסקופיה קונפוקלית 



Kip1מוגבלת לאזור ה - midzoneזאת בניגוד ל.  מתפרקכישורהוהוא נשאר שם עד ש Cin8 שמתנתק 
  . לפני סוף האנאפזהmidzoneן המ

  בסוף האנאפזהiMTs תדינמיקאת בחנו ,  בסוף האנאפזהKip1  יחודי שליה ותפקידאת על מנת להבין 
והתקצרות של קצוות התארכות  ספורדים של ם עלייה באירועימצאנו. Kip1בתאים שלא מבטאים את 

 ,אנחנו מסיקים שבסוף אנאפזהאלו מתוצאות . שלהםירידה ביציבות מה שמצביע על , iMTsלוס של פה
-ה נשאר קשור לאזור Kip1-ומאחר . iMTsלוס של פה דרוש ליציבות של קצוות Kip1 תפקוד של
midzone חשוב להבין כיצד , אנאפזהה עד לסוףKip1עוזב את אזור ה midzone של  בזמן פירוק

גילינו שבמהלך קריסת , בזמן גבוהה רזולוציה בעלת, בזמן אמתמיקרוסקופיה קונפוקלית י "ע. הכישור
י סימון "ע. הכישורקטבים של שני הלבו זמנית  יםנודד midzoneב ים שנמצאKip1חלבוני כל  כישורה

פולימריזציה -לדהובמקום קטבים חופפת בזמן התנועה לכיוון הגילינו ש,  ומיקרוטובוליםKip1כפול של 
יכולת לעקוב אחרי הוא בעל  Kip1 - ה זו מצביעה על כך שתוצא. בסוף האנאפזהמיקרוטובולים השל 

  הוא Kip1. (plus-end tracking protein)פלוס של מיקרוטובוליםהוהתקצרות של קצוות התארכות 
  .מעקב זובעל יכולות  שנתגלה הראשון kinesin-5 -ה

היא ,  בפרטטוטיים מיוחלבוני מנועבכלל לגבי פעילות של חלבונים מיטוטיים  השאלות המרכזיותאחת 
-cyclinי" לפוספורילציה עmotifמצאנו שמוטגנזה של . תפקידםאת כיצד מנגנון של מחזור התא מבקר 

dependent kinase 1 (Cdk1)של  אשר נמצא במתחם מנוע Kip1 (S388) ופעילות שלאת ה משנה 
מוחלף סרין באלנין בו מוטנט ראשון : S388לוקליזציה של שני מוטנטים באתר העקבנו אחרי . בתוך התא

S388Aסרין מוחלף באספארטטבו  ומוטנט שני ; לעבור פוספורילציה לחלבון מה שלא מאפשר S388D  
ממטאפזה ועד לסוף אנאפזה אלו לוקליזציה של מוטנטים העקבנו אחרי . מה שמדמה פוספורילציה תמידית

 ,midzoneלאזור הר יותר נקש Kip1-S388A - מצאנו ש. י מיקרוסקופיה קונפוקלית בזמן אמת"ע
בנוסף מצאנו .  מאוד חלשהmidzone- לאזור הKip1-S388Dלוקליזציה של , Kip1-S388Aבניגוד ל 

מצביעות על כך  הללותוצאות ה.  לקטביםהתנועהמהירות ב יש ירידה מובהקת Kip1-S388A מוטנטבש
  . במתחם מנועי פוספורילציה "לקטבים מבוקרת ענדידתו  ומהירות Kip1שלוקליזציה של 

  
. in-vitro בניסויים Kip1 של תניולות לגבי תכונות מכשאמעלות  במיטוזה Kip1 של םייחודייתפקידים 

.  בתנאים פיזיולוגיה של חוזק יוני מנוקהKip1בחנו תכונות של תנועתיות , אלות הללושכדי לענות על ה
 שאמורה לדמות את האזור של multi-motor assay -בשיטת ה Kip1תכונות מכאניות של ראשית בחנו 

midzone . ש מצאנוKip1 הוא kinesin הפלוס של המיקרוטובולים הוא לכיוון תותנועה איטי וכיוון .
ההפתעה גילינו שבדומה ל למרבה , ת בודדמולקולהברמה של   Kip1שללאחר מכך בחנו התנהגות 

Cin8 ,כיוון תנועתו של Kip1תפקיד את השמכוון למינוס יכול להסביר וון תנועה כי.  הוא לכיוון מינוס
פעולה שדורשת טרנספורט אקטיבי לקצה מינוס של , 2µ plasmid בחלוקה שווה של Kip1של 

 ולדמות השפעה של ת על אינטראקציות אלקטרוסטטיולהשפיעוני יכול י שוני בחוזק ח.מיקרוטובולים
 להשפיע על תכונות יםים בחוזק היוני יכול לכן בחנו כיצד שינוי.פוספורילציה או קשירה של חלבון מטען

את כיוון להפתעתנו גילינו שירידה בחוזק יוני משנה .  ברמה של מולקולה בודדתKip1 של מוטוריות
.  הבודדית על גבי המיקרוטובולתנועה דיפוסיבב או וגורמת לו לנוע בשני הכיוונים, Kip1של התנועה 

ילציה במתחם מנוע יכולה לשנות תכונות מכניות של תא פוספורהתוצאה זאת מרמזת על כך שבתוך 
Kip1.  

כדי .  בזמן המיטוזהרבים יכולים למלא תפקידים kinesin-5בעבודה הזאת הראנו שחלבוני מנוע , לסיכום
מגוונות באופן ניכר ממה שהיה ידוע  kinesin-5 חברי משפחת שליהם תכונות, תפקידים הללואת הלמלא 

 יכולה להכיל בקרה ישירה על kinesin-5 שרגולציה של מציעהעבודה שלנו ה, כמו כן. לפני מחקר זה
     .כישורה נקשרים ונעים על גבי המיקרוטובולים של החלבוניםדרך שבה ה
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Abstract  

Spillover of arthropods from agricultural areas may affect the dynamics of food webs in 

adjacent natural habitats. I studied the occurrence of pest spillover from agricultural fields into 

surrounding non-crop habitat, its timing with respect to the cropping season, the degree of 

spillover at increasing distance from the crop, and its effects on the desert arthropod community 

in the hyper-arid Arava Valley, Israel. My working hypotheses were that pests will move from 

ephemeral high productivity habitats into low productivity habitats, and that spillover of pests 

will alter the structure of the recipient desert arthropod community. The Arava Valley provides a 

unique opportunity for studying pest spillover effects, as the arable land is surrounded by desert 

habitat, forming productive “islands” in a desert matrix. Particularly, I was interested in four 

main questions: 1) Is there pest spillover from crops into adjacent desert habitat, and does it 

decrease along a gradient of increasing distance from agricultural fields? 2) If spillover occurs, 

can pests survive and reproduce in desert habitats? This is relevant as pests may subsidize desert 

predators, scavengers, or both. 3) Are pests consumed by desert predators, and do they influence 

predator intraguild interactions? and 4) Are there changes in species composition in the desert 

arthropod community as a consequence of pest spillover? I investigated these questions by 

studying the abundance and dispersal of crop pests from agricultural areas into adjacent desert 

habitats, and their interactions with natural-habitat species. First, I monitored pest occurrence 

over the crop cycle in desert habitats and in home gardens in villages near agricultural areas. 

Second, I tested pest persistence and reproduction on desert plants. Third, I conducted lab 

experiments to investigate interactions between pests and desert predators, and to test some of 

the pathways by which spillover of pests might influence the desert arthropod community. 

Finally, I sampled the desert arthropod communities along a gradient of increasing distance from 

agricultural fields. This study attempted to improve our understanding of the effects of 

agricultural pests on natural ecosystem biodiversity in an extreme desert environment. I showed 



that pests spill over into adjacent natural habitats, and survive on some desert plant species 

within these habitats. In addition, these pests are consumed by common desert predator species 

under lab conditions, suggesting that they could subsidize desert communities. Results showed 

differences in composition between the communities nearest the crop area and those at the 

greatest distance, but the changes were not related to distance from the crop area. Predator 

abundance decreased with distance from the crop area, suggesting that predators may respond to 

the pest subsidy. Few other studies have shown such weak impact of subsidies of agricultural 

herbivores on natural habitats. In this study, prey spillover effects were noticeable on one group 

of predators (spiders), but not on the desert arthropod community overall. More studies over a 

longer time period and with greater temporal resolution should be conducted to examine the 

ecological consequences of both prey and predator spillover effects from agricultural areas to 

adjacent natural habitats.  



מעבר פרוקי רגליים משטחים חקלאיים לאזורים מדבריים סמוכים והשפעתם על מבנה 

 החברה המדברית

 
 ולריה הוכמן אדלר

  

  2 קול משה 'פרופ, 1 לובין  יעל'פרופ: מנחים

  
  אלישר,  בנגבבן גוריון  אוניברסיטת, המכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין,מיטרני ש"המחלקה לאקולוגיה מדברית ע1

  ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, סמית. ה.ש ר"מזון וסביבה ע, הפקולטה לחקלאות, המחלקה לאנטומולוגיה 2

  

  תקציר

  .גלישה של פרוקי רגליים מאזורי חקלאות יכולה להשפיע על הדינמיקה של מארגי מזון בסביבה הטבעית

תזמון , חקלאות לאזורים בהם אין חקלאותניטרתי את ארועי הגלישה של פרוקי רגליים המזיקים מאזורי 

 למרחק מהגידול והשפעתה על קהילת פרוקי הרגליים ם בהתאגלישהה עוצמת,  לעונת הגידולםהגלישה בהתא

  .  ישראל,  התיכונהערבההמחקר נערך ב. המדבריים באזורים צחיחים

בוהה לבתי גידול בעלי יצרניות הנחת העבודה היא שפרוקי רגליים מזיקים ינועו מבתי גידול בעלי יצרניות ג

תשפיע על קהילת פרוקי הרגליים המדבריים הטבעיים ) מקור(וגלישת פרוקי הרגליים המזיקים , נמוכה

 הזדמנות נדירה ללמוד את השפעת גלישת פרוקי יםערבה מספקב  שטחי החקלאות האינטנסיבית).מבלע(

 אזורים בעלי יצרניות ים ויוצריים קיצונייםברמדבתי גידול  מוקף בים המעובדים השטח.הרגליים המזיקים

  .במטריצה המדברית -" איים "- גבוהה

 מאזורים חקלאיים לאזורים חרקים מזיקיםהאם ישנה גלישה של ) 1:  בארבע שאלות מרכזיותהמחקר עוסק 

נה בהנחה שיש) 2 ? לאורך מרחק עולה מהאזורים החקלאיים המזיקיםוהאם יש ירידה בכמות, הסמוכים להם

 רלוונטית אם פרוקי הגלישה למדבר? האם המזיקים יכולים לשרוד ולהתרבות באזורי המדבר, גלישה

האם פרוקי הרגליים ) 3. דטריטיבורים מדברייםטורפים או של  תרום לאוכלוסיותהרגליים המזיקים יכולים ל

וקי הרגליים הטורפים  בין פרגומליןוהאם הם משפיעים על יחסי , י טורפים מדבריים"המזיקים נאכלים ע

ל חברת פרוקי הרגליים המדברית כתוצאה מההשפעה שהאם ישנם שינויים בהרכב המינים ) 4 - ו?המדבריים

   ?של גלישת פרוקי הרגליים המזיקים

י ניטור של השכיחות והתפוצה של פרוקי רגליים מאזורים חקלאיים לאזורים "בדקתי את הנחות העבודה ע

,  ראשית ;על מנת לענות על השאלות .מדבריים הסמוכים להם ואת יחסי הגומלין עם המינים הטבעיים

ם ובגנים פרטיים ניטרתי את המצאות המזיקים בהתאמה לעונות השונות של הגידול באזורים מדבריים סמוכי

או להתרבות על \בדקתי האם פרוקי הרגליים המזיקים יכולים לשרוד ו, שנית  .במושבים הסמוכים לחקלאות

ערכתי ניסויי מעבדה לבדיקת יחסי הגומלין בין פרוקי הרגליים המזיקים לפרוקי , שלישית .צמחי מדבר

וקי הרגליים המזיקים להשפיע על חברת  ובחנתי את הדרכים בהם יכולים פר,הרגליים המדבריים הטורפים

  .דגמתי את חברות פרוקי הרגליים לאורך מרחק עולה מאזורי הגידול, לסיום. פרוקי הרגליים המדברית

 שלפרוקי הרגליים המזיקים יש את האפשרות לגלוש ולשרוד על צמחייה מדברית מקומית בתוך ראתיה

י פרוקי רגליים "רוקי הרגליים המזיקים נאכלים עפ, בנוסף.אזורים טבעיים המשיקים לאזורי החקלאות

התוצאות הראו שיש הבדלים משמעותיים  .ולכן יכולים לקיים את אוכלוסיית הטורפים, מדבריים טורפים

. אך לא היתה התאמה בקשר למרחק מאזורי החקלאות, במגוון המינים באזורים הקרובים לאזורי החקלאות

מה שמצביע על תגובה של הטורפים , בהתאמה למרחק מאזורי החקלאותשכיחות הטורפים ירדה , לעומת זאת

מחקרים הראו שיש השפעה חלשה של תוספת בכמות המזיקים במספר קטן של .  המזיקיםשכיחותלתוספת ב



 השפעות גלישת הטרף  נמצא כיבמחקר זה.  לא מדברייםהצמחוניים על הטורפים המקומיים באזורים טבעיים

  . אך לא על פרוקי הרגליים המדבריים באופן כללי, )עכבישים(צת טורפים אחת היו מובהקות על קבו

 שניתן יהיה יותר על מנת ות גבוההתדירות בדיקאשר יהיו בעלי טווח ארוך יותר למחקרים נוספים יש צורך ב

 המוספים מאזורים , והטורפים הטבעיים,לבדוק את ההשפעות האקולוגיות של גלישת המזיקים החקלאיים

  . טבעיים הסמוכים להם מדברייםקלאיים לאזוריםח

  

 



  פרקים בתולדות מושג הספר הקדוש בעת העתיקה המאוחרת - הכתב והקודש  - נושא העבודה 

   זאב אליצור -שם המגיש 

  גדליה סטרומזה' אורי ארליך ופרופ 'פרופ - יםשם המנח

  :תקציר העבודה

מטרתו של מחקר זה היא בירור כמה סוגיות יסודיות בהתפתחות המושג היהודי של כתבי הקודש בין בית 
עניינו הוא מכלול היחס . כטקסטולא את היחס אליו  כחפץהמחקר בוחן את היחס לספר . שני לאמוראים

דהיינו צורות יחס  –לספרים אשר איננו קשור לקריאה שלהם ואיננו קשור לאינפורמציה הכתובה בהם 
  . שבהם באה לידי ביטוי מהותו החפצית של הספר

במקרא תיאור כזה אינו . הפרק הראשון מתחקה אחר השתלשלות הסיפור של מתן ספר התורה בסיני
ליים לתיאור בספר היובלים מעלה "השוואת המקורות החז. בנמצא והוא מופיע לראשונה בספר היובלים

יש . סיני נדחק הצדה במקורות התנאיים וחוזר להופיע במקורות אמוראייםכי סיפור מתן ספר התורה ב
כלומר הדחקת  –לבחון תהליך זה של גלגול מסורות אגדיות על רקע היחס כלפי ספר התורה הארצי 

הקישור בין ספר התורה להר סיני וחזרת הקישור לתוקפו הראשון בין תנאים לאמוראים הוא הביטוי 
  .ת הלכתיות שנדונות בפרקים הבאיםהאטיולוגי להתפתחויו

בקבצים תנאיים . ל"הפרק השני והפרק השלישי עוסקים בהתפתחות הממד החפצי של הספר בספרות חז
ואין , אין מסכת ספר תורה במשנה. וזאת בשני מובנים –מובהקים איננו מוצאים עדיין הלכות ספר תורה 

אם בוחנים היטב את הקבצים . ב ספרי תורהגם כמעט מקורות העוסקים באופן שבו יש להכין ולכתו
האחת רואה בלשון  –התנאיים מגלים שיש בהם שתי מסורות ביחס למעמדה של הלשון בתורה שבכתב 

בעוד השניה רואה בתורה ישות רב לשונית מבחינה , העברית והכתב האשורי מאפיין אינהרנטי של התורה
יש לייחס את הדחיקה . במקורות מתקופת בית שני מחלוקת זו עתיקה ואנו מוצאים אותה כבר. מהותית

של המקורות התנאיים העוסקים בהלכות ספר תורה אל מחוץ לקבצים התנאיים לכך שעורכי המשנה 
מעקב אחרי התפתחותו ההיסטורית של הדיון בהלכות ספר . אחזו בהשקפה הגורסת תורה רב לשונית

הדיונים  –רטיקולארית הייתה על העליונה תורה מעלה כי בתקופת האמוראים ידה של המסורת הפ
בכל אלה עוסק הפרק . האמוראיים בהלכות ספר תורה כרוכים בהנחה כי התורה כתובה בשפה העברית

  .השני
לעומת העדר הלכות ספר תורה בקבצים התנאיים . הפרק השלישי עוסק בהפיכתו של הספר לחפץ הלכתי

הפרק . יתות אשר אין יסוד לאחרו לתקופת התנאיםאנו מוצאים בשני התלמודים גוף משותף של ברי
הלכות תנאיות אלה מופיעות . השלישי עוסק בתיחומן של הלכות אלה ובתיאור תהליך הקודיפיקציה שלהן

ומתפתחות במקורות אמוראיים אשר מרוכזים במיגבשים מרכזיים בתלמוד הבבלי וגם , בשני התלמודים
אשונה חיבורים אשר מקדישים מדור נפרד להלכות ספר תורה בתקופת הגאונים מופיעים לר. בירושלמי

" הלכיזציה"עוד עוסק הפרק בכמה ביטויים אמוראיים נוספים ל. ובכך מושלם תהליך הקודיפיקציה שלהן
לגבי " פסול"ו" כשר"הופעתן של הקטגוריות , הופעת התפיסה כי כתיבת ספר היא מצווה -של הספר 

  .על תהליך הכנת הספרוהחלת הקטגוריה כוונה , ספרים
. המדרש החזותי –הפרק הרביעי עוסק בהתפתחותה של טכניקה מדרשית חדשה בין תנאים לאמוראים 

בניגוד לכך החל ממקורות אמוראיים . מדרשים תנאיים אינם נדרשים כמעט לנתונים גראפיים גרידא
שלכה על האופן שבו נהגה והלאה אנו מוצאים עיסוק מדרשי באלמנטים כתובים גראפיים שאין להם כל ה

לצד היווצרות המושג , דוגמאות מובהקות לכך הן מדרשי חסרות ויתרות ועיסוק בצורת האותיות. הכתב
  . החדש של נוסח התורה הקדוש לאותיותיו

אנו . הספר הקדוש והשם הקדוש –הפרק החמישי עוסק בהתלכדותם של שני מושגים בהיסטוריה היהודית 
הקשר אחד הוא המקום הבולט שתופס המושג של קדושת . בשני הקשרים עיקרייםמוצאים התלכדות כזו 

דהיינו  –" נקיטת חפץ"הקשר אחר הוא התפתחותו של הנוהג להישבע ב. השם במסגרת הלכות ספר תורה
תהליך . נוהג זה מקושר בפירוש לכך שהספר נתפס כהתגלמות של השם. תוך אחיזת ספר התורה

שכן זיהוי זה הוא מיסודותיה  –הוא בעל חשיבות היסטורית שקשה להפריז בה ההתלכדות בין השם לספר 
  .של המיסטיקה היהודית של ימי הביניים

מטרתו של פרק הסיכום היא להעמיד את התופעות הפרטיקולאריות שנדונו בפרקים השונים על הקשרן 
 –יסטוריים חשובים לי קשורה לכמה תהליכים ה"התפתחות הממד האיקוני של הספר החז. ההיסטורי

ובנייתו מחדש של העולם היהודי של , ההתבחנות בין מושג התורה שבכתב לבין מושג התורה שבעל פה
לי כרוך בתהליכי "מושג הספר הקדוש החז. ל מתוך חורבותיו של העולם היהודי של תקופת בית שני"חז

ומתבדלים מן היצירה , מצד אחדקנוניזציה אשר דוחים את מכלול היצירה הספרותית של תקופת בית שני 
של  קובץ נוסףמשעה שהנצרות הקדומה מגבשת לעצמה . הספרותית של העולם הנוצרי המתפתח מצד שני

התפתחות זו מקבילה בכמה מובנים להתפתחות . של כתבי קודשמושג נוצרי חדש כתבי קודש מתגבש גם 
  .ל"מושג כתבי הקודש היהודי אצל חזשל 
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Abstract: 

The goal of this study is to clarify a number of fundamental issues in the development of 
Scripture in Judaism between the Second Temple period and the Amoraic period. It aims to 
examine Scripture as an object, not as a text. It focuses on the overall relation to books which 
is neither connected to their reading or to the information that they contain. 
The first chapter explores the sources relating to the giving of the Torah Scroll on Sinai. This 
is a motif which does not appear in the Bible. The earliest source that mentions this story is 
the book of Jubilees. The chapter also traces the later manifestations of this story through 
Tannaitic and Amoraic sources. 
The second chapter explores the discourse in Tannaitic sources surrounding the proper 
approach to be taken regarding holy books not written in Hebrew. It explores the tension 
between the sources insisting on a Hebrew Torah, and those aaccepting a multilingual one. 
This tension begins in Second Temple sources and continues through the literature of the 
Sages. An important difference between the disputes in the Second Temple period and those 
in the Tannaitic era is that the tradition which insists on having books written in Hebrew also 
insists on other material and visual characteristics of these books: Jewish script, ink, and 
parchment must be used. 
The third chapter describes the evolution of scripture into a halakhic object—i.e., something 
who's writing and production is detailed by halakhah. The regulations governing the writing 
of a Torah scroll are missing from all Tannaitic compilations. They first appear in a series of 
parallel baraitot in both Talmuds. The chapter discusses the question of why these baraitot 
were neither included in the Mishnah, nor in any other Tannaitic compilation. 
The fourth chapter discusses the development of the approach towards the visual element or 
appearance of scripture. In Tannaitic sources (including the baraitot detailing the regulations 
of Torah scrolls) the script is portrayed as subservient to language. In Amoraic sources, 
though, there appears a new element—relation to the script not as part of the linguistic 
system. This idea is expressed in several contexts which are explored in the chapter. 
The fifth chapter explores the complicated relationship between Sacred Scripture and the 
sacred names of God. The sanctity of God’s name is an ancient idea which well predates the 
notion of sacred text. A discussion of the connection and tension between the sanctity of 
books and the sanctity of the Holy Name in Rabbinic sources is the focus of this chapter. 
The concluding chapter deals with several historical contexts of the developments discussed 
in the former chapters. The concept of holy books in the Jewish tradition develops in the 
context of the differentiation between the Oral Torah and the Written Torah. It evolves as the 
Jewish world of the Sages replaces the Jewish world of the Second Temple period. The 
Jewish holy book is part of an historical "Scripture Movement", in which the Christian holy 
book takes shape as a parallel and connected development to the Jewish one. 
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Abstract: 

Alzheimer's disease (AD) is clinically characterized by dementia and pathologically 

by a progressive loss of neurons, senile plaques, neurofibrillary tangles and vascular 

deposites of amyloid-beta peptide (Aβ). Recent evidence indicates that inflammation 

occurs in pathologically vulnerable regions of the AD brain. Cytosolic Phospholipase 

A2 alpha (cPLA2α) is a requisite component in the cascade of events leading to the 

production of eicosanoids during acute and chronic inflammation. 

cPLA2αspecificallyhydrolyses arachidonic acid (AA) from membrane phospholipids 

which leads to generation of multiple eicosanoid products, all of which are potent 

mediators of inflammation. Increased of the cPLA2α immunoreactivity and transcript 

were observed in AD brain often associated with amyloid deposits.  

The aim of the present study was to examine whether cPLA2α participates in cortical 

neuron damage induced by aggregated Aβ1-42 and to determine its role in the signaling 

events leading to damage. Addition of 1µM Aβ1-42 to primary cortical neurons caused 

an immediate activation of cPLA2α detected by its phosphorylation of serine 505 

mediated by NOX1 NADPH oxidase, followed by cPLA2α upregulation. Exposure of 

the neurons to 1µM aggregated Aβ1-42 for 24 h induced apoptotic cell death of 20% 

detected by cell count, MTT reduction, caspases -3 activation, Dapi and Tunel 

staining that was prevented in the presence of specific antisense against cPLA2α. AA 

released by cPLA2α mediated N-SMase activation to produce ceramide that induced 



caspase-8 and -3 activation, and apoptotic neuron death. Prevention of neuronal 

cPLA2α upregulation prevented the initiation of the whole process and the neuronal 

apoptotic cell death, indicating its essential role in this process. 

The present study shows that cPLA2α and amyloid precursor protein (APP) 

upregulation in rat cortical neurons treated with 1µM aggregated Aβ1-42. Pretreatment 

with the antisense against cPLA2α prevented APP overexpression, suggesting a key 

role of cPLA2α in APP upregulation during AD.  The regulated expression of APP 

plays an important role in AD as increased APP results with increased Aβ1-42. To 

explore the mechanism by which cPLA2α regulates induction of APP, the PKA 

signaling pathway was studied.  Addition of prostaglandin E2 (PGE2) or the cyclic 

AMP analogue (dbcAMP) caused increased APP protein expression. Attenuating 

cPLA2α expression by antisense prevented the production of PGE2 and the appearance 

of phosphorylated cAMP response element (CREB) in the nucleus induced by 

aggregated Aβ1-42. COX inhibitor indometacin or protein kinase A (PKA) inhibitor H-

89 suppressed the overexpression of APP and the phosphorylation of CREB induced 

by aggregated Aβ1-42.. The results suggest that cPLA2 mediates APP upregulation in 

cortical neurons induced by Aβ1-42 via production of PGE2 and activation of CREB by 

PKA signaling pathway.  Thus, cPLA2 may have a dual role in neurodegeneration 

induced by Aβ1-42, while arachidonic acid signals  the apoptotic neuronal death, PGE2 

signals APP upregulation Thus  its inhibition may provide an efficient treatment of 

AD.  

Key words: Alzheimer's disease, Cytosolic phospholipase A2, Neurons, Amyloid β1-

42, NADPH oxidase, Arachidonic acid, Amyloid precursor protein, Prostaglandin E2, 

cAMP response element. 
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  תקציר

  

כאשר בהתחלה בולטת  מחלת אלצהיימר מתאפיינת מבחינה קלינית בפגיעה בתפקוד הקוגניטיבי

בטא -ים תוך מוחיים של חלבון הנקרא אמילואיד, ומבחינה פתולוגית במשקעבייחוד הפגיעה בזיכרון

בעקבות התפרקות של חלבון שלד האקסונים. בעקבות הנוצרים ובגושי סיבים של חלבון הנקרא טאו 

מחלות במוח. כמו  תאי עצבתופעות אלו, עם התקדמות המחלה יש איבוד הולך וגדל של 

ובעלייה בביטוי של  במוח דלקתיתה נוירודגנרטיביות רבות, גם מחלת האלצהיימר מאופיינת בתגוב

הינו מרכיב הכרחי בשרשרת האירועים המובילה  cPLA2α.( cPLA2αהציטוזולי ( α2A פוספורילאז

סלקטיבי ביותר עבור  cPLA2α ליצירת איקוזנואידים בזמן דלקת אקוטית וכרונית.

צרול. במוחות של בשלד הגלי sn-2גליצרופוספוליפידים המכילים את החומצה הארכידונית במיקום 

-בעיקר סביב משקעי האמילואיד וובביטוי cPLA2αחולי אלצהיימר יש עלייה באימונוראקטיביות ל 

  בטא.

-ע"י אמילואידנזק נוירונלי המושרה בתהליך הגורם ל שתתףמ cPLA2αהאם  חוןמחקר זה בא לב

 ות המובילה לנזקבשרשרת מעבר האות פעולתו /נימנגנון ולהגדיר את )Aβ1-42אגרגטי ( 1-42בטא 

   .התאי

שנקבע ע"י בדיקת כפי  cPLA2αהביא לשפעול מיידי של ) לתרבית הנוירונלית Aβ1-42  )1µMהוספת

שעות גרמה למוות אפופטוטי  24) למשך Aβ1-42  )1µMחשיפת הנוירונים ל .Ser505רמת זרחונו על 

הצביעות ו 3-, שפעול של קספזMTTכפי שנבחן ע"י ספירת תאים, מבחן  20%של כ 

עם אנטיסנס ספציפי כנגד  מקדים נמנע ע"י טיפול. מוות זה Tunelו  Dapiהאימונהיסטוכימיות 

cPLA2α תוצאות אלו מצביעות על החשיבות של  של ,cPLA2α  בתהליך המוות האפופטוטי

  בנוירונים.  

 מסוג NADPH-oxidaseמצאנו כי הנוירונים הקורטיקלים מבטאים את הקומפלקס האנזימתי 

NOX1 ו שלונראה כי הוא מבקר את שפעול cPLA2α . הקומפלקסעיכוב NADPH-oxidase  הן ע"י

diphenylene iodonium DPI) והן (Apocyanin )Apo את הייצור של סופראוקסידים פנימיים ) מנע

 DPIע"י  עוכב בתרביות הנוירונים NADPH-oxidase כאשרנוירונים. כמו כן, ב Aβ1-42ע"י  שהושרה



כפי שנקבע ע"י נוכחות הצורה המזורנת Aβ1-42 שהושרתה ע"י  cPLA2αשל  השיפעול , נמנעApo או 

במעבר cPLA2α מצוי במעלה הזרם ל   NOX1 NADPH-oxidaseתוצאות אלה מעידות כי  .שלו

את מקדים   Aβ1-42ע"י 3-מצאנו כי שפעולו של קספז .וגורם לשיפעולו Aβ1-42 האותות המושרה ע"י 

גורם למוות   Aβ1-42, מה שהוביל אותנו למסקנה כי9-, וכי אין שינוי בשפעול קספז8-קספז שפעול של

אגרגטי   Aβ1-42 -, בהתאמה לכך ש) בנוירונים קורטיקליםextrinsicאפופטוטי מהמסלול החיצוני (

 cPLA2αארכידונית המשוחררת ע"י חומצה  הוספת .נקשר לרצפטורים על פני ממברהת הנוירונים

 , ולירידה בחיות נוירונליתcaspase-8ות הנוירונים גרמה לעלייה תלויית ריכוז באקטיבציה של לתרבי

ונית היא המתווכת את התהליך ולא אקזנואידים היכולים דהארכי ומצהמה שמעיד על כך שהח

) האחראי Neutral-Sphingomyelinase )N-SMase. בהמשך נבחנה מעורבות האנזים להיווצר ממנה

פינגומיאלין במוח ומכאן ליצירת מולקולת הסרמיד המסוגלת לפעול כמולקולת סיגנל לחיתוך ס

 N-acyl-cysteineע"י  N-SMaseהאנזים  עיכובולווסת תהליכי אפופטוזיס דרך הפעלת קספזות. 

)NAC( שהושרתה ע"י  8-ו 3-האקטיבציה של קספזאת  מנעAβ1-42 בנוסף, על מנת לוודא בנוירונים .

שעות גרם  24למשך  Aβ1-42אכן מעורב בתהליך בדקנו את פעילותו. טיפול עם  N-SMaseכי האנזים 

מנע עלייה זו. כמו כן, על  cPLA2αלעלייה בפעילות האנזים, כאשר טיפול מקדים עם האנטיסנס כנגד 

. טיפול עם C2-Cerמנת לאשר את השתתפות מולקולת הסרמיד בתהליך נבחנה השפעת האנאלוג שלה 

C2-Cer והן באפופטוזיס הנוירונלי. 8-ו 3-לעלייה תלויית ריכוזים הן באקטיבציה של קספז גרם  

תפקיד בשרשרת  NOX1 NADPH-oxidaseהמשופעל ע"י  cPLA2αמצביעות על כך של אלו תוצאות 

, דרך הייצור של חומצה ארכידונית  Aβ1-42האירועים המובילה לאפופטוזיס נוירונלי המושרה ע"י 

  ובסופו של דבר למוות תאי. caspasesהמובילה לחיתוך ושפעול  N-SMaseואקטיבציה של 

 cPLA2α) יש עלייה לא רק בביטוי Aβ1-42 )1µMבמחקר זה הראנו גם כי בנוירונים המטופלים עם 

). טיפול מקדים עם Amyloid precursor protein )APP בטא,-אלא גם בחלבון ממנו נוצר אמילואיד

 תפקידcPLA2α מה שמעיד כי ל , APPונע גם את הביטוי המוגבר של מ cPLA2αהאנטיסנס כנגד 

בזמן מחלת האלצהיימר עלולה להוביל  APPעלייה בביטוי  בזמן מחלה. APPשל  בוויסות הביטוי

גורם לעלייה ) prostaglandin E2 )PGE2 מראים ש בטא. מחקרים קודמים-לעלייה ביצירת אמילואיד

אחראי ליצירת ה cPLA2αהאם ל  ביקשנו לבחוןלכן,  וציטים.מיקרוגליה ובאסטרב APPבביטוי 

PGE2 תפקיד בביטוי החלבון ,APP על  בטא.-בנוירונים ולכן תפקיד ביצירה מוגברת של אמילואיד

בנוירונים, בחנו את מסלול הסיגנלים  APPמווסת את ביטוי  cPLA2αמנת לחקור את המנגנון בו 

) dbcAMP( cyclic AMP או אנאלוג של  PGE2הוספת  .)protein kinase A )PKA המופעל ע"י

 .APPגורם לעלייה בביטוי  PGE2 ושב במנגנון  תמקד ההמשך המחקר  .APPהביאה לעלייה בביטוי 

מכיל  APPמצאנו כי הפרומוטר של  )TF-search )1995 Yukata Akiyamaעל ידי שימוש בתוכנת 

המסלול הקלאסי  , ולכן נבחןCREBתוק , המהווה אתר קישור לפאקטור השיעCREרצף שמור 



 cAMP , המביא לזרחוןPKAואחריו  cAMPקישור לרצפטור, שפעול  של, PGE2המופעל ע"י 

response element )CREB (.טיפול עם  ולטרנסקריפציה של חלבונים Aβ1-42 רם לעלייה בביטוי ג

COX-2  ובשחרור שלPGE2  למדיום, שיכול לגרום להפעלת המסלולcAMP/PKA.  טיפול עם

 CREBלמדיום והן את הזרחון של  PGE2מנע הן את העלייה בשחרור  cPLA2αהאנטיסנס כנגד 

) COX(מעכב  Indometacin ) אוPKA(מעכב  H89טיפול עם . Aβ1-42בגרעין שהושרו ע"י טיפול עם 

    . Aβ1-42ע"י  שהושרו  בגרעין CREBואת הזרחון של  בליזט  APP מנע את הביטוי המוגבר של

בנוירונים  Aβ1-42המושריית ע"י  APPמתווך את העלייה ב  cPLA2α אלו מציעות כי תוצאות

   .PKAע"י הפעלת מסלול  CREBוזרחון  PGE2קורטיקלים דרך הייצור של 

 בנוירונים Aβ1-42בנזק התאי המושרה ע"י  cPLA2αלסיכום, מחקר זה מדגים את תפקידו הכפול של 

חומצה ארכיונית, והעליה בביטוי יתר של  ;ופטוטי מתווך ע"י התוצר  שלו כשהמוות האפ קורטיקלים

APP  מתווך ע"י המטבליטPGE2 ולכן פעילותו של  עיכוב ביטויו. תוצאות המחקר מציעות כי 

cPLA2α .יכול לשמש ככלי יעיל לטיפול במחלת האלצהיימר  

 NADPH  בטא,-רונים, אמילואיד, נויהציטוזולי α2A פוספורילאז מחלת האלצהיימר, מילות מפתח:

oxidase ,חומצה ארכידונית ,Amyloid precursor protein ,Prostaglandin E2 ,cAMP response 

element.  



 היעדר אב בשל גירושים: השלכות ומשמעויות בגיל הבגרות הצעירה -נושא העבודה

 חניתה ראובן -שם המגישה

 פרופ' גולן שחר -שם המנחה

 תקציר

 נה להבין באופן מעמיק ורחב את ההשלכות השונות של היעדר אבימטרתו של מחקר זה, ה

לעמוד על לנסות רות הצעירה, ו, הן בקרב נבדקים והן בקרב נבדקות בגיל הבגבעקבות גירושים

 היעדרו( גירושי הוריהםלא פגשו את אביהם מאז נבדקים ש) של אב היעדר מלאבדלים בין הה

. מתוך חקירת (מאז גירושי הוריהם פגשו את אביהם בתכיפות שונהנבדקים ש) חלקי של אב

 .  נראה כי הבחנה זו טרם נבדקה לעומקההנושא 

לדמותו של האב בספרות הפסיכואנליטית ולתפקידיו של האב  המוקד התיאורטי במחקר מתייחס

 .בהתפתחות ילדיו

בכדי לקבל תמונה עשירה של השלכות היעדר אב, ולהבין את חווית ההיעדר לעומקה, בוצע  

שאב . המחקר (sequential explanatory design)מחקר משולב. מערך המחקר הינו הסברי שלבי 

  מובנים, והן מתוך ראיונות עומק. אינפורמציה הן מתוך שאלונים

נטיות וקווים שהתפתחו בפנימיותם  חשפוהינו כמותי, בו השאלונים המובנים  המחקר הראשון

בו  השני, האיכותני,מחקר התגבש ה, מחקר זה. מתוך ו של האבבעקבות היעדרותשל הנבדקים 

החלק  משתתפים.העמיקו את הממצאים, ובטאו את החוויה הייחודית של הערכו ראיונות שנ

האיכותני נוצר כמענה לקושי הקיים, לכמת, להמשיג ולהגדיר חוויה כה רחבה, מהותית ועמוקה 

 של היעדר אב. 

המחקר הראשון בחן את ההשלכות של היעדר אב הן על איכות הקשר עם האב, הן בהקשר התוך 

לוגים, והן בהקשר אישי על ידי המדדים: גיבוש העצמי, ביקורת עצמית וסימפטומים פסיכופתו

הבין אישי על ידי משתנים המודדים את איכות הקשר הזוגי ומרכיביו. כמו כן, נבדקו קשרים 

 אפשריים בין המשתנים השונים, ונבחנה השפעתו של הקשר עם האם.

 , נשים וגברים.22-22נבדקים בגיל הבגרות הצעירה, בגילאים  111המדגם כלל 

נבדקים הינם  01 -נבדקים הינם בעלי אב שנעדר באופן מלא, ו 23 ,בעלי אב נוכח נבדקים הינם  04 

בגיל הילדות, לפני בעלי אב שנעדר באופן חלקי. ההיעדרות התרחשה בעקבות גירושים, והחלה 

קיימו כשהאב אינו בעל משמורת,  ,נותרו להתגורר עם האםהנבדקים  .שמלאו להם שש שנים

, הייתה נבדקיםוסייה קלינית. הדרך להגיע אל הקשר זוגי במהלך חייהם, ואינם מקרב אוכל

באמצעות מודעות שפורסמו באוניברסיטאות ובמכללות השונות ברחבי הארץ כולה. בנוסף, 

 . "כדור שלג"באמצעות  נבדקיםהתאפשרה גישה אל ה

הממצאים מצביעים על כך שהנבדקים שחוו היעדר אב הינם בעלי ביקורת עצמית גבוהה יותר 

סיכופתולוגים גבוהים יותר מאשר הנבדקים שאביהם נכח. גם גיבוש זהות העצמי וסימפטומים פ

נמוך יותר בקרב המשתתפים שחוו היעדר אב. כמו כן, הן איכות היחסים הזוגיים  והן מרכיבי 

הקשר הזוגי: התשוקה, האינטימיות והמחויבות נמוכים יותר בקרב מי שחווה היעדר אב מאשר 

ח. בנוסף, הנבדקים שחוו היעדר אב חשים כי הקשר עם האב פחות בקרב הנבדקים שאביהם נכ

 מיטיב מאשר הנבדקים שאביהם נכח )במרכיבים של איכפתיות/חום ושליטה/הגנת יתר(. 

במדדים המתוארים, לא נמצאו הבדלים בין קבוצת ההיעדר המלא של האב לקבוצת ההיעדר 

 החלקי ובין הנשים לגברים.



ביע על  כך שמידת גיבוש העצמי מתווכת בין היעדר אב לאיכות בנוסף, המחקר הנוכחי  מצ

היחסים הזוגיים, ובין היעדר אב לרמת הסימפטומים הפסיכופתולוגים. כלומר, נבדקים שחוו 

היעדר אב מביעים רמה נמוכה של גיבוש עצמי, יחסית לנבדקים שאביהם נכח, ורמת גיבוש העצמי 

ם הנמוכה יותר ואת ורמת הסימפטומים מסבירה בתורה את איכות היחסים הזוגיי

 הפסיכופתולוגים הגבוהה יותר בקרב המשתתפים שחוו היעדר אב. 

כמו כן, המחקר הנוכחי מצא כי ההבדל המהותי בין היעדר מלא של אב להיעדרו החלקי ניכר 

כך, נמצאה אינטראקציה בין איכות הקשר הנתפס עם  בהשפעה הממתנת של הקשר עם האם.

יעדר אב עבור איכות הקשר הזוגי: נמצא כי ככל שהקשר הנתפס עם האם טוב יותר, האם לבין ה

כפי שמתבטא במרכיב החום/איכפתיות, כך איכות הזוגיות גבוהה יותר, אולם קשר זה נמצא רק 

בקרב בוגרים שאביהם נעדר באופן מלא. קשר זה לא התקיים בקרב בוגרים שאביהם נעדר באופן 

 חלקי.

נסה להעמיק את ההבנה המחקר  .שון צמח והתהווה המחקר השני, האיכותנימתוך המחקר הרא

לגבי חווית היעדר אב, והדרך שבה חווים הבוגרים הצעירים את חייהם בהיעדרו של אביהם. 

המלא לבין קבוצת  מעבר לכך, בשל חוסר בהבדלים שנמצאו בחלק הכמותי בין קבוצת ההיעדר

לבחון האם מתקיים שוני בחוויית ההיעדר המתקשר  החלק האיכותני ניסההההיעדר החלקי, 

 .לסוג ההיעדר, מלא או חלקי

, על פי המודל של רוויה תיאורטית. עשר מתוך אוכלוסית המחקר הראשון נדגמו משתתפות

לספר , ביוגראפיים, בהם הן התבקשו (in-depth interviewרואיינו בראיונות עומק ) משתתפות

המשתתפות התבקשו לתת שם המתאר את החוויה שלהן בהיעדר ון בסוף הראי. הןאת סיפור חיי

 . אב

פי המודל לקלסיפיקציה ולארגון של סוגים של ניתוח נרטיבי -הראיונות תומללו ונותחו על

(Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998.) 

ם, העדינים הממצאים איפשרו ליצור התייחסות עשירה ואינטגרטיבית, וראייה של הגוונים הדקי 

על ידי הממצאים, ניתן היה לחוש את עומק החוויה של היעדר אב ומהותה, בחווית היעדר אב. 

באופן המשלים את התמונה שהתקבלה בחלקו הכמותי של המחקר. כך, עלתה בקרב המשתתפות 

חוויה של חוסר, ריק, בדידות, זהירות בקשרים, צורך באישורים ובהכרה, וקשר חזק ומורכב עם 

של המשתתפות שחוו היעדר חלקי של אביהן לבין בין תיאוריהן מסויים ם. בנוסף, עלה שוני הא

הדיון עוסק בהקשר של זוגיות ותחושת העצמי.  תיאוריהן של המשתתפות שחוו היעדר מלא

 בהרחבה בממצאים אלה.

ם המחקר הנוכחי מציג תמונה מפורטת ומעמיקה אודות היבטים אישיים ובין אישיים המרכיבי

את החוויה של בוגרים צעירים נוכח היעדרו של אביהם, ובכך, עשוי להעשיר את ההבנה לגבי 

דפוסים ותהליכים ספציפיים בשלב ההתפתחותי של הבגרות הצעירה. להבנה זו קיימות השלכות 

פרטניות -יישומיות הן לגבי הגופים המטפלים בטווח הקצר בילד והן לגבי התערבויות טיפוליות

 חוק. בטווח הר

 

 

 

 



Absent Father Due to Divorce: Implications for Young Adulthood 

By Chanita Reuven 

This work was carried out under the supervision of Prof. Golan Shahar  

Abstract: The goal of this research was to understand, comprehensively, the various 

implications of father-absence due to divorce, among male and female young adults, 

as well as to distinguish between complete father-absence (participants who 

discontinued any contact with their father following their parents’ divorce) and partial 

father-absence (those who spent varying amounts of time with their father). 

 The present research embraces the theorization advanced in psychoanalysis, 

according to which a presence of the father figure is central to child development.  

The study was conducted using a mixed methods, sequential explanatory design. Data 

was gathered in two stages. First, a quantitative study was conducted, employing 

questionnaires designed to identify tendencies and personality features of participants: 

self–criticism, psychopathological symptoms, ego identity, quality of romantic 

relationships and perceived relationship with their father and with their mother. 

Second, several participants were interviewed and a qualitative data analysis was 

performed.  

Study 1 included 119 young adults aged 22-32, of whom 40 had a present father, 38 

experienced complete father-absence, and 41 experienced partial father-absence. 

Father-absence resulted from divorce occurring prior to age six. All participants were 

involved in a romantic relationship. They were recruited through advertisements in 

universities and colleges nationwide, as well as via a snowball sampling method. 

Findings indicated that participants experiencing father-absence had a higher level of 

self–criticism and more psychopathological symptoms than those having a present 

father. In addition, the degree of ego identity formation was lower, and quality of 

romantic relationships was poorer among those experiencing father-absence as 

compared to those having a present father. Also, participants experiencing father-

absence reported their perceived relationship with their fathers to be less caring and 

more controlling than those having a present father. Unexpectedly, no differences 

were found between participants experiencing complete vs. partial father-absence on 

any of the measures mentioned above.  

Furthermore, mediating analyses revealed that the level of ego identity accounted for 

the link between father absence and (1) quality of romantic relationship, and (2) level 

of psychopathological symptoms. Finally, moderating analysis revealed an interaction 



effect, indicating that the association between father-absence and quality of romantic 

relationships was moderated by the quality of the participants’ perceived relationship 

with the mother. More specifically, a higher quality of the perceived relationship with 

the mother was associated with a higher quality of romantic relationships for 

participants experiencing complete father-absence (and those having a present father), 

but not for those experiencing partial father-absence.   

Following the findings of the first study, a second, qualitative study evolved. This 

study aimed to deepen the understanding of the subjective experience of having an 

absent father, and explore the ways in which young adults experience their lives 

without their fathers. Furthermore, due to the lack of significant findings in the first 

study regarding differences between those experiencing complete vs. partial father 

absence, the goal of the qualitative study was to examine more closely the subjective 

experience of having an absent father, and whether the subjective experience of 

complete father-absence is different than that of partial father-absence. 

Study 2 included a qualitative analysis of ten in-depth interviews. An open-ended 

biographical in-depth interview was conducted, in which they were asked to tell their 

life story. After the spontaneous narrative the participants were asked to suggest a title 

that best described their experience of father-absence.  

The interviews were recorded and analyzed by the model of classification and 

organization of types of narrative analysis (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998).  

The analyses allowed for a rich, integrative, and comprehensive view of the subtle 

diversities underlying the experience of growing up with an absent father.  

Participants described feelings of emptiness, loneliness, caution in romantic 

relationships, a need for approval and recognition, and a strong yet complex 

relationship with their mothers. In addition, some differences arose between the 

descriptions of experiences given by those who experienced complete father-absence 

and those who experienced partial father-absence, specifically in aspects regarding 

romantic relationships and identity formation. These findings are presented and 

discussed at length in the Discussion section. 

This research provides an elaborate exploration of both intra-personal and inter-

personal aspects of young adults’ experience in the face of their fathers` absence, and 

thus enriches the understanding of specific developmental processes and patterns of 

young adulthood. Practical implications for both short-term treatment solutions for 

children, and for long-term individual therapy are discussed. 



Thesis: Design of Cell Microenvironment for Controlled Osteochondral Differentiation of 

Human Mesenchymal Stem Cells 

Submitted by: Tali Re’em  

Advisor: Prof. Smadar Cohen 

Abstract: 

Treating patients with cartilage and osteochondral defects is an important regenerative 

medicine target since damaged cartilage cannot spontaneously heal itself in adults. Stem cells, 

characterized by their dual ability for self-renewal and differentiation, have a great potential as a 

cell source for cartilage and bone tissue engineering. Considering their enormous clinical 

potential, extensive research efforts have been directed to find the way to better control stem cell 

fate and differentiation. One attractive approach involves microenvironmental design for stem 

cell cultivation. The stem cell microenvironment can be broadly defined as the collection of all 

the surrounding external signals to which stem cells are exposed to, including soluble factors, 

extracellular matrix and bio-physical forces. In this thesis, I investigated the potential use of 

artificial microenvironments, designed by implementing some bio-inspired components of the 

natural stem cell niche, for controlling the differentiation of human mesenchymal stem cell 

(hMSCs), and their eventual application to repair cartilage and osteochondral defects.  

First, the adhesive peptide RGD was immobilized onto macro-porous alginate scaffolds, 

and its effects on TGF-1-induced hMSC chondrogenesis were evaluated. My study revealed 

different cell morphology, viability and proliferation extent in the RGD-immobilized vs. un-

modified scaffolds. The TGF-1-induced activation of two independent signaling pathways was 

stronger and persisted for over three weeks in the RGD-immobilized scaffolds, indicating greater 

accessibility of the cells to the inducer. The efficient and prolonged exposure to the 

chondrogenic inducer ensured the appropriate progression of MSC differentiation from the initial 

phase of cell condensation until the appearance of committed chondrocytes.  

The next steps of my work focused on designing and synthesis of an inductive 

microenvironment for the controlled differentiation of hMSCs towards chondrocytes and 

osteoblasts. To this end, I fabricated affinity binding alginate-sulfate scaffolds, designed for the 

presentation and sustained release of the chondrogenic inducer TGF-1 or the osteogenic inducer 

BMP-4, in a similar fashion to their presentation by the natural ECM. When attached to matrix 

via affinity interactions with alginate sulfate, the factor loading was significantly greater and its 



release from the scaffold was attenuated compared to scaffolds lacking alginate-sulfate. The 

sustained factor release was supported by the prolonged activation (14 d) of signaling pathways 

in the seeded hMSCs. In TGF-1/affinity-bound scaffolds, the factor sustained presentation led 

to hMSC chondrogenic differentiation. Similarly, in the BMP-4/affinity-bound scaffold, the 

BMP-4 long-term activity enabled the efficient hMSC osteogenic differentiation. 

Reconstruction of the osteochondral interface requires the spatial presentation of TGF-1 

and BMP-4 in two distinct layers. Thus, I designed a bi-layered hydrogel system, to 

simultaneously induce the endogenous regeneration of hyaline cartilage and subchondral bone. 

Based on the presentation of the inducible factors as affinity-bound to the matrix, the bi-layered 

inducing systems were constructed, spatially-presenting TGF-1 and BMP-4, in two distinct 

layers.  In vitro, hMSCs seeded in the bilayer system differentiated into chondrocytes and 

osteoblasts in the respective layers within three weeks. The simultaneous differentiation of 

hMSC in the two layers confirmed the factor’s spatial presentation and its local action on cells. 

In a subchondral defect in rabbits, reconstruction of the two-layer hydrogel in situ was 

shown to induce the endogenous regeneration of cartilage and subchondral bone underneath. The 

results indicate that migrating stem cells into the defect are able to sense the biological cues 

spatially presented in the hydrogel and to respond by differentiation into the appropriate cell 

lineage. This strategy has a real translational potential for repairing osteochondral defect in 

human as it is a-cellular and can be implanted via a minimally-invasive method. 

In conclusion, the data presented in this study demonstrate the fundamental importance of 

the microenvironment design of the scaffold for inducing stem-cell controlled differentiation. 

Specifically, my results provide a new insight into the role of cell-matrix interactions mediated 

via matrix-attached RGD peptide and highlight the effects of matrix porosity and the resulting 

cell morphology on human MSCs differentiation in 3D systems. In addition, my study 

demonstrates the significance of factor appropriate presentation to the cells, another attribute 

critical to microenvironmental design. Collectively, the delicate design of bioactive biomaterials 

is shown to enable efficient hMSC differentiation, but also to have a great potential as a-cellular 

treatment for the induction of endogenous regeneration, facilitated by host's stem cell 

stimulation.  



 סביבה להתמיינות מבוקרת של תאי גזע מזנכימליים הומניים-תכנון מיקרו: נושא העבודה

 ת רקמות סחוס ועצםיצירל

 טלי ראם: מגיש

 סמדר כהן' פרופ: המנח

 :תקציר

הנו אתגר חשוב ( כונדרילים-אוסטאו)טיפול בחולים הסובלים מנזקי סחוס ועצם   

משום שרקמת סחוס פגועה אינה יכולה להתחדש באופן , בתחום הרפואה הרגנרטיבית

והמטריצה החוץ תאית  ,רקמת הסחוס אינה וסקולרית. ספונטני ועצמאי בבני אדם בוגרים

וכך מונעת את יכולת הריפוי של , עצם לאיזור הפגיעהשלה מונעת מתאי גזע להגיע ממח ה

ולפיכך בעלי פונציאל , תאי גזע מתאפיינים ביכולתם לשכפול עצמי ולהתמיינות. הרקמה

הפוטנציאל הקליני . גדול כמקור תאי לטיפולים שונים וליישומי הנדסת רקמות סחוס ועצם

לאתר דרכים לבקרה האדיר של תאי הגזע הוביל למאמצים מחקריים רבים שמטרתם 

גישה אטרקטיבית חדשנית מערבת תכנון . טובה יותר על גורל התאים ועל התמיינותם

מיקרוסביבה של תאי גזע מוגדרת בתור . מיקרוסביבה מתאימה לגידול תרביות תאי גזע

, לרבות פקטורים מסיסים, אוסף של כל המסרים החיצוניים אליהם נחשפים התאים

. פיסקליים ואחרים-חות ביוכו, המטריצה החוץ תאית

, בחנתי את הפוטנציאל הקיים בשימוש במיקרוסביבה מלאכותית, במהלך המחקר  

מספר  מתמיישמיקרוסביבה זו  .בהשראת הנישה הטבעית הביולוגית  אשר תכנונה נעשה

ליישום , של דבר ובסופו, םהתנהגותשה הטבעית של תאי הגזע לשם בקרת מרכיבים של הני

מספר . כונדרלים-ים אוסטאומים של סחוס ופגמבפג גזע מזנכימליים השימוש בתאי

לרבות פפטיד , אלמנטים של המטריצה החוץ תאית הטבעית השתלבו במטריצת אלגינט

. בזמן ובמקום,   אדהזיה ואתרי קישור לאפיניות זאת לשם הצגה נכונה של גורמי גידול

ונבחנו האפקטים , ורוזוביםקובע לספוגי אלגינט פ RGDפפטיד האדהזיה , ראשית  

של התמרה זו על התמיינות תאי גזע מזנכימלים הומניים המוכוונת על ידי גורם הגידול 

TGF-1 .בחיות וביכולת , תוצאות המחקר מצביעות על הבדלים מהותיים במורפולגייה

אקטיבציה של שני מסלולי . ההתרבות של התאים בעקבות הגידול בספוגים המותמרים

היתה חזקה יותר ונמשכה לאורך שלושה שבועות , TGF-1מושרית על ידי , וניםסיגנל ש

דבר המעיד על נגישות גבוהה יותר של התאים לגורם , RGD-גידול במטריצות המותמרות ב

החשיפה האפקטיבית והממושכת לגורם הכונדרוגני אפשרה התפתחות נכונה של . המכווין

 .ני ועד להופעת כונדרוציטים בוגריםהתמיינות תאי הגזע משלב הדחיסה הראשו

סביבה -השלבים הבאים של עבודת המחקר התמקדו בתכנון ובסינטזה של מיקרו  

המסוגלת להוביל ולכוון התמיינות מבוקרת של תאי גזע מזנכימליים לכונדרוציטים 

יצרתי ספוגים המאפשרים קישור אפיניות באמצעות אלגינט , לשם כך. ולאוסטאובלסטים

 –וגני אוהגורם האוסט TGF-1לצורך הצגה ושחרור מואט של הגורם הכונדרוגני  ,סולפט

BMP4 ,קישור האפיניות של . באופן דומה להצגתם על יד המטריצה החוץ תאית הטבעית

החלבון למטריצה אפשר העמסה גדולה יותר באופן משמעותי וכן שחרור מואט בהשוואה 

י של הפקטורים מהספוגים שכללו אלגינט השחרור האיט. לספוגים ללא אלגינט סולפט



שהיתה ארוכת טווח , סולפט תאם את האקטיבציה המושרית של מסלולי סיגנל שונים

. ונמשכה לאורך שבועיים בתרביות תאי גזע מזנכימלים הומניים שנזרעו לספוגים אלה

הצגת הפקטור אפשרה התמיינות , TGF-1בספוגי האפיניות שכללו את הפקטור 

ותאי סחוס בוגרים הומניים נצפו לאחר שלושת שבועות גידול , גנית של תאי הגזעוכונדר

בספוגים שכללו את , באופן דומה. Nudeעורית בעכברי -וכן לאחר השתלה תת, בתרבית

גנית הפעילות ארוכת הטווח של הפקטור אפשרה התמיינות אוסטאו, BMP-4הפקטור 

.  יעילה של תאי הגזע ההומניים

ש של רקמה אוסטאוכונדרלית דורשת הצגה מרחבית של שני גורמי יצירה מחד  

-ל מימית דו'תכננתי מערכת ג, לכן. בשתי שכבות נפרדות BMP-4 -ו TGF-1הגידול 

. כונדרלית-סאבשכבתית במטרה להכווין רגנרציה אנדוגנית של סחוס היאליני ועצם 

המכווינים באמצעות שכבתית התבססה על הצגתם המרחבית של הפקטורים -המערכת הדו

הגורם הכונדרוגני בשכבה אחת והגורם האוסטאוגני בשכבה , קישור אפיניות למטריצה

תאי גזע מזנכימליים הומניים נזרעו במערכת דו שכבתית של , בניסוי מקדים. השנייה

והתמיינו לתאי סחוס ועצם בשכבות המתאימות תוך שלושת שבועות , ספוגים פורוזיבים

ההתמיינות הסימולטנית של תאי הגזע בשתי השכבות הוכיחה את ההצגה  .הגידול בתרבית

.  מית על התאיםהמרחבית המתאימה של הפקטורים ואת פעילותם המקו

שכבתית בתוך -יצירה מקומית של המערכת הדו, כונדרלי בארנבות-סאבבמודל ה  

ונדרלית כ-ושל רקמת עצם תתהחור הצליחה להשרות רגנרציה אנדוגנית של רקמת סחוס 

תאית של רקמת סחוס נמצאו -פרוטאוגליקנים המאפיינים את המטריצה החוץ. מתחתיה

 -4BMPבעוד שבשכבה שמתחתיה המכילה , ללא סימן למינרליזציה TGF-1 -בשכבת ה

התוצאות מצביעות על הגירת תאי גזע ממח העצם לתוך הפגע . נראתה יצירת עצם חדשה

שכבתית ולהגיב -צגים באופן מרחבי במערכת הדוועל יכולתם לחוש את הסיגנלים המו

אסטרטגיה זו הנה בעלת פוטנציאל ממשי לריפוי של פגעים . בהתמיינות מתאימה

אוסטאוכנודרלים הומניים כיוון שאינה תלויה במקור תאי וניתנת לשימוש בשיטות שאינן 

. פולשניות

יקרוסביבה המידע שמוצג במחקר זה מדגים את החשיבות הבסיסית שבתכנון מ  

תוצאותיי שופכות אור חדש על , באופן ספציפי. להכוונה מבוקרת של התמיינות תאי גזע

וכן , RGDהמתאפשרות על ידי הצגת הפפטיד , מטריצה-התפקיד של אינטראקציות תא

מדגישות את האפקטים של פורוזיביות המטריצה ושל המורפולוגיה התאית על התמיינות 

מחקרי מדגים את החשיבות , בנוסף. כות תלת מימדיותתאי גזע מזנכימליים במער

.  מאפיין משמעותי נוסף של תכנון המיקרוסביבה, שבהצגה נכונה של פקטורים לתאים

התכנון העדין של ביוחומרים ביואקטיבים מאפשר התמיינות אפקטיבית , לסיכום  

אים להשראת אך חומרים אלה הנם גם בעלי פוטנציאל בתור טיפול ללא ת, של תאי הגזע

התוצאות . מתווכת באמצעות סטימולציה של תאי הגזע האוטולוגיים, רגנרציה אנדוגנית

המוצגות הנן בעלות רלוונטית עצומה לריפוי של פגעי סחוס ופגעים אוסאוכונדרליים בבני 
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Alzheimer’s disease (AD) is one of the most common age-related forms of dementia that 

is characterized by progressive memory loss and cognitive dysfunction, caused by widespread 

loss of neurons in the cerebral cortex and hippocampus. It also characterized by deposits of β-

amyloid (Aβ) protein in fibrillar plaques, abnormal tau filaments organized as neurofibrillary 

tangles and brain inflammation.  

Activated microglia and astrocytes are the major players involved in the inflammatory 

process in AD. Activated microglia and astrocytes undergo morphological change that is 

manifested by the production of pro-inflammatory factors and the migration of microglia to the 

site of injury and phagocytosis of Aβ fibrils. The release of pro-inflammatory factors activates 

several signaling pathways, One such pathway ends in prostaglandin E2 (PGE2) synthesis via 

cyclooxygenase (COX) enzymes. PGE2 that is secreted by neurons and glial cells in the brain, 

is known to be elevated in brains and cerebrospinal of AD patients. COX enzymes, comprise of 

two distinct isoforms: a constitutive “housekeeping” COX-1 and an inducible COX-2, are 

widely expressed in the brain, and are known to be involved in the pathogenesis of AD.  

In addition to neuroinflammation, neurochemical changes occur in AD brain, manifested 

by modifications in the levels and activity of neuropeptides, such as bradykinin (BK), that is a 

major mediator of inflammation in the periphery. The effects of kinins are mediated via B1 

receptor, which is inducible and the B2 receptor which is constitutive. BK is the preferential 

agonist for B2 receptor and its metabolites (des-Arg
9
-BK and Lys-des-Arg

9
-BK) are the 

preferential agonists for B1 receptor. It was found that deposits of Aβ in AD patient’s brains 

can upregulate the expression of kinins in the brain and the cerebrospinal fluid. Levant et al., 

2006 (from our lab) showed an immediate dual effect of kinins on PGE2 synthesis in mixed 

astrocytes and microglia cells. Thus, BK increased PGE2 synthesis, whereas B1 receptor 

agonist inhibited the production of PGE2.  

Given the important role of BK in brain inflammation, we have devoted the first part of 

the study to unravel some aspects regarded the impact of BK and B1 receptor agonist on PGE2 

synthesis, COX proteins expression and investigation of the role of MAPKs (ERK1/2, JNK, 

p38) in the regulation of PGE2 synthesis by kinins in primary astrocytes, under both basal and 

LPS-stimulated conditions. The results indicate that BK, enhanced PGE2 synthesis in primary 

astrocytes under both basal and LPS-stimulated conditions. By contrast, the B1 receptor agonist 



 

 

inhibited both basal and stimulated PGE2 synthesis. The use of translation and transcription 

inhibitors abrogated both the stimulatory and the inhibitory effects of BK and B1 receptor 

agonist on PGE2 synthesis, which can indicate the involvement of de novo synthesis of proteins 

in mediating kinins effects on PGE2. 

BK also increased COX-2 protein and mRNA levels by 30% and 400% respectively, while B1 

receptor agonist decreased COX-2 protein and mRNA expression to control levels. Both kinins 

had no effect on COX-1 protein. Investigation of the role of MAPKs in the regulation of PGE2 

synthesis by kinins revealed significant difference in the expression profile of JNK and ERK1/2 

proteins after treatment with BK and B1 receptor agonist, suggesting that the dual delayed 

effect of kinins on COX-2 and PGE2 is due to differential activation of signaling molecules. 

The second part of the present study focused on the impact of BK on the functions of 

primary microglial cells and and BV2 and N9 microglial cell lines. First we investigated the 

presence of the B1 and B2 receptors on both microglial cell lines and primary microglial cells. 

The immunocytochemical experiments document that indeed B1 and B2 receptors can be 

detected on all microglial cells and thus may be actively involved in the regulation of 

microglial functions. Later we examined the effects of BK on microglial Aβ1-42 phagocytosis of 

both basal and LPS-stimulated primary microglia and BV2 and N9 cells. Exposure of the cells 

to BK increased Aβ1-42 phagocytosis dose dependently in basal conditions. In LPS stimulated 

conditions, LPS stimulation alone increased the phagocytosis of Aβ1-42. Co-stimulation of 

microglial cells with LPS and BK lead to a concentration-dependent decrease of Aβ1-42 

phagocytosis. BK did not alter the intracellular degradation of Aβ1-42, thus confirming that the 

observed differences in Aβ1-42 phagocytosis are solely due to increased uptake by microglia. 

We also showed that BK can stimulate BV2 and N9 cells chemotaxis dose dependently. 

Our observations suggest dual late effects of BK and B1 receptor agonist in primary 

astrocytes. These results also suggest a novel regulatory loop in which BK, upon binding to B2 

receptors, increases the synthesis of the pro-inflammatory PGE2. Subsequently, inducible 

bradykinin B1 receptors are upregulated, and at the same time BK may be metabolized into a 

B1 receptor agonist. Finally, the latter binds to B1 receptors and subsequently inhibits 

prostaglandin production. Our data also suggest that BK may be critically involved in the 

modulation and guidance of microglial functions, such as phagocytosis and chemotaxis, 

relevant for neuroinflammation and AD. Since neuroinflammation has critical role in 

pathogenesis of AD, a better understanding of glial cell functions and its regulation by BK may 

be important for further therapeutic opportunities in the future.  



 י תאי מיקרוגליאה ואסטרוציטים"התגובה הדלקתית הנוצרת עתפקידם של קינינים בוויסות : נושאה

 רימון -'טליה פיליפוביץ :שם המגישה

 אבישר -צופיה שרייבר' פרופ', ברקוביץ -ר סיג פליישר"ד :שם המנחות

במהלכה חלה  ,ןמהווה אחת הסיבות העיקריות לשיטיוה, ינה מחלה נוירודגנרטיביתמחלת אלצהיימר ה

המחלה , כמו כן .היפוקמפוס והקורטקסשל נוירונים במוות הקוגנטיביות כתוצאה מ ביכולותופגיעה בזיכרון 

tau (τ ) החלבוןבפלאקים חוץ תאיים ושל   Amyloid-β (Aβ)החלבוןשל  בלתי תקינהצטברות מאופיינת ב

תאי מיקרוגליאה  במהלכה ,"שקטה"דלקת מקומית ב נוסף לכך המחלה מלווה. מזורחן בעודף בתוך הנוירוניםה

מפרישים מגוון רחב של מתווכי דלקת שונים ואף מתרחשת נדידה של תאי , עוברים שפעולואסטרוציטים 

 . Aβפאגוציטוזה של  תבצעתמשם , אזור הפגיעה במוחמיקרוגליאה לעבר 

 ניהם גם מסלוליגורם להפעלה של מספר מסלולי העברת סיגנל וב המתרחש במחלה הגירוי הדלקתי

מופרש ה Cyclooxygenase .PGE2 (COX)י אנזימי "ע Prostaglandin E2  (PGE2)ליצירת  המוביל

כשאחת , בתהליך הדלקתי במהלך מחלת אלצהיימר מעורבכ ידוע מיקרוגליאה ואסטרוציטיםתאי  ,מנוירונים

כשני איזופורמים הקיימים , COXאנזימי . החוליםבנוזל השידרה של  PGE2 -הראיות לכך היא עלייה ברמת ה

(COX-1 ו-COX-2) כש, בנוירונים ותאי גליאהשני האנזימים מתבטאים . במהלך המחלה גם כן מעורבים-

COX-1 ואילו טוטיבי טיקונס הואCOX-2 ת ראש ומחלות עצבים פגיערמתו עולה בכש, הינו אינדוקטיבי

הראו  כמו כן מחקרים .בנוזל השדרה של חולי אלצהיימר COX-2ת קיימות הוכחות לעלייה ברמ. ניווניות

גם מחקרים אפידימיולוגיים של . תבמודלים של חיו במוחיש את התגובה הדלקתית מחל COX-2שעיכוב של 

המעכבות ,  Non steroidal anti inflammatory drugs(NSAIDs)דלקתיות -תרופות לא סטרואידיות אנטי

 .05%-בכלחלות באלצהיימר  וש בתרופות אלה מוריד את הסיכויהראו ששימ COXאת אנזימי 

 ברמת נוירופפטידים שונים ובפעילות שלהםחלים גם שינויים , אלצהיימרהליך הדלקתי בבנוסף לת

 , bradykinin (BK) הפפטיד הקיניני הוא המחלהבמהלך במוח אחד הנוירופפטידים שרמתו עולה . במוח

 B1 ,י שני רצפטורים"הפפטידים הקיניניים מתווכת ע השפעת. נחשב למתווך דלקת מאוד פוטנטי בפריפריהה

מספר . B2הוא האגוניסט הספיציפי של רצפטור  -BKכש, שהוא קונסטיטוטיבי B2-הוא אינדוקטיבי וש

בויסות דלקת מוחית אינו  BKאולם תפקידו של , במוח BKיכול לעודד הפרשה של Aβ -מחקרים הראו ש

ית דלקת-ת אנטיעבודה שנעשתה בעבר במעבדתינו הראתה שלפפטידים הקינינים ישנה גם פעילו. ברור

ואילו האגוניסט  PGE2גרם לעלייה בהפרשת  BK כשבתרבית תאי אסטרוציטים ומיקרוגליאה מעורבת

B1 (Lys-des-Argר לרצפטו
9
-BK)  גרם לירידה ברמתPGE2. 

במהלך מחלת אלצהיימר תפקיד חשוב בוויסות דלקת מוחית ישנו  -BKשלהיפותזת העבודה שלנו גורסת 

בהשפעות  החלק הראשון של העבודה התמקד לכן .רוגליאה ואסטרוציטיםוזאת דרך השפעה ישירה על תאי מיק

נייחים  באסטרוציטים ראשוניים PGE2יצירת  על B1והאגוניסט לרצפטור  BKהפפטידים הקיניניים 

 ,MAPK (ERK1/2מולקולות הסיגנל ממשפחת בות מעוריעה של קבו בתאים COXביטוי אנזימי , ומשופעלים

JNK, p38 )ל בבקרת הפעילות שBK  והאגוניסט לרצפטורB1.  ש הראותוצאות העבודהBK- יצירה  הגביר

 PGE2 -עיכב את הפרשת ה B1בניגוד לכך האגוניסט לרצפטור ומשופעלים ובאסטרוציטים נייחים  PGE2של 

וההשפעה  BKשימוש במעכבי שיעתוק ותרגום ביטל לחלוטין את ההשפעה המשפעלת של  .בתאים אלה



יצירה מבקרים שני הקינינים מרמזת על כך ש זו תוצאה .PGE2על יצירת  B1לרצפטור המעכבת של האגוניסט 

de-novo  של חלבונים המעורבים ביצירתPGE2. 

הטיפול באגוניסט  ובניגוד לכך, COX-2 שלmRNA -וה חלבוןרמת הגרם לעלייה ב -BKראינו שבהמשך 

כלל לא כששני הקינינים , בצורה משמעותית COX-2 שלmRNA -וה הוריד את רמות החלבון B1לרצפטור 

האחראי על  COX-2יש כאן בקרה דואלית של הקינינים על רמות  ,כלומר .COX-1חלבון ו על רמת השפיע

. PGE2על רמות  B1והאגוניסט לרצפטור  BKשיכולה להסביר את ההשפעה הדואלית של ,  PGE2יצירת 

 והאגוניסט לרצפטור BKי "ע PGE2של היצירה קרת בב p38-ו MAPK  ,JNK, ERKמעורבותם של  בדיקת

B1 ש העלתה-ERK ו-JNK   של המשפעלת כנראה מעורבים בפעילותBK  עלPGE2 . בניגוד לכך לא ראינו

ת של מסלולי ומעורב שיכולה לרמוז עלעובדה  ,MAPKעל זרחון של B1  האגוניסט לרצפטור השפעה של

 .הקינינים סיגנלים שונים בבקרת הפעילות הדואלית של

-ו BV2 מסוג תאי תרבית מיקרוגליאהובראשוניים בחלק השני של העבודה התמקדנו בתאי מיקרוגליאה 

N9 ,השפעתלבחון את  היתה כשהמטרה BK  מבחינת פאגוציטוזה וכמוטקסיס, שפעול של תאי מיקרוגליאהעל. 

 ,צביעה אימונוציטוכימית י"שלושת תרביות התאים עב B2R-ו B1Rהרצפטורים הקיניניים נבדק ביטוי תחילה 

 .ת סוגי התאיםהעלתה שהרצפטורים הקיניניים מתבטאים באופן דומה בשלושש

נייחים  י תאי מיקרוגליאה"ע FAM-Aβ1-42על יכולת פאגוציטוזה של  BKבשלב הבא נבדקה השפעת 

של  טברותכשההצ, בצורה תלויית ריכוזהגביר פאגוציטוזה  BKבתאים נייחים התוצאות הראו ש. משופעליםו

FAM-Aβ1-42  אלא מעלייה ב, מעיכוב הפירוק שלו לאחר שנבלע לא נבעה התאיםבתוך- uptake בניגוד . שלו

הראתה דווקא ירידה  LPSבשילוב עם  -BKלכך בדיקת הפאגוציטוזה בתאי מיקרוגליאה שטופלו ב

על יכולת  BK פעתבהמשך נבדקה הש .לבדו LPS -תאים שטופלו ביחסית ל FAM-Aβ1-42 בפאגוציטוזה של

 BV2מגביר בצורה תלויית ריכוז את הנדידה של תאי  -BKהתוצאות הראו ש. N9-ו BV2הכמוטקסיס של תאי 

 . רתוביחס לביק N9-ו

 -BKבעוד שו ,דואלי על התהליך הדלקתימשפיעים באופן  B1ואגוניסט לרצפטור  BKנראה כי , לסיכום

ולעלייה בהפרשה של פקטורים , COX-2דלקתיים כמו -רולעלייה בחלבונים פ, גורם לשפעול אסטרוציטים

 זודואלית ל אחת הסיבות האפשריות .ורם לתופעה הפוכהג B1 האגוניסט לרצפטור, PGE2דלקתיים כמו -פרו

 מבוקרת BKהפעילות של כש ,י שרשרת סיגנלים שונה"ם מתווכת עשבקרת הפעילות של שני הקיניני היא

נעשית בעזרת מסלול  B1המעכבת של האגוניסט לרצפטור  תבקרת הפעילוואילו  JNK-ו ERKברמת חלבוני 

תוצאות אלה מרמזות גם על קיומו של מעגל אוטורגולטורי  .JNK-ו ERK -ל upstreamסיגנלים שונה או 

, B1אגוניסט לרצפטור מתפרק ל BKובמקביל , PGE2 מגביר יצירת, B2שנקשר לרצפטורי , BKבמהלכו 

משפיע על הפעילות האימונית  BK-נוסף לכל זה ראינו ש . PGE2דכא את היצירה של ומ רצפטור זההמפעיל 

כשפעילות זו של התאים מהווה , של תאי מיקרוגליאה ומגביר את יכולת הפאגוציטוזה והכמוטקסיס של התאים

 דלקת מוחית מהווה חלק חשוב ובלתי נפרד ממהלכה שלשמכיוון . דלקתי במוחהתהליך חלק בלתי נפרד מה

אולי תאפשר  י פפטידים קיניניים"עשל תאי גליאה  בקרת הפעילותהבנה מעמיקה יותר של  מחלת אלצהיימר

 .והמחלה התערבות עתידית במהלך הדלקת



מידול וסימולציה של טחינת חלקיקים במטחנת סילונים המבוסס על דינמיקת זורמים שימושית 

(CFD) (וגישת האלמנט הבדידDEM) 

 טמיר ברוש: מאת

 פרופסור חיים קלמןו פרופסור אבי לוי  :מנחים

 תקציר

מכלל  6-5%-ובעל יעילות נמוכה. כ האנרגי הצורך הרבהתהליך  הואתהליך הקטנת הגודל של מוצקים 

משמשים לתהליכי הקטנת גודל. היעילות בקנה המידה התעשייתי של  המיוצר בעולם, ,החשמל

מבוסס על האנרגיה הדרושה ליצירת פני חישוב היעילות ) %1-פחות מכלל תהליך הטחינה היא בדרך 

 ,תולהיות השלכות משמעותי ותעשוי , אפילו היא קטנה,ביעילותכלשהי שטח חדשים(. לעלייה 

 .כזושכשעובדים ביעילות נמוכה 

10~)נפוצות לטחינת חלקיקים לאבקות עדינות יותר מטחנת הסילונים היא מהמטחנות ה
-6

m)  ,

נוי חום מהיר, ימטחנות אחרות )פילוג גודל צר של התוצר, פפני מכיוון שיש לה  יתרונות רבים על 

 ,לתנאי ההפעלה שלה . עם זאת, מטחנת הסילונים רגישה מאוד(זיהום מוצר נמוך ועוד

שתי . תעבודה ניסוייידע, ניסיון ותהליך ארוך ומייגע, הכולל  אאופטימיזציה של תהליך הטחינה היהו

בתעשיית  מאודיקרים  שלעתים הם ,בזבוז חומרי גלם -האחת  .אופטימיזציההתהליך לתופעות לוואי 

הפחתת ייצור, מכיוון שהמטחנה  -השנייה  .לק"ג( מאות אלפי עד מיליון דולר התרופות )בטווח של

על מנת לצמצם את  ,הבנה טובה יותר של תהליך הטחינהמטרת עבודה זו להגיע לתפוסה לניסויים. 

 .םהזמן הדרוש לניסויי

ולקבל הבנה טובה יותר את תהליך הטחינה נומרי על מנת למדל  ומודלפותחו סימולציה  בעבודה זו

   CFD-DEM. . הסימולציה מורכבת מצימוד ושל

ה ווי  אמיצוע ריינולדס של משוואת נ , מתואר באמצעותCFD, המחושב על ידי שדה זרימת הגז

שמש לפתרון מסלולו של כל חלקיק שמDEM . ופאזת החלקיקים נפתרת על ידי ה(RANSסטוקס )

 CFD-DEM סביבו והשפעתו על חלקיקים שכנים. צימוד השפעתו על הנוזלולחישוב  בסימולציה

  .ואת מעבר  התנה בינו לזורםוסיבובית של החלקיק  קווית תנועההאת  רתופ

 אמפיריות בסימולציות  טחינה  פונקציות ליישום  חדשני פיתחו  מודל    (9002)  וחובריו  קלמן

CFD-DEM . פונקציית פילוג חוזק התחלתי, פונקציית הבאות טחינההפונקציות  אתהמודל מציע :

בעבודה זו בחירה )בחירה לשבירה מעצמת ההתנגשות(, פונקציית התעייפות ופונקציית שבירה. 

. הטחינה לחזות את תהליךמנת  על) טחינה-CFD-DEM-ה CFD-DEM (=צימודשולבה  גישה זו עם 



על מנת לחקות את ההתנהגות  ,זיהוי אגלומרטים והוסף לסימולציהלאלגוריתם כמו כן פותח 

 .יצירת  אגלומרטיםבעת חלקיקים השל  תיתיהאמ

ראשית פותחה שיטה : פיתוח של כמה טכניקות חדשות הדרש במודל הטחינה תושל פונקציהטמעה ה

ג הגודל הרצוי של כל אירוע וליכדי לייצג במדויק את פ ,המאחדת בין שני מודלים של שימור מסה

וון החלקיקים יאחד יוצר פילוג גודל מוטה לכמודל  .האם חלקיקהמסה של תוך שימור שבירה 

תחה גישה ווון החלקיקים הגדולים. לאחר מכן פיהשני יוצר פילוג גודל מוטה לכהמודל  .הקטנים

מש קוטר יחדשה לחישוב אינטראקציה בין שברים, ללא החדרת אנרגיה כוזבת למערכת. בגישה זו ש

 ,בין השברים. קוטר מלאכותי זה גדל כאשר החלקיקים מתרחקים זה מזהמלאכותי לחישוב החפיפה 

. בעת שימוש בגישה עוברים לחשב עם הקוטר האמיתיואז  ,עד שהוא מגיע לגודל של הקוטר האמיתי

 .םכולל שבירת חלקיקים או שחיקתה ,ניתן לדמות כל תהליך דינמי זו

שפורסמו  ,תחזיות סימולציה לנתוני ניסויטחינה אומת על ידי השוואה בין --CFD-DEMמודל ה

בספרות עבור המקרים הבאים: חיזוי של יחס השבירה בשינוע פניאומטי, חיזוי של פילוג הגודל בתוך 

מטחנת הסילונים וחיזוי של פילוג גודל התוצר של טחינה במטחנת סילונים. כל ההשוואות הציגו 

  .משופרות במודל הטחינה טחינה שהובילה ליישום פונקציות ,התנהגות כמותית טובה

שהתקבלו בניסויים  ,אומתו מול התוצאות של הטחינה מודל המשופרההתחזיות של הסימולציה עם 

במטחנת סילונים קטנה. ההשוואה הראתה תוצאות טובות, שהתבטאו בניבוי טוב של התפלגות גודל 

 .התוצר

יכולים ה ,ח אלגוריתמים חדשיםההתאמה הטובה לתוצאות ניסוים לא הייתה אפשרית ללא פיתו

לאחר שבירה.  םלהפיק במדויק את התפלגות גודל השברים ולחשב את האינטראקציה ביניה

ההאצה שלושה גורמים:  )תחת מגבלות( בזכות בת יישוםטחינה הייתה --CFD-DEMה יתסימולצי

מולציה את זמן הסי מהצמצ. האצה זו DEM-רשת-ותת DEM-רשתפיתוח ויישום שהושגה על ידי 

)באופן בלתי  %00-צמצם את זמן הסימולציה בכ המחליש את מקדמי הקפיץפיתוח מודל  .00%-בכ

הרעיון של שימוש ובזכות  . 29%-תלוי מהקודם(. שילוב שני הגורמים מצמצם את זמן הסימולציה בכ

ים החלקיקוכדי לעקוב אחרי כדי לעקוב אחרי חלקיקים זעירים )"אבק"(  נפרדיםנתונים  ימסדב

 מודליםהשילוב יותר מהר.  10גורם לסימולציה לרוץ יותר מפי זה יון ער .מדמים בסימולציהאותם 

סימולציה ללא שימוש במודלים יותר מהר מ 000המשופרים הוביל לסימולציה שרצה בערך פי 

 החישוביים שפותחו בעבודה זו.

סוגל למדל כל תהליך מה, כן חדשוהתוצאה החשובה ביותר של עבודה זו היא הפיתוח של מודל ת

תאמה טובה המטחנת סילונים בפרט. נמצא כי המודל שפותח עובד ומספק בטחינה באופן כללי ו

נדרשים שיפורים של יכולות החישוב של מחשבים על מנת להפוך אותו  ים. עם זאתילנתונים ניסו

 .לישים בתוך זמן קצר יותר



 בטא אל מוחות של עכברי מודל לאלצהיימר-הספציפיים לאמילואיד Tהגירה של תאי  :נושא העבודה

 יאיר פישר :ם המגישש

 אלון מונסונגו. פרופ :שם המנחה

 :תקציר העבודה

באוכלוסייה המבוגרת והיא ( דמנטציה)מחלת האלצהיימר היא התצורה השכיחה ביותר של שטיון 

המופעים הפתולוגיים של המחלה כוללים פקעות . זכרון ויכולות קוגנטיביות מאופיינת באיבוד מתמשך של

ומוות עצבי באותם אזורים , (פלאקים)בטא בצברים -שקיעה של הפפטיד אמילואיד, חוטיות סבוכות

 .פגועים

כאשר אחת , בטא המוחי-מספר גישות טיפוליות למחלה נחקרו על מנת להוריד את רמות האמילואיד

בטא בעכברי מודל למחלת -חיסונים עם הפפטיד אמילואיד. היא האימונותרפיה מאותן שיטות

. בטא ובהגברת היכולות הקוגנטיביות-האלצהיימר הראו תוצאות מדהימות בהורדת רמות האמילואיד

מהחולים  6%-בטא הראה כי בכ-מחקר קליני בו חולי אלצהיימר חוסנו בחיסון פעיל עם אמילואיד, אולם

 .דבר שגרם לדלקת מקומית ולכן המשך הניסויים בוטל ,מפוציטים לקרום המוחנצפו כניסת לי

בטא יכול לשנע -בדקתי האם חיסון בעזרת אמילואיד, בעזרת מודל עכברי חדש לאלצהיימר, במחקר זה

העבודה מראה כי . בצורה ממוקדת אל מצבורי פלאקים ובכך לגרום לסילוקם Tהגירת לימפוציטים מסוג 

גורם להצטברות של תאי , אבל לא בעזרת פפטיד אנצפליטוגני, בטא-אילו בעזרת אמילואיד חיסון עכברים

T למרות שגם תאי . בפלאקיםT בטא וגם אלו המזהים את הפפטיד האנצפליטוגני -המזהים אמילואיד

התאים , גמא-טרפרוןנומפרישים בעיקר את הציטוקין אי Th1מסוג  Tמראים פנוטיפ דומה של תאי 

בעוד , המזהים את הפפטיד האנצפליטוגני חדרו בעיקר לחוט השדרה וגרמו למחלה המדמה טרשת נפוצה

בטא הצטברו בעיקר במוח ולא בחוט השדרה וגרמו לניקוי כמעט מוחלט של -שהתאים המזהים אמילואיד

הוא , ים פאגוציטריים במוחבטא גרם לעלייה בסמנ-בעוד שחיסון יחיד עם אמילואיד, בנוסף. הפלאקים

 . TNF--ו IL-6גרם לירידה בביטוי הציטוקינים הדלקתיים 

 מוח-הדם מחסום דרך חודרים בטא-אמילואיד המזהים T תאי בעזרתם המנגנונים למציאת בחיפושיי

 דנדריטיים תאים, בטא-אמילואיד עם חיסון לאחר כי ראיתי, הגליה תאי מחסום דרךלאחר מכן ו

יאלי של 'סקולרי והמרווח הלפטומנינגונצפו בעיקר באזור הפריו CD11c הממברנלי הסמן את המבטאים

ביטאו בנוסף רמות  CD11cתאים המבטאים . בטא-כלי דם מוחיים בהם נצפו גם משקעי אמילואיד

חשוב לציין כי מרבית כלי . גבוהות של מולקולות ממברנליות המקושרות להתבגרות של תאים דנדריטיים

חיים היו בקרבת פלאקים וביטאו רמות גבוהות של מולקולות הדבקה הקשורות להידבקות הדם המו

בטא אל רקמת קרום המוח והאזור -אני מציע כי הניקוז של אמילואיד, לכן. תאים לדפנות כלי דם

ספציפיים  Tסקולרי ושקיעתו שם משמש כמקור אנטיגני לתאים דנדריטיים היכולים לשפעל תאי והפריו

, Tהראתי כי לתאי , בעבודתי. בטא לצורך נדידתם אל אזורי פלאקים בתוך הרקמה המוחית-ידאמילואל

יש את היכולת הייחודית להיכנס לאזורים פרנכימליים ממוקדים בתוך , אחרים לימפוציטיםאך לא לסוגי 

ת תופעה זו היא קריטי, בהקשר למחלת האלצהיימר.  אנטיגן-מערכת העצבים המרכזית במנגנון תלוי

ספציפיים אל אזורי הפלאקים בהם הם יכולים לשפעל תאי מיקרוגליה T מכיוון שמחד היא מכוונת תאי 

לאזורים מוחיים אחרים בהם  Tלא תאפשר כניסת תאי , מקומיים ובכך לעזור לסילוק הפלאקים ומאידך

  .המאפיינים הדלקתיים של התאים עלולים לגרום לנזק רב

לגביי המנגנונים דרכם נכנסים לימפוציטים אל הרקמה המוחית של עכברי מוסיפה מידע חשוב  עבודה זו

בטא -המזהים אמילואיד Tתאי  מהווה ראייה ראשונית ליכולות הטיפוליות של מודל לאלצהיימר ובנוסף

עבודה עתידית צריכה להתמקד . ימרימודל למחלת האלצה יהפלאקים בעכבר יבהגברת ניקוי מצבור



להגנה מפני הנזק שנגרם לתאי אלו בתרומתם  Tתאי  אוכלוסיות של-תתי יכולות בהבנה בסיסית יותר של

 .ובו בעת הורדת פעילותם ההרסנית הפוטנציאלית העצב במהלך מחלת האלצהיימר
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Abstract: 

Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia
 
in the elderly and is 

characterized by a progressive loss of
 
memory and cognitive decline. The pathological

 

features of the disease include neurofibrillary tangles, deposition
 
of amyloid beta-peptide 

(A) in senile plaques, and neuronal loss in affected
 
brain regions. Several therapeutic 

approaches have been used to lower brain A levels, one of which is A immunotherapy. A 

vaccinations of AD mouse models have shown remarkable results in lowering A load and 

enhancing cognitive functions. However, a clinical trial of active A immunization of human 

AD patients resulted in infiltration of lymphocytes into the meninges of 6% of the patients, 

causing severe brain inflammation. Here, using a novel AD mouse model, we examined 

whether A vaccination can facilitate the migration of T lymphocytes to specifically target 

Aβ plaques and consequently enhance their removal. We show that immunization with Aβ, 

but not with the encephalitogenic proteolipid protein (PLP), results in the accumulation of T 

cells at Aβ plaques in the brain. Although both A-reactive and PLP-reactive T cells have a 

similar phenotype of Th1 cells secreting primarily IFN-, the encephalitogenic T cells 

penetrated the spinal cord and caused experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), 

whereas Aβ T cells accumulated primarily at Aβ plaques in the brain but not the spinal cord 

and induced almost complete clearance of Aβ. Furthermore, while a single vaccination with 

Aβ resulted in upregulation of the phagocytic markers triggering receptors expressed on 

myeloid cells-2 (TREM2) and signal regulatory protein-β1 (SIRPβ1) in the brain, it caused 

downregulation of the proinflammatory cytokines TNF- and IL-6. Searching to reveal the 

mechanism by which A-specific T cells transmigrate across the blood-brain barrier (BBB) 

and the glia limitans, we observed that following A immunization, CD11c
+
 dendritic cells 

(DCs) occurred primarily in the perivascular and leptomeningial spaces of cerebral vessels 

deposited with A. CD11c
+
 cells expressed high levels of the DC maturation markers DEC-

205, MHC class II and CD86. Notably, the majority of cerebral blood vessels were found 

adjacent to A plaques, expressing high levels of the intracellular cell adhesion molecule-1 

(ICAM-1) and vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) adhesion molecules. My work 

therefore suggest that the drainage of A to the leptomeningeal and perivascular spaces and 

its deposition there provide the antigenic source for DCs to stimulate A-specific T cells on 

their way to target amyloid plaques within the brain tissue. In this work, we have 

demonstrated that T cells, but not other lymphocytes have the unique ability to enter specific 



parenchymal sites in the CNS in an antigen-dependent manner. In the context of AD, this 

phenomenon is crucial since it directs A-specific T cells to sites of A plaques where they 

are capable of activating brain-endogenous microglia and facilitate plaque removal while 

restricting infiltration of T cells to other brain regions where their inflammatory capabilities 

can cause harm. This work provides a proof-of-concept to the potential therapeutic abilities of 

A-specific T cells in enhancing plaque removal and future work should be focused on 

elucidating their additional functions in neuronal damage and repair.   
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 תקציב

 

 

, מחייב יישום של שיטות ניטור מתקדמות, מתשומות עירוניות ותעשייתיות מיםהנגר מי מים ואווירזיהו

מי שפכים מטופלים ושתייה  ם (כגון מיהוי מרכיבים בעייתיים במילצורך זי, מהירות וזולות יחסית

מתכות , חומרי הדברה, אלו הכוללים ממסים תעשייתיים רעילים חומרים. ) ובאווירהמיועדים להשבה

ומהווים סיכון שיחייב  סביבהבגלל הריכוזים הנמוכים ב ,כבדות וחומרים ביוגניים קשים לזיהוי ומדידה

 HPLC )high-pressure liquidשיטות קונבנציונליות,(כמו  .פיתוח כלים מתקדמים לניטור וטיפול

chromatography ( ,ELISA )Enzyme-linked immunosorbent assay (וGC )Gas 

chromatography ם או שבעות), ציוד מעבדתי יקר אך דורשות זמן רב לבדיקה (ימי ,)) מאוד יעילות

ר בנוסף לכך כל שיטות אלו לא מאפשרות מדידה רציפה של הסביבה הנבדקת, כאשי. עוצוות מקצו

שיטות פיתוח  וסיבות אלמים ונמשכים לאורך זמן מסוים. יקודתלרוב זיהומי מים או אוויר הם נ

התפתחות טכניקות שונות ובפרט . חיוני )on-line( רציף אופןב רעיליםמאפשרות עיקוב וזיהוי חומרים ה

אפשרו , טכניקות בביולוגיה מולקולרית המשמשות להנדסה גנטית של חיידקים בעלי תכונות רצויות

במחקר זה נעשה שימוש . פיתוח שיטות רגישות לזיהוי הפעלת מנגנונים גנטיים שונים בתוך התא

).  lux operon( גנים מקודדים לתגובת הארה מיקרוביאלית  אשר להם הוחדרו, סנטייםביולומינבחיידקי 

לרגולצית נזקים הגנים המקודדים לתגובת הארה מיקרוביאלית הוחדרו אחרי הפרומוטורים האחראים 

תוצאה מכך פגיעה ציטוטוקסית או כ) ) ציטוטוקסים(ופגיעה בחלבונים  פגיעה בחומר התורשתי כגון(

בנוכחות חומרים , עוצמת האור הנפלטת מחיידקים אלו. פגיעה גנטית בחיידקים אלו מלווה בפליטת אור

כאשר עם עלייה בריכוזו מלווה גם בעליה בעוצמת , טוקסיים תלויה בקשר ישיר בריכוז החומר הרעיל

 יקרים:עמחקר זה ניתן לחלק לשלושה חלקים ה .האור הנפלט

בכדי לנטר באופן שוטף  אווירבמערכות מים ו  on-lineמערכת חדשנית לתפעול בחלק ראשון פותחה  

. במערכת זה חיידיקים ביולומיניסנטים היו מקובעים על נוכחות של מרכיבים מסוכנים ובעייתיים למדידה

 24מדידה רציפה (עד פשרה ם. המערכת איופים לגורמים סביבתישוח במטריצת אלגינט הסיבים אופטים

  PPB(לדוגמה סף רגישות של חיידקים לכלורופום נקבע ל   שעות) עם רגישות טובה לחומרים טוקסים

המערכות אלו יכלו לשמש כמערכות יותר נמוך מריכוז המותר באוויר).  10שזה כמאת פי  6.65



לגילוי אנטיביוטיקות  השיט פותחה בחלק שני של המחקר ראשוניות במערך לניטור מזהמי מים ואוויר.

שהונדסו במעבדה על ידי הכנסה לחיידקים ביולומיניסנטים פלסמיד חיידקים  בעזרתיבה בחדשות מס

לקטמים. הכנסה פלסמיד אמידות יוצר מצב -נוסף שמקודד לעמידות לאנטיביוטיקות שונים מסוג בטא

קות "חדשות", אלה שעמידות שבו חיידק עמיד לאנטיביוטיקות ספציפיות ממשפחה זאת ורק אנטיביוטי

פשרה גילוי מכך גם להארה שלהם. השיטה אוכתוצאה  אלו לא נכללת בפלסמידים, ישפעו על חיידקים

 ,ספציפי שחיידקים לא היו עמידים עליה בין כל אנטיביוטיקות שנבדקו. בנוסף לכך תאנטיביוטיקה אח

 .להםאלחיידקים סביבתים, איפשר גילוי חומרים שכל חיידקים בפנל לא היו עמידים  פנל הנוצר חשיפה

ות א, אלה רק מרמבדילות בין חומרים ידועים וחדשיםלעומת שיטות קיימות לגילוי אנטיביוטיקות שלא 

 חדשות המכוונת לגילוי אנטיביוטיקות, במחקר זה שפותחההשיטה ה, מנוכחות חומר אנטיביוטי בדוג

פותחה שיטה להגברת  ,בחלק אחרון של מחקר זהרופות חדשות. תות מקור להרבה יהשיכולים ל

אפשרו שמבנים ננומטריים מתכתיים השיטה מבוססת על רגישות של המערכות ביולומיניסנטיות. 

הגברת כך על ידי ורם של פלזמוני שטח ועהגברה של סגנל פזור מחיידקים בקרבתם עקב ער

ם, כאשר היה תלות ישירה בין  השיטה זאת הגדילה פי שמונה כמות האור נפלט מחיידקי .ביולומיניסנציה

הארה. שימוש בשיטה זאת יאפשר הגדלת הרגישות מערכות  מרחק של חיידקים משטח מתכתי ועוצמת

 לומיניסנטיות על ידי הגברת רגישותם לחומרים הנבדקים. 

ידקים פטוגנים לאנטיביוטיקות מסחריות דורש פיתוח עלייה תמידית בזיהום סביבתי וגם בעמידות של חי

השיטות וסנסורים שפותחו במחקר זה יכולים להיות ולכן , הקיימיםלאיומים ויותר יעילים חדשים  כלים

 למטרות אלו.  שימושים

   

.  
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Abstract  
 

Modern human activities have a serious widespread impact on the environment. In 

addition to the increase in air and water pollution (e.g. heavy metals, endocrine-

disrupting chemicals, toxic gases), irrational and irresponsible use of antibiotics in 

agriculture and health care, have induced continuously increasing bacterial resistance 

to many commercial drugs, in some cases making them useless in life threatening 

situations. Thus there is a huge demand for sensors that will be able to continuously 

monitor the toxicity of water and air, and also for methods that will allow the 

determination of new, effective antibiotics.  For both of these cases, whole cell based 

biosensors seem to be a preferable choice.  

This research is divided into three parts; a) development of a real-time monitoring 

biosensor based on bioluminescent bacteria immobilized on the fiber optic b) 

development of a bioassay based on multi-resistant bacteria for detection of novel 

antibiotics from the environment and c) development of a method for increasing light 

responses of reporter bacteria, for increasing biosensor and bioassay sensitivities. All 

these are based on the use of bioreporter bioluminescent bacteria. 

In the first part new fiber-optic-based bacterial systems for online monitoring of toxic 

pollutants in water and air were created. Two bacterial strains containing fusions of recA 

(DNA damage) and grpE (heat-shock) promoters of the lux operon (CDABE) were 

immobilized on a fiber-optic, and tested for their ability to detect pollutants in water and 

air. The simplicity of use and maintenance make these applications attractive systems 

for close to real-time monitoring in various water and air quality monitoring applications.  

In the second part a technique for detecting new antibiotics was developed. 

Traditional methods for detection of antibacterial agents only make it possible to sense 



their presence, without knowing if this is a new type of antibiotic. In our bioassay, 

addition of a plasmid with multi resistance for antibiotics, to bacteria which included a 

plasmid with a stress promoter conjugated to the lux operon, helped create bioreporter 

bacteria that will only be damaged by antibiotics to which they are non-resistant. This 

platform may offer a unique opportunity to create a system for determining new 

antibiotics with unknown modes of action, which will allow the development of new 

drugs. 

 

In the last part a new approach to increase the bioluminescence activity of 

bioreporter bacteria was implemented. Bacteria capable of generating specific 

bioluminescence signatures upon metabolic changes (general toxicity), were studied 

from both glass and silvered glass microwell bottoms, where the silvered microwells 

were modified with surface deposited silver island films (SiFs). The presence of the SiFs 

plasmon amplified the near-field bioluminescence signatures, ≈<50 nm from the 

surface, enabling amplified detection of reporter bioluminescence indicating sample 

toxicity. 

 



  נושא העבודה:
  חקר פונקציות הקטנת גודל ליישום בגישת האלמנט הבדיד

 Investigating Size Reduction Functions for DEM Applications  
  יבגני רוזנבלט שם המגיש:
  פרופ' חיים קלמן שם המנחה:
  פרופ' אבי לוי שם המנחה:

  

  תקציר

הקטנת גודל של חלקיקים הנו תהליך חשוב ונפוץ מאוד בתעשייה. תפעול יעיל של הרבה תהליכים בתעשיות, 

ותעשיות רבות אחרות מתבסס על הבנה מלאה של הקשר בין תכונות חקלאות כימיות, פרמצבטיות, 

החלקיקים והתנהגות המערכת. תהליכי הקטנת גודל קיימים ליצירת חלקיקים בגודל וצורה דרושים על מנת 

בין החשובים בתהליכים שמתרחשים על פני שטח החלקיק זה הנו פרמטר  -  סגוליהפנים השטח את להגדיל 

ות, שריפה, ייבוש, חימום וכו', או בתהליכים אשר משחררים את המינרלים הכלואים בתוך כגון: תגובות כימי

מערכות בתהליכים כגון: גם הכרחי  הינוידע על פילוגי גודל וחוזק של החלקיקים הנשברים ההחלקיקים. 

ה של להוביל להפחת ה. שבירה לא מבוקרת של חלקיקים יכולוכו' יחידות אחסון, מערכות טחינה ,שינוע

בשני המקרים הבנה של תופעת השבירה תשפר  איכות המוצר ואפילו להפרעה או הפסקה של תהליך הייצור.

לפיכך, ההבנה המלאה ותיאור  משמעותית את היעילות של השבירה הרצויה ותמזער את השבירה הלא רצויה.

  מדויק של מנגנון השבירה של החלקיקים הינו בעל חשיבות מאוד גבוה.

  . של חלקיקים בעזרת ביטויים מתמטייםתופעת השבירה  אפיוןיקרית של המחקר הנוכחי הינה מטרה העה

בספרות ניתן למצוא הרבה מחקרים על השחיקה של החלקיקים תחת תנאי הפעלה שונים. עם זאת, רובם 

ות מציעים מודלים המתארים חלקית את תופעת השבירה, לדוגמה, תיאור רק של קצב השבירה, תיאור התנהג

החלקיקים רק עבור מחזור אחד של העמסה או תיאור התנהגות של חלקיקים רק עבור מערכת מסוימת. בנוסף 

לכך, נדיר למצוא שהחוקרים משווים את המודלים המוצעים למודלים אחרים או מתאימים אותם לתוצאות של 

  חוקרים אחרים. 

ותוצאות של השפעת גורמים שונים על  המחקר הנוכחי מציג סקירה רחבה של מערכות ניסוייות קיימות

תהליך שבירת החלקיקים. בנוסף, עבודה זאת מציגה סקירת מודלים מקובלים שמתארים היבטים שונים 

  בתופעת השבירה.

בעבודה הנוכחית מוצגת גישה כללית המתארת את כל ההיבטים של תופעת השבירה של החלקיקים. בגישה זו 

. כאשר כל פונקציה מתארת שלב שונה ריותימערך של פונקציות אמפ"י התיאור של תופעת השבירה מוצג ע

: פונקציה המתארת את פילוג המפותחות כוללותפונקציות העובר על כל חלקיק במערכות הקטנת גודל. ה

החלקיקים השבורים תחת עומס מסוים, פונקציה המתארת  את אחוזהחוזק של החלקיקים, פונקציה המתארת 

ופונקציה המתארת האקוויוולנטי ים, פונקצית המרה של מהירות האימפקט לכוח השבירה את הגודל של השבר

: מערכת אימפקט ומערכת ניסוייותמערכות במסגרת המחקר הנוכחי בוצעו ניסויים ב את תופעת ההתעייפות.



על מנת לקבל השפעה של פרמטרים שונים על התנהגות השבירה בתנאים שונים. פיתוח  לחיצה חד צירית

, כדורי זכוכית וכו' במגוון GNPואימות של הפונקציות התבסס על מספר חומרים: מלח (מים המלח), אשלג, 

אנליזה של הפונקציות  הבוצעגדלים. תוצאות הניסויים מוצגות בצורת גרפים וקורלציות. במסגרת המחקר, 

. ותנאי הסביבה החומר כונותתהשפעת את ביטוי כללי הכולל להן וניתן על סמך התוצאות הניסוייות שפותחו 

של המחקר  ניסוייותלא רק ע"י תוצאות  אימותעברו תהליך של המוצעות כל הפונקציות צריך להדגיש, ש

  והביצועים של הפונקציות נמצאו מספקים.  יםחיצוני ותממקור ניסוייותע"י תוצאות  אלא גם, זהה

המחקר מציג שיטה ייחודית שמטרתה תיאור של תופעת שבירת החלקיקים בעזרת פונקציות אמפיריות, כאשר 

כתוצאה  .מאפשרת תיאור מדויק של תהליכי הקטנת הגודל DEMהשמה של הפונקציות האלה לתוך הדמית 

  יתאפשר שיפור של הדיוק בתכנון ואופטימיזציה של התהליכים האלה. ,מכך
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Abstract 

The comminution processes of particulate materials are important and widely used in 

variety of industries. Efficient operation of many processes in industry such as chemical, 

pharmaceutical, agriculture and many other industries is based on deep understanding of 

the relation between the material properties and system behavior. The comminution 

processes are used in order to produce particles in the shape and size that are required for 

enlargement of the specific surface area. This parameter is among the important ones in 

processes as chemical reactions, combustion, drying, heating, etc., or in processes that are 

releasing valuable minerals which are confined in ores. The knowledge about size and 

strength distribution among the breaking particles is also essential in processes like 

conveying systems, storage units, grinding systems, etc. Uncontrolled breakage of the 

particles can lead to decrease of the product quality and even to interruption or 

intermission of the production process. In both cases, the understanding of the breakage 

phenomenon will significantly improve the efficiency of the desirable breakage and 

minimize the unwanted one. Therefore, deep understanding and accurate description of 

the particle breakage mechanism is of the highest importance.  

The main purpose of the current research is to describe the particle breakage by 

mathematical expressions.   

Many of the studies relating to particle degradation under different conditions can be 

found in professional literature. However, most of the studies propose models that only 

partially describe the particle breakage phenomenon. For instance, just breakage rate 

description or only particle breakage behavior for just one load cycle or description of the 

particle behavior for only one single specific system. In addition to that, it is a rare 

occasion when the researchers compare their models with the models of other researchers 

or demonstrate the ability of their model to describe experimental results of others.    

This work presents a comprehensive review of the existing experimental systems and 

results on the effect of different factors on particle breakage. In addition, a review of the 



existing theoretical models that describe different aspects in breakage phenomenon is 

presented.  

The current research presents general approach which addresses all of the aspects of the 

particle breakage phenomenon. This concept describes breakage phenomenon by the 

array of the empirical functions, where each function describes different stage that every 

particle undergoes in comminution systems. The functions are: a particle strength 

distribution, selection function that describes the probability of a particle to break under a 

specific load, breakage function which defines fragment size distribution, equivalence 

function that convert impact velocity into equivalent breakage force and fatigue function 

which calculates the reduced strength of a particle that didn’t break after a load event. In 

the framework of this study experiments with two experimental systems were performed: 

Impact experimental system and uniaxial compression experimental system. The 

experiments were conducted in order to determine the influence of different parameters 

on the breakage behavior under different conditions. The development and validation of 

the empirical functions was based on a number of different materials, namely, salt (from 

Dead Sea), potash, GNP (granulated fertilizer), glass spheres, etc. in variety of sizes. The 

results of the experiments are presented in the form of graphs and correlations. In the 

present research, developed functions were analyzed based on the experimental results 

and general expressions including the effect of the material properties and surrounding 

conditions were estimated. All of the functions were validated not only by our data, but 

also by experimental results from the literature and found to be satisfying.      

This research demonstrates unique methods which aim at the most accurate description of 

the particle breakage phenomenon by a set of empirical functions. Implementation of 

these functions into DEM simulation enables to accurately describe the size reduction 

processes and consequently to improve the accuracy of the design and optimization of 

such processes. 
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Abstract 

The survival of a species in a natural system depends on the environmental 
conditions surrounding it, and changes in these conditions may alter the 
species ability to grow or even survive. Many models in ecology aim to 
predict how changes in environmental conditions, such as temperature 
increase or precipitation decrease, will affect the population of a certain 
species. In addition, it is widely agreed today that  the fate of a species is 
also determined, to a large extent, by its interactions with other species in its 
vicinity. These interactions can be either direct, such as predation of one 
species by another, or indirect, such as competition of two species on one 
common resource. Therefore models that describe a population in an 
ecosystem should take into account both the relation between the population 
with the environment, and its direct and indirect interactions with other 
species. 

A mathematical model that takes into account all the interactions of all 
species in a certain community is hard or even impossible to solve because 
of the great complexity of these interactions. Nevertheless, the ability to 
predict the fate and structure of species communities is badly needed, 
especially in light of the rapid climate and environmental changes induced 
by human expansion. A trait based approach allows us to solve models of 
species interaction by reducing the number of traits associated with each 
species, while focusing on the traits that have the strongest effect on species 
fitness. 

Mathematical models of species communities mostly predict a lower species 
richness than is actually found in nature. The reason is probably related to an 
over simplification of the models that do not take into account factors that 
were related with increased diversity in nature, such as spatial and temporal 
variability, and species interaction. In the first chapter we show how high 
diversity can be maintained in a spatially uniform model by assuming 
genetic size limitation on the population size. We extend a vegetation model 
to include a spectrum of possible species and show the relation between 
environmental factors such as precipitation and grazing, to the resulting 



species community. The model results agree with the intermediate 
disturbance hypothesis, as well as the grazing reversal hypothesis, and partly 
agree with experimental results for a water limited ecosystem. 

Ecosystems in nature are spatially explicit: All the interactions between 
species and the environment and between species and other species depend 
to a certain extent on the distance between one species and another, and the 
resource available. However, most mathematical models of populations and 
communities are based on a spatial average. In recent years several new 
studies that allow spatial heterogeneity have shown unique mechanisms of 
spatially extended systems that affect the fitness of species in the ecosystem. 
Outstanding examples are vegetation patterns in water limited ecosystems 
and non-uniform spatial distribution of phytoplankton in water bodies, that 
is directly dependent on resource gradients along the water depth. The 
second and third chapters study how species communities are affected by 
explicit spatial dependence. 

In the second chapter we study how spatial patterns, induced by water stress, 
affect the interactions between two vegetation species. We use a simple 
model to show that the spatial variation that emerges as a result of the 
species themselves (and not because of external constraints such as 
variations in topography) allows coexistence of two species that compete for 
only one resource. This novel mechanism of coexistence forms another step 
in bridging the gap between community model results and reality. We also 
show that the competition between two species significantly increases the 
range of environmental conditions where pattern formation occurs, 
suggesting a positive feedback between spatial patterns and species diversity 
in nature. 

In the third chapter we increase the level of complexity and study a model of 
phytoplankton community structure in a vertical water column, subjected to 
spatial gradients of light and nutrients. Different species in the model are 
represented by a continuous trait that describes the tradeoff between light 
and nutrients uptake ability. We present a mathematical approach to find the 
community structure that will be stable to both local mutations and global 
invasions of new species. This community structure represents the 
evolutionary end point of the species community. The model results predict 
the community structure throughout various environmental conditions such 
as water turbulence, depth, nutrient concentration, and light attenuation in 
the water. 



 חקר מודלים מתימטיים של חברות מינים במערכות אקולוגיות: כותרת

 : יהונתן נתןמגיש

 : פרופ' אהוד מירון ופרופ' אריאל נובופלנסקימנחים

 

 תקציר

 

שינוי  הישרדותו של מין בטבע תלויה בתנאים הסביבתיים בהם הוא מצוי, וכל שינוי בתנאים אלה עלול לגרור

ם לשרוד ולשגשג. ישנם מודלים רבים באקולוגיה שמטרתם לחזות כיצד ישפיעו במידת יכולתו של מין מסוי

ים. יחד עם המשקעים, על אוכלוסיה של מין מסושינויים סביבתיים כגון עליית טמפרטורה או ירידה בכמות 

ים זאת, ישנה הסכמה נרחבת על כך שגורלו של מין אחד נקבע במידה רבה גם על ידי יחסי הגומלין שלו עם מינ

אחרים בסביבתו. יחסי גומלין אלה יכולים להיות ישירים, כגון מין אחד שטורף מין אחר, או עקיפים, כגון 

תחרות של שני מינים שונים על משאב משותף. לכן רצוי שמודל חיזוי של אוכלוסייה יתחשב גם בקשר שלה 

 האקולוגית.לתנאים הסביבתיים וגם בקשר העקיף או הישיר שלה למינים אחרים במערכת 

ימת הוא קשה ולעתים הגומלין בין כל המינים בחברה מסומודל מתימטי המביא בחשבון את כל יחסי 

קרובות בלתי אפשרי לפתרון בשל המורכבות הגדולה של יחסים אלה. למרות זאת ישנה חשיבות גדולה לחיזוי 

ם מהתפתחות המין האנושי. גישה גורלם של מינים, במיוחד לנוכח שינויי האקלים והסביבה המהירים שנובעי

מצום המספר הרב של תכונות המאפיינות כל תרון של מודלים מסוג זה על ידי צמבוססת תכונות מאפשרת פ

 מין בחברה והתמקדות בתכונות שהן בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על הישרדותם של המינים. 

ים קטן בהרבה מזה הקיים בטבע. הסיבה מודלים מתימטיים של חברות מינים חוזים על פי רוב עושר מינ

הם אינם מביאים בחשבון גורמים כמו שינויים במרחב ובזמן,  -לכך לרוב נעוצה בהפשטת יתר של המודלים 

ואינטראקציה בין מינים, העשויים לאפשר מגוון מינים גדול. בפרק הראשון אנו מראים כיצד מגוון מינים גדול 

או שינויי סביבה תלויי זמן, על ידי הנחת מגבלה גנטית על גודל מתאפשר במודל ללא תלות מרחבית 

האוכלוסייה. אנו מרחיבים מודל צמחיה כך שיכלול קשת של מינים אפשריים ומראים את הקשר בין גורמים 

סביבתיים, כגון כמות המשקעים ועוצמת הרעייה, ובין המבנה המתקבל של חברת הצומח. תוצאות המודל 

הצלחה תיאוריות מקובלות כגון תיאוריית ההפרעה הבינונית ותיאוריית היפוך הרעייה, המתימטי מתארות ב

 שנמדדו במערכת אקולוגית מוגבלת מים. תניסיוניווכן מתאימות חלקית לתוצאות 

מערכות אקולוגיות הן תמיד תלויות מרחב: כל יחסי הגומלין בין מינים לסביבתם ובין מינים למינים 

הפיזית של המינים אחד אל השני ואל המשאבים. למרות זאת  מקרבתםה זו או אחרת אחרים מושפעים במיד

רוב המודלים המתימטיים של אוכלוסיות מבוססים על ממוצע מרחבי. בשנים האחרונות פורסמו מספר 

מודלים אקולוגיים המאפשרים צפיפות משתנה במרחב של אוכלוסיות ושל משאבים שהצביעו על מאפיינים 

גורל אוכלוסיות ומינים במערכת האקולוגית. דוגמאות  מערכות מרחביות העשויים להשפיע על יחודיים ל

מדבריים או התפלגות עומק לא אחידה של פלנקטון  באזוריםבולטות לכך הן תבניות צמחייה שנוצרות 

לישי במקווי מים, הקשורה ישירות לעוצמת האור וריכוז המזון המשתנים עם עומק המים. הפרק השני והש

 עוסקים באופן שבו משפיעה תלות מרחבית ישירה על חברות המינים במודלים מתימטיים.

בפרק השני נבדקת ההשפעה של תבניות מרחביות שנוצרות כתוצאה ממגבלת מים על יחסי הגומלין בין 

ם שני מיני צומח. אנו מראים באמצעות מודל פשוט ששינויים מרחביים הנוצרים כתוצאה מנוכחות המיני



עצמם )להבדיל משינויים הנובעים מאילוץ חיצוני כגון טופוגרפיה משתנה( מאפשרים דו קיום של שני מיני 

צומח המתחרים על משאב אחד בלבד. תגלית זו מהווה נדבך נוסף ביישוב הסתירה שבין תחזיות מודלים לגבי 

ות בין שני מינים מגדילה מאוד מגוון המינים בטבע, לבין המציאות. בנוסף, תוצאות הפרק הזה מראות שתחר

את טווח המדדים הסביבתיים בהם ניתן לצפות להופעת תבניות ומצביעות על קשר דו כיווני חיובי בין תבניות 

 מרחביות למגוון מינים בטבע.

בפרק השלישי אנו עולים ברמת המורכבות וחוקרים מודל של חברת מינים של פיטופלנקטון בעמודת מים 

אנכית, הכולל משאבי אור ומזון המשתנים לאורך עמודת המים. המינים האפשריים במודל מיוצגים על ידי 

כל מין. אנו מציגים תכונה בעלת ערך רציף המבדילה בין יכולת קליטת האור לבין יכולת קליטת המזון של 

שיטה מתימטית למציאת הרכב חברת מינים שיהיה יציב לשינויים אבולוציוניים ולפלישה של כל מין אחר. 

הרכב כזה מייצג את נקודת ההתפתחות הסופית של חברת המינים. תוצאות המודל חוזות את הרכב החברה 

 כוז המזון, ועכירות המים.המים, עומק, רי ערבוללאורך תנאים סביבתיים שונים של עוצמת 
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ABSTRACT 

Radium (Ra) is an earth alkaline metal, which is very close in its chemistry behaviour 

to barium (Ba). Ra is also an abundant naturally occurring radioactive material (NORM), 

having four isotopes (
226

Ra (half life 1599 y), 
228

Ra (5.6 y), 
224

Ra (3.6 days), and 
223

Ra (11.4 

days)), which are all part of the Uranium-Thorium decaying chains. Because of its natural 

abundance Ra is often being technologically enhanced by different industries, such as water 

desalination facilities, uranium mining, and gas and oil industries. Consequently, efforts are 

been made to identify, mitigate and regulate low level contaminations of Ra from natural 

sources, but also from manmade nuclear waste which contains enormous amount of 
226

Ra.  

The present work investigates the fate of naturally occurring radium in evaporitic 

(aqueous) systems, emphasising on the anthropogenic impact where sources of naturally 

occurring radioactive materials are technologically enhanced (referred as TE-NORM). Such 

environments can be found in the different industries when residual solutions, which contain 

the TE-NORM of Ra, are being managed in evaporation ponds. Although the experimental 

work of the present study focuses on naturally occurring radium, its outcome is also relevant 

for the nuclear waste disposal programs. The dissertation is made up of a collection of 4 

papers. Two of which were already published, the third one was accepted for publication, and 

the forth was submitted for publication at the time this work was submitted for a review. 

The initial strategy we chose to study the fate of Ra in evaporitic systems was by 

laboratory controlled evaporation experiments, in which a Ra-enriched, multi-component, 

solution was evaporated. To this end we chose the reject brine of a desalination plant which 

desalinizes brackish ground water. The rational for these experiments was that the complexity 

of such a system represents reality better than a less complex system. These experiments 

demonstrated that Ra was removed from the solution by co-precipitation with barite; i.e., the 

formation of a RaxBa1-xSO4 solid solution. Such a process is well known in the literature, but 

was previously studied in relative dilute, simpler solutions.   

Following these initial experiments 3 other directions of investigation became crucial 

for the study: 

1. The thermodynamic of Ra under high ionic strength conditions was not previously 

investigated and is vital for a fundamental description of the fate of Ra in evaporitic 

systems. For this investigation we chose a theoretical approach to describe the 



Pitzer parameters for the RaCl2 interaction. These parameters are the most 

important ones to calculate the activity coefficient of Ra (Ra2+) in high ionic 

strength solution. The theoretical approach was necessary because experiments 

needed for the deduction of the Pitzer parameters cannot be conducted with Ra as 

they will involve tremendous radioactivity levels. Alternatively, one can assume 

that Ra2+ = Ba2+ because of the similarity between these two cations. 

In the theoretical approach, the MCl2 parameters of other earth-alkaline metals (M
+2

 

= Mg
+2

, Ca
+2

, Sr
+2

, and Ba
+2

) were plotted against the respective ionic radii of M
+2

. 

A linear correlation was deduced and allowed to estimate the RaCl2 parameters. 

Thus, Ra2+ can be calculated with the increase in ionic strength. It was found that 

the deviation between Ra2+ and Ba2+ increases with the increase in NaCl 

concentration. The outcome of such a theoretical investigation was confirmed by 

the experimental work described in this dissertation. 

2. Tough the fate of Ra was studied in laboratory scale experiments, in this as well as 

in previous works, the closest approach to the natural environment is the deduction 

of empirical relationships from field studies. Therefore the in-situ evaporation of 

Ra-enriched reject brine from a desalination plant was studied in a series of large 

scale evaporation ponds.  

The results of the field study also suggested that, through the evaporation of the 

multi-components brine, Ra concentrations were controlled by the formation of the 

RaxBa1-xSO4 solid solution. In this, as well as in the laboratory based experiments, 

the formation of the RaxBa1-xSO4 solid solution is described with a partition model. 

In such a model the key parameter is the distribution coefficient, K’D, which reflects 

the ratio between Ra and Ba in the solid to the ratio of Ra to Ba in the solution (K’D 

= (Ra/Ba)solid/([Ra]/[Ba])solution). In the literature a value of 1.8 for K’D is regarded 

as the thermodynamic value, implying that Ra is enriched in the solid relatively to 

the solution. However, in both experimental studies (the laboratory and field 

studies) the value of K’D was about 1.0, significantly different from the literature 

value.  

Two factors that affect the formation of the RaxBa1-xSO4 solid solution in evaporitic 

systems (and hence the value of K’D) were identified in the present dissertation: 1. 

an ionic strength effect; that is a non-equivalent change in the chemical potential of 

Ra
2+

 and Ba
2+

 through the evaporation, and 2. a kinetic effect; that is, a decreasing 



tendency to incorporate Ra
+2

 into the solid solution as the aqueous solution is 

further from equilibrium with respect to the solid solution. Both effects tend to 

lower the value of K’D and therefore Ra was further retained in the aqueous solution 

compared to the case where K’D = 1.8. The identification of the two factors allowed 

us to describe quantitatively the precipitation of the RaxBa1-xSO4 solid solution in 

evaporitic systems. 

3. In this last chapter the precipitation kinetics of the RaxBa1-xSO4 solid solution was 

investigated systematically in synthetic solutions, with an increasing ionic strength, 

and without the presence of ions other than Na
+
 and Cl

-
. Three series of closed 

laboratory batch experiments at 25°C where conducted, and the dependence of the 

partition coefficient on both the salinity of the aqueous phase (NaCl, 10
-4

 – 5.9 mol 

kg
-1

) and the kinetics of barite precipitation is described. These experiments were 

planned in order to overcome challenges that were inevitably part of the previous 

experimental work of this dissertation, such as the identification of the trace mineral 

barite in the solid phase, and the possible effect of other elements, present in the 

aqueous phase, on the formation of the RaxBa1-xSO4 solid solution. To the best of 

our knowledge this work presents the first systematic data on the kinetics of the 

RaxBa1-xSO4 solid solution precipitation. 

The main outcome of the synthetic experiments is an empirical law which 

incorporates both ionic strength and kinetic effects and therefore allows one to 

describe quantitatively the precipitation of the RaxBa1-xSO4 solid solution. The 

empirical law reasonably describes the results of other experimental work, and 

therefore point out that the formation of the RaxBa1-xSO4 solid solution in complex, 

supersaturated evaporitic systems can be quantitatively estimated. Moreover, the 

wide range of NaCl concentration tested in this synthetic system allowed us to test 

and confirm the RaCl2 Pitzer parameters which were evaluated theoretically in this 

dissertation. 

Last, but not least, the experimental results of the synthetic experiments are 

described by a theoretical model assuming that the solid solution grow through a 2D 

nucleation. Considering that the critical free energy for 2D nucleation is a function 

of the solid composition, the empirical law can be excellently predicted by this 

theoretical model. 

Summarizing, the present dissertation, with its 4 papers, wishes to lay down a scientific 

fabric dealing with the fate of radium in evaporitic systems both in controlled laboratory and 



in more dynamic field systems, and to encompass both the thermodynamics and kinetics of 

this topic. Emphasis was given to describe the experimental data with an empirical relation, 

but also to base this relation on a more fundamental theoretical model. 

Key words:  radium, barium, barite, ionic strength, evaporation ponds, solid solution, 

Pitzer, activity coefficient, partition coefficient, co-precipitation. 
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 גורלו של הרדיום במערכות אידוי. :נושא העבודה     

 יואב עובד רוזנברג. :שם המגיש     

 פרופסור יבחר גנאור. :שם המנחה     

 תקציר

רדיום הנו מתכת אלקלית הדומה בתכונותיה הכימיות והפיסיות לבריום. רדיום הנו גם יסוד רדיואקטיבי 

שנה(,  9911חיים של )מחצית  222-הנמצא באופן טבעי בסביבה, ויש לו ארבעה איזוטופים טבעיים )רדיום

יום((, כולם חלק משרשראות הפירוק של  99.2) 226-יום( ורדיום 6.2) 222-שנה(, רדיום 9.2) 222-רדיום

תוריום. תעשיות רבות, כמו התפלה של מי תהום, מחצבי אורניום, ותעשיית הגז והנפט, גורמות לריכוז -אורניום

ישנם מאמצים לזהות, להסדיר ולטפל בזיהומים של רדיום  הרדיום הנפוץ טבעית במערכות מימיות. כתוצאה מכך

 .222-ממקורות טבעיים, וגם ממקורות מלאכותיים כמו פסולת רדיואקטיבית המכילה כמויות גדולות של רדיום

עבודת הדוקטורט הנוכחית חוקרת את גורל הרדיום, שמקורו טבעי, במערכות אידוי מימיות, עם דגש על 

השפעת האדם הגורם לריכוז המקורות הטבעיים של הרדיום. תעשיות שונות משתמשות בבריכות אידוי על מנת 

רדיום. למרות שהעבודה לטפל בתמיסות הלוואי של פעילותן. בריכות אלו יכולות להכיל כמויות גדולות של 

הניסויית של המחקר הנוכחי התמקדה במקורות רדיום טבעיים, תוצאותיה רלוונטיות גם לתוכניות ארוכות הטווח 

מאמרים. שניים מתוכם כבר פורסמו, השלישי  2להטמנת פסולת רדיואקטיבית. דוקטורט זה מורכב מאסופה של 

 דה זו הוגשה לשיפוט.בזמן שעבו הוגש לפרסוםהתקבל לפרסום, והרביעי 

האסטרטגיה הראשונית בה בחרנו על מנת ללמוד על גורל הרדיום במערכות אידוי מימיות נשענה על 

מרכיבים אודתה. לשם כך בחרנו בתמיסת הלוואי )להלן רכז( הנוצרת במתקן -ניסויי מעבדה, בהם תמיסה רבת

ערך ניסויים זה היה שמורכבות התמיסה התפלה המתפיל מי תהום מליחים במערב הנגב. הרציונל מאחורי מ

בניסויים תשקף באופן טוב יותר את התהליכים המתרחשים במציאות. ניסויים אלו הדגימו שרדיום סולק מהתמיסה 

תהליך . RaxBa1-xSO4על ידי תהליך של שיקוע משותף עם המינרל בריט, כלומר, יצירה של תמיסה מוצקה מסוג 

 נחקר בתמיסות מהולות ודלות מרכיבים.זה ידוע היטב בספרות אך הוא 

 שלושה כיווני מחקר הפכו להיות מכריעים לאחר ניסויים ראשוניים אלו:

התרמודינמיקה של רדיום בתנאים של חוזק יוני גבוה חיונית כדי לתאר באופן בסיסי את גורל  .9

להעריך את הרדיום במערכות מימיות מאודות. בחלק זה של המחקר ננקטה גישה תיאורטית על מנת 

הפרמטרים של פיצר ליחסי הגומלין בין רדיום וכלור. פרמטרים אלו הנם החשובים ביותר על מנת 

בתמיסה בעלת חוזק יוני גבוה. הצורך בגישה  (+Ra2)לחשב את מקדם האקטיביות של רדיום 

תיאורטית נבע מכך שלא ניתן לבצע את הניסויים הדרושים לחישוב הפרמטרים האלו בגלל 

הרדיואקטיביות הגבוהה שבה הם כרוכים. לחילופין, ניתן להניח שמקדם האקטיביות של רדיום שווה 

 בקירוב לזה של בריום עקב הדמיון הרב שבין שני היונים.

בגישה התיאורטית נחקר היחס שבין הפרמטרים של פיצר של מתכות אלקליות אחרות )מגנזיום, 

היוני של מתכות אלו. נמצא שקשר קווי )ליניארי( יכול לתאר סידן, סטרונציום ובריום( לבין הרדיוס 

את התלות שבין הפרמטרים של פיצר לבין הרדיוס היוני. בעזרת קשר זה הוערכו הפרמטרים של 

פיצר עבור רדיום, ומקדם האקטיביות שלו חושב עם העלייה בחוזק היוני של התמיסה. חישוב זה 



 ב
 

יביות של רדיום לזה של בריום עולה ככול שהחוזק הראה שהסטייה שבין הערך של מקדם האקט

 היוני עולה. תוצאות תיאורטיות אלו נבדקו, ואושרו, על ידי התוצאות הניסוייות של עבודת מחקר זו.

גורל הרדיום נחקר רבות בניסויי מעבדה, בעבודה זו, כמו גם בעבודות אחרות. אך הגישה המחקרית  .2

סקת קשרים אמפיריים מעבודות שדה. לכן גורל הרדיום הקרובה ביותר לסביבות טבעיות הנה ה

 נחקר בזמן אידוי טבעי של רכז מתקן ההתפלה במערכת של בריכות אידוי גדולות. 

תוצאות מחקר השדה, כמו תוצאות ניסויי המעבדה, הראו שהרדיום נשלט על ידי שיקוע משותף עם 

ידוי במעבדה, השיקוע המשותף מתואר בריט במהלך אידוי הרכז. במחקר השדה, כמו גם בניסויי הא

בעזרת מודל חלוקה. במודל מסוג זה הפרמטר החשוב הנו מקדם החלוקה, המתאר את היחס שבין 

עבור מקדם החלוקה של  9.2רדיום לבריום במוצק ולבין רדיום לבריום בתמיסה. בספרות ערך של 

בר היא שרדיום מועשר בפאזה רדיום בבריט הנו מקובל כמייצג של הערך התרמודינמי. משמעות הד

המוצקה באופן יחסי לפאזה המימית. לעומת זאת, בשני המחקרים הניסויים )ניסויי האידוי במעבדה 

, באופן משמעותי שונה מהערך של 9.1ומחקר השדה( הערך של מקדם החלוקה היה בקירוב 

 הספרות.

המוצקה של רדיום בבריט )ולכן על בעבודת מחקר זו זוהו שני גורמים המשפיעים על הרכב התמיסה 

. גורם החוזק היוני, המשפיע באופן לא שווה על הפוטנציאל הכימי של רדיום 9ערך מקדם החלוקה(: 

. גורם קינטי המשפיע על כך שפחות רדיום נכנס לתמיסה המוצקה ככול 2ובריום בתמיסה. 

ני הגורמים משפיעים כך שהתמיסה המימית רחוקה יותר משיווי משקל ביחס לתמיסה המוצקה. ש

שהערך של מקדם החלוקה קטן ככול שהתמיסה המימית בעלת חוזק יוני גבוה יותר ורחוקה יותר 

משיווי משקל. כתוצאה מהירידה בערך של מקדם החלוקה רדיום נשאר בתמיסה זמן רב יותר לעומת 

ני גורמים אלו כפי שמוצע בספרות. הזיהוי של ש 9.2המצב בו מקדם החלוקה הוא בעל ערך של 

 מאפשר לנו לתת תיאור כמותי לשיקוע המשותף של רדיום ובריט במערכות אידוי מימיות.

נחקרה באופן שיטתי בעזרת RaxBa1-xSO4 בפרק אחרון זה הקינטיקה של שיקוע התמיסה המוצקה  .6

תמיסות מלאכותיות בעלות חוזק יוני הולך וגדל, וללא נוכחות של יונים אחרים מלבד נתרן וכלור. 

ובטווח ריכוזי  25°Cשלוש סדרות של ניסויי מעבדה מנתיים ללא אידוי התבצעו בטמפרטורה של 

NaCl  5.9 – 0של mol kg
-1

מקדם החלוקה של רדיום . ניסויים אלו אפשרו לתאר את התלות של 

בבריט הן בחוזק היוני של התמיסה והן בקצב השיקוע של בריט מהתמיסה. הניסויים תוכננו על מנת 

הקושי בזיהוי  להתגבר על אתגרים שלא ניתן היה להימנע מהם בניסויים עם רכז מתקן ההתפלה, כגון

יונים אחרים בתמיסה כמויות הקורט של גבישי בריט בפאזה המוצקה, וההשפעה האפשרית של 

המימית )כגון סידן וסטרונציום( על השיקוע של התמיסה המוצקה. למיטב ידיעתנו, עבודה זו מציגה 

-RaxBa1את מערך הנתונים השיטתי הראשון המתאר את קינטיקת השיקוע של התמיסה המוצקה 

xSO4. 

משקלל הן את הגורם התוצאה העיקרית של הניסויים עם התמיסות המלאכותיות הנה חוק אמפירי ה

של החוזק היוני והן את הגורם הקינטי, ולכן מאפשר לתאר באופן כמותי את השיקוע של התמיסה 

. החוק האמפירי מתאר בצורה טובה תוצאות של עבודות ניסוייות אחרות, RaxBa1-xSO4המוצקה 



 ג
 

-RaxBa1ולכן מצביע על כך שניתן ליישמו כדי לתאר באופן כמותי את היווצרות התמיסה המוצקה 

xSO4  בסביבות מורכבות יותר של מים מאודים. בנוסף, הטווח הרחב של החוזק היוני שנבדק עם

נו לבדוק ולאשר את הפרמטרים של פיצר שהוערכו עבור רדיום התמיסות המלאכותיות אפשר ל

 בעבודת מחקר זו. 

לסיום, ניתן לתאר את תוצאות הניסויים עם התמיסות המלאכותיות בעזרת מודל תיאורטי המניח 

 שהתמיסה המוצקה 

גדלה במנגנון של נוקליאציה דו ממדית. בעזרת מודל תיאורטי זה ניתן לחזות בצורה מצוינת את 

 חוק האמפירי אם מניחים שהאנרגיה הקריטית לנוקליאציה הנה פונקציה של הרכב המוצק.ה

לסיכום, עבודת הדוקטורט הנוכחית, על ארבעת המאמרים שלה, מבקשת להניח תשתית מדעית העוסקת 

בגורל הרדיום בסביבות מים מאודות, גם בעזרת ניסויי מעבדה וגם בעזרת מחקרי שדה, ולהקיף הן את 

דינמיקה והן את הקינטיקה של נושא זה. במהלך העבודה ניתן דגש על תיאור התוצאות בעזרת קשר אמפירי, התרמו

 אך גם נעשה מאמץ לחזק קשר זה בעזרת מודלים בסיסיים יותר.

רדיום, בריום, בריט, חוזק יוני, בריכות אידוי, תמיסה מוצקה, פיצר, מקדמי אקטיביות,  מילות מפתח:

 ה משותפת.מקדם חלוקה, שקיע



 

 

 

Novel Methodologies in Ring Opening 

Metathesis Polymerization 
 

By: Yuval Vidavsky 

Advisor: Professor N. Gabriel Lemcoff 

ABSTRACT 

Olefin metathesis is an organic reaction which allows the rearrangement of carbon-

carbon double bonds. Metal catalyzed olefin metathesis, especially by ruthenium, is 

one of the most important developments in synthetic chemistry during the last two 

decades. The desire to enhance catalysts’ stability, gain control over the catalytic 

process and deepen the understanding of the mechanisms of metathesis, inspired us to 

develop a new set of ruthenium based complexes. We showed that chelating the 

ruthenium active center with bidentate ligands containing a sulfur atom promoted 

latency towards olefin metathesis substrates. In this work we present the synthesis, 

development and analysis of these catalytic systems and their “switchability” in ring 

closing metathesis (RCM) reactions and more importantly in ring opening metathesis 

polymerization (ROMP) reactions. 

 

Switchable catalytic system for ROMP
1 

 



 

We synthesized and methodically examined both geometrical isomers of these 

complexes (cis and trans dichloro), studied their equilibrium and proved that the ratio 

between them governs the activity of these catalytic systems. 

 

 

Cis-trans dichloro equilibrium dictates the activity of the catalytic system 

 

Finally, in collaboration with the Gottlieb group from Chemical Engineering, we also 

describe a serendipitous finding on the ‘immortal’ catalytic activity of the Grubbs 

second generation catalyst in the polymerization of dicyclopentadiene (DCPD). This 

activity was followed by differential scanning calorimetry methods and also led to the 

observation of an unprecedented glass transition temperature (Tg) elevation for this 

cross-linked polymer. 

 

Increase in Tg for several PDCPD samples after heating-cooling-rest cycles. 
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שיטות חדשות בפילמור פתיחת טבעת 
זהטאתבמ  

 
 מגיש: יובל וידבסקי

 מנחה" פרופסור גבריאל למקוף

 
 תקציר

פחמן פחמן  יא תגובה אורגנית המאפשרת סידור מחדש של קשריה זה של אוליפיניםטאתמ

א האחת ההתפתחויות יבמיוחד על ידי רותניום, ה ,על ידי מתכת מתטזהתגובת של  זירוז .כפולים

הרצון להגביר את יציבות הזרזים,  תית בשני העשורים האחרונים.תסינההחשובות ביותר בכימיה 

שראה לפיתוח קבוצה הה  הוא המתטזה ולהעמיק את ההבנה של מנגנוני הזירוזתהליך ט על לולש

 עם (רותניוםהמתכתי )המרכז הפעיל  קלציה של . הראינו כימבוססי רותניום זרזיםחדשה של 

מתטזה של ב סובסטרטיםהתגובה עם  להשהיית גרםאטום גופרית המכיל  ליגנד בידנטטי

מבוססות  זירוזמערכות פיתוח והניתוח של הזה, תבעבודה זו אנו מציגים את הסינאוליפינים. 

תגובות סגירת טבעת במתטזה של  וההפסקהההפעלה ת יואפשרו רותניום וגופרית. בנוסף יוצגו

(RCM) במתטזה וחשוב מכך בתגובת פילמור ע"י פתיחת טבעת (ROMP). 

 

 
ROMPמערכות קטליטיות הניתנות לכיבוי והדלקה עבור 
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הזרזים מבוססי איזומרים הגיאומטריים של השני  את שיטתיותבבדקו ו זנותסינ כן, כמו

היחס ביניהם כי  חנושיווי המשקל שלהם והוכאת  חקרנו (,)ציס וטראנס הרותניום והגופרית

 המבוססות על זרזים אלה.כות של מער ןאת פעילות קובע

 

 

 הזירוזאת פעילותה של מערכת  קובעטרנס דיכלורו -ציס שיווי משקל

 

 

 מתוארהנדסה כימית, מהמחלקה לגוטליב  תו של פרופסור משהקבוצלבסוף, בשיתוף פעולה עם 

דיציקלופנטהדיאן  בפילמור של דור שנימ Grubbsשל זרז  הזירוזפעילות עבור ממצא מקרי 

(DCPD) .זו בוצע מעקב קלורימטרי  מעניינת פעילותל(DSC)  עליה חסרת תקדים של   נצפתהבו

 . PDCPDמצולב הפולימר העבור  (Tg)טמפרטורת המעבר הזכוכיתי 

 

  
אחרי מעגלי חימום קירור   PDCPDעליה בטמפרטורת המעבר הזכוכיתי עבור דוגמאות של 

 מנוחה 
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 טרנס דיכלורו פעיל
 ציס דיכלורו לא פעיל
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TARGET DETECTION IN HYPERSPECTRAL IMAGES 

YUVAL COHEN 

Supervised by: Professors Stanley R. Rotman and Dan G. Blumberg 

 

ABSTRACT 

A hyperspectral image is an image cube of dozens to hundreds of spectral bands: each image 

pixel is represented by a column vector whose components are the pixel imaged at a 

particular spectral band. This thesis presents theoretical and practical issues associated with 

the development, analysis, and application of detection algorithms to exploit hyperspectral 

imaging data. We focus on techniques that exploit spectral information exclusively to 

determine, on a pixel by pixel basis, if a pixel is a target or a non-target. To test our results, we 

used hyperspectral imaging from the Earth and Planetary Image Facility (EPIF) experiment as 

explained in section 1.5.2 and on the Rochester Institute of Technology (RIT) website(Snyder, 

Kerekes et al. 2008)  . On the RIT website, two HyMap  (Cocks, Jenssen et al. 1998; F. A. Kruse 

and Cocks 2000)  image field data collections are provided along with the spectra of the 

targets of interest. A self-test image is provided with the true target locations. A blind-test 

image is also provided along with a mechanism for uploading the results of a user’s algorithm 

and scoring that serves as a benchmark for the community and is used to provide an unbiased 

algorithm. 

Chapter 1 describes the fundamental structure of hyperspectral images. Next we discuss 

parametric and non-parametric detectors. We present parametric detectors such as the 

constrained energy minimization (CEM), the Generalized Likelihood Ratio Test (GLRT), and the 

adaptive coherence estimator (ACE). We also discuss non-parametric detectors such as the K-

nearest neighbors (K-NN) and support vector machine (SVM). We summarize the advantages 

and disadvantages of each type of method, which leads us to the main contribution of this 

thesis, namely, the creation of a set of tools to predict the algorithm results without the need 

for ground truth. These tools, in turn, lead us to new algorithms that improve sub-pixel target 

detectors, and we explain how and why they work and examine their performance. 

In chapter 2, we derive new algorithms that improve sub-pixel target detector performances 

by using local spatial information as a function of target size and higher order statistics. We 



explain their operation, derive a new method for examining their performance, and provide 

the results that were obtained using the RIT website mechanism for blind-test imagery. 

In chapter 3, we deal with the question, “is there a best detector algorithm?” (Manolakis, 

Lockwood et al. 2009). We claim that there is no single “best algorithm” for all images and all 

target types. First, we present an analytical comparison between parametric detectors. Next, 

we demonstrate the potential weaknesses of hyperspectral synthetic images in their 

representation of images for predicting detector performance. Finally, we derive a new 

procedure that can predict relative detector performance without using ground truth. 

In chapter 4, we present the advantages and disadvantages of images with high spatial 

resolution and low spectral resolution versus those with low spatial resolution and high 

spectral resolution. We suggest a method for reaching a compromise between both demands 

as a function of the target size. We test our assumption on real data from the RIT website and 

from an EPIF experiment.  

In chapter 5, we summarize the hyperspectral images and targets we used to validate our 

conclusions. We elaborate on the case of multi-pixel targets and demonstrate how to 

implement the algorithm so that it estimates the best detector as a function of target size and 

local window shapes. We compare our results to real ground truth from the EPIF experiment 

and demonstrate the powerfulness of our prediction.  

Our main conclusion in this thesis is that using a full local ACE based on local spatial 

information derived in chapter 2 is superior to dozen’s algorithms of target detection. 

However, the size of local spatial information is a function of the target’s physical size and can 

be estimated using tools we derived in chapters 3 and 4. The results of experiments with 

multiple images and targets presented in chapter 5 support the conclusions and the tools we 

developed, which can also be used to evaluate and estimate the performances of new target 

detection algorithms.  

Finally, we discuss future work in the field of target detection in hyperspectral imagery.. 

 



 ספקטרליות-גילוי מטרות בהדמאות היפר

 יובל  כהן 

 פרופסור דן בלומברג: פרופסור סטנלי רוטמן ו שם המנחים

 

 תקציר 

 

באורכי גלי ספקטראליים  של אותו תא שטחספקטראלית הינה אוסף של עשרות הדמאות -הדמאה היפר

כל רכיב בווקטור מייצג אורך  שונים. כל פיקסל בהדמאה הינו וקטור של ערכים עבור מיקום מסוים, כאשר

מטרות  יגל ספציפי. תזה זו מציגה ניתוח תיאורטי ומעשי של אופן פיתוח ניתוח ובניית אפליקציות לגילו

ספקטראליות. אנו התמקדנו בטכניקות אשר מחלצות את המידע ברמת הפיקסל ומשערכות -בהדמאות היפר

 האם פיקסל מסוים הינו חלק ממטרה אם לאו. 

שערכה המעבדה  יםעשינו שימוש בהדמאות שהתקבלו מניסוי ,לבחון את התוצאות אליהן הגענועל מנת 

ומהדמאות מתוך , 1.5.2-כפי שמתואר ב ,גוריון-אוניברסיטת בןמהמחלקה לגיאוגרפיה בלחישה מרחוק 

ת , מסופקוRITבאתר של  .(Snyder, Kerekes et al. 2008)( RITסטר לטכנולוגיה )’האתר של מכון רוצ

ספקטראליות בשילוב החתימות הספקטראליות של המטרות אותן אנו מעוניינים לגלות -הדמאות היפר

(Cocks, Jenssen et al. 1998; F. A. Kruse and Cocks 2000) אימות “. הדמאה ראשונה מסופקת עם

מות אי“הכולל את מיקום המטרות המדויק לטובת תרגול ואימון. הדמאה שנייה מסופקת ללא  ”קרקע

אך עם מנגנון שמאפשר להעלות את תוצאות האלגוריתם לאתר ולקבל ניקוד ומיקום יחסי לתוצאות  ”קרקע

אלגוריתמים אחרים שהועלו לאחר. מנגנון זה משמש את הקהילה שעוסקת בתחום, כאמת מידה לדירוג 

 ובחינת אלגוריתמים שאינם מוטים להדמאה ספציפית.

ספקטראלית, לאחר מכן אנו דנים בשיטות -ההדמאות ההיפר בפרק הראשון אנו סוקרים את מבנה

 constrained energy minimization (CEM) ,Generalized Likelihoodפרמטריות לגילוי מטרות, כגון 

Ratio Test (GLRT) ו- adaptive coherence estimator (ACE) אנו גם דנים בשיטות לא פרמטריות כגון .

K-nearest neighbors (K-NN) ו- Support vector machine (SVM) אנו מסכמים את היתרונות .

והחסרונות של כל שיטה סקירה זו מובילה אותנו למתן מענה לצורך חיוני בתחום זה של גילוי מטרות 

ספקטראליות ואשר הינו היכולות לשערך את טיב האלגוריתמים עבור ההדמאות ללא צורך -בהדמאות היפר

תוח כלים אלו שמתוארים בתזה, הובילו אותנו לפיתוח שיטות המשפרות את יכולת . פי”אימות קרקע”ב

 ספקטרליות.-הגילוי של מטרות בהדמאות היפר

י שימוש במידע מרחבי ”בפרק השני, פיתחנו אלגוריתם חדש אשר משפר את היכולת לגילוי מטרות נקודה ע

מקומי המתחשבת בגודלה הפיסי של המטרה בשילוב עם סטטיסטיקה מסדר גבוה. אנו מסבירים את אופן 

פעולת האלגוריתם, מפתחים שיטה לבחינת ביצועו, ולאחר מכן מעלים את תוצאות האלגוריתם לאתר של 

RIT .לטובת השוואתו לעשרות אלגוריתמים אחרים שהועלו לאתר 

 Manolakis, Lockwood) ”האם קיים אלגוריתם מיטבי לגילוי מטרות?“שלישי אנו דנים בשאלה בפרק ה

et al. 2009) אשר הינו מיטבי עבור כל סוגי ההדמאות והמטרות. ”אלגוריתם אחד“. אנו טוענים שאין ,

תארים את בתחילת הפרק אנו מציגים ניתוח אנליטי שמשווה בין שיטות פרמטריות ושנות. לאחר מכן אנו מ



ספקטראליות סינטטיות כמייצגות נאמנה הדמאות אמיתיות בהקשר -הבעייתיות שבשימוש בהדמאות היפר

של היכולת לגילוי מטרות ומציגים פרוצדורה אשר חוזה באופן יחסי את הביצועים ללא שימוש בהדמאות 

 .”אימות קרקע”סינטטיות וב

של הדמאות עם רזולוציה מרחבית גבוהה וספקטראלית בפרק הרביעי אנו מציגים את היתרונות והחסרונות 

נמוכה לעומת הדמאה עם רזולוציה מרחבית נמוכה וספקטראלית גבוהה. אנו מציעים דרך לקביעת האיזון 

הנדרש בין שתי הדרישות כפונקציה של גודל המטרה הנדרשת לגילוי. הנחות אלו תוקפו בעזרת ההדמאות 

 .RITומהאתר של  EPIFמניסוי 

ק החמישי, אנו מסכמים את כל ההדמאות והמטרות שהובילו אותנו למסקנות אליהן הגענו בתזה זו. בפר

פיתחנו את המקרה של מטרות בגודל של מספר פיקסלים ותארנו איך ליישם את האלגוריתם שפיתחנו 

וס. לשערוך איכותו של הגלאי כפונקציה של גודלה הפיסי של המטרה וגודל החלון המקומי שמשמש לייח

, והצגנו את EPIFשהיו בידינו מהניסוי של  ”אימות הקרקע“השווינו את תוצאות השערוך שלנו לנתוני 

 העוצמה והאיכות של השערוך.

מקומי לגילוי מטרות, אשר עושה שימוש במידע מקומי ואשר  ACE-המסקנה הראשית מתזה זו הנה ש

ם יותר מעשרות אלגוריתמים עבור מגוון מטרות פותח בפרק השני, הינו אלגוריתם אשר מפגין ביצועים טובי

רחב. עם זאת גודל החלון המקומי הנדרש הינו פונקציה של גודלה הפיסי המטרה. גודל חלון זה ניתן לשערוך 

. התוצאות מהניסויים שונים, עבור מספר רב של הדמאות ומטרות כפי 4-ו 3י הכלים שפותחו בפרק ”ע

ו ובאיכות הכלים אשר פותחו. כלים אלו הנם גנריים ויכולים לשערך את , תומכות במסקנותינ5שמוצג בפרק 

 איכותו של כל אלגוריתם חדש לגילוי מטרות. 

 ספקטראליות-לבסוף אנו מציגים כיווני התפתחות עתידיים בתחום זה של גילוי מטרות בהדמאות היפר
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Abstract 

Low water balance of desert ecosystems makes them highly vulnerable to the forecasted 

changes in temperature and precipitation regimes due to the emerging impacts of global 

climate changes. This research project aimed at gaining an insight on the soil's 

biogeochemical processes in desert ecosystems, particularly nitrogen transformations, in light 

of those climatic changes. Nitrogen is regarded as the second most limiting factor, after 

water, for primary productivity in desert ecosystems. Nitrification (microbial oxidation of 

ammonia to nitrate) has a crucial role in determining the fate of reactive nitrogen species, as 

nitrate, the product of nitrification, is easily washed, leached or denitrified back to 

atmospheric nitrogen, leading to its loss. Ammonia oxidation to nitrite is the first, and 

generally considered to be the rate- limiting, step of nitrification. The ability to oxidize 

ammonia spans both in bacterial and archaeal domain. The ammonia-oxidizing bacteria 

(AOB) and ammonia-oxidizing archaea (AOA) have profound physiological differences that 

determine their ability to withstand various environmental conditions, and thus determine 

nitrification rates. Therefore, it is hypothesized that AOB and AOA community structures 

and abundance are affected differently by the conditions that exist in desert ecosystems, the 

presence and types of shrubs and by temporal processes (such as droughts) occurring in these 

areas. In order to examine this hypothesis nitrification activity, abundance, and diversity of 

AOA and AOB were examined in the soils of two climatic regions in the Negev desert 

(characterized as arid and semi-arid areas) that are also dominated by different types of 

perennial shrubs. 

One of the major differences found between arid and semi-arid ecosystems was in their 

nitrate concentration, which was significantly higher in the arid site during the winter season 

(about 16 mg-N/Kgsoil). Fairly similar community structures of AOB were found in both the 

arid and semi-arid sites with no seasonal variations. On the other hand, AOA community 

structures were significantly different between the two sites. Seasonal variations were found 

in AOB numbers, being higher during the winter, with maximal values of 3.76x10
7
 

copies/gsoil. AOA numbers, however, showed opposite seasonal variations, with higher 

abundances during the summer and with maximal values of 10.7x10
7
 copies/gsoil. AOB 

abundance significantly correlated with ammonia-oxidation potential activity, which was also 



higher during the winter. Such results indicated the more significant role of AOB to desert 

nitrification, and may point to AOA's role in desert nitrification during dry and warm periods. 

During this study a series of drought winters caused a massive death of dominant shrubs in 

the semi-arid site. Soil properties of soil samples from the winter that preceded the shrubs’ 

death were compared with soil samples collected during the first winter following the shrub 

death event. The later samples contained significantly higher nitrate concentrations (15 mg-

N/Kgsoil under T. hirsute canopy), and lower ammonia oxidation potential (88 g N/Kg h 

under T. hirsute canopy). Dead shrub patches provided higher amounts of organic matter, 

promoting higher rates of mineralization and subsequent higher potential ammonia oxidation 

activity (182 g N/Kg h under dead T. hirsute canopy). However, similar community 

structure of both AOB and AOA were found between the dead and live shrub patches. These 

results suggested that the activities of the nitrogen-transforming microbes are moderately 

affected by drought, and resulted in nitrate accumulation.  

The effect of an arid ecosystem characteristic soil niche, shrub canopies, on AOB and AOA 

under dry soil and after a rain event, were examined on the transcript level. It is shown that 

the abundance of both AOA and AOB were higher under shrub canopies, demonstrating the 

shrub canopy’s effect. After the first rain of the season, the abundance of AOB decreased, 

while its transcript-to-gene ratio in soil samples under the shrub canopy increased from 78 to 

282. Such results indicate that AOB abundance decreased possibly due to the osmotic stress 

they were exposed to after the rain event, while AOB transcriptional activity increased with 

the increase in ammonia availability. In soil samples between shrubs, transcript-to-gene ratio 

was higher and remained constant at about 500, possibly indicating the stressful conditions 

there for AOB. AOA abundance and its transcriptional activity were not affected by the rain 

event, and the transcript to gene ratios were <1 in all soil samples. Such results illustrated the 

higher responsiveness of AOB to the different attributes of an arid ecosystem. 

It can be concluded that with increasing aridity levels an increase of soil nitrate 

concentrations is anticipated. This is due to relatively higher resistance of nitrogen-fixing 

microorganisms (known from other studies) and ammonia oxidizers to extreme dry 

conditions in one side, and the sensitivity of the nitrogen consumers (vegetation) on the other 

side to these conditions. In addition, AOB are demonstrated to be more responsive than AOA 

to changes in the desert climatic conditions and probably play a more dominant role in desert 

nitrification. However, one should not completely reject the role of AOA in desert 

nitrification, especially in light of increasing aridity levels, conditions at which higher AOA 

abundance was observed. Thus, interplay between the two ammonia oxidizers ensures the 

flow of the nitrogen cycle even under exceedingly dry conditions 



ניטריפיקציה בסביבות קיצוניות: פעילות ומבנה אוכלוסיות של מחמצני אמוניה : ושא העבודהנ

 בקרקעות מדבריות

  יונתן שיר :המגיש

   פרופ' עלי נג'ידאת ופרופ' זאב רונן :יםהמנח

 תקציר

בשל מאזן המים הנמוך של מערכות אקולוגיות מדבריות, הן עלולות להיות בעלות רגישות גבוהה 

מחקר מטרת . , הצפויים כתוצאה משינויי אקלים גלובאלייםלשינויים בטמפרטורה ובמשטרי הגשמים

הגורם הנו  נקןחכיוון ש, פעים על תהליכי מחזור חנקן בקרקעמש שינויים אלההאם  בחוןל היאזה 

תהליך להמגביל השני בחשיבותו, אחרי מים, ליצרנות ראשונית במערכות אקולוגיות מדבריות. 

בקביעת הגורל של צורוני  חשיבות רבההניטריפיקציה )חמצון מיקרוביאלי של אמוניה לניטראט( 

 ת(, במיוחד במערכות אקולוגיות עניות בחנקן דוגמת מערכוreactive nitrogenהחנקן הראקטיבי )

ניטראט, התוצר הסופי של תהליך הניטריפיקציה, מסולק ביתר קלות מהקרקע, אקולוגיות מדבריות. 

חמצון אמוניה לניטריט הוא ניטריפיקציה. -על ידי תהליך הדה בין אם בשטיפה על ידי נגר וחלחול  או

מקבוצת  השלב הראשון המגביל של תהליך הניטריפיקציה. היכלות לחמצן אמוניה משותפת לחיידקים

( ומחמצני אמוניה ארכיאליים AOBמחמצני אמוניה בקרטיאליים )להבקטריה ומקבוצת הארכיאה. 

(AOA ישנם הבדלים פיזיולוגיים ניכרים, אשר יכולים להשפיע על יכולתם להתמודד עם תנאי סביבה )

ני היפותזה שהוצעה במחקר זה היא שחיידקים מחמצה וגם להוביל לקצבי פעילות שונים. קשים

אמוניה ארכיאליים ומחמצני אמוניה בקטריאליים יגיבו בצורה שונה,  מבחינת מבנה האוכלוסייה 

למחצה. היפותזה -צחיחות וצחיחות -וגודלה, לתנאים השוררים בשתי מערכות אקולוגיות מדבריות 

או היא שמבנה האוכלוסייה של חיידקים מחמצני אמוניה וגודלה, מושפעים מנוכחות  שנבחנה נוספת

על מנת לבחון השערות אלה, גודל אוכלוסיית חיידקים מחמצני  עדר כיסוי צמחי שנתי או רב שנתי.ה

בקרקעות של שני אזורים אקלימיים שונים בנגב, אחד צחיח ושני צחיח  נמדדו אמוניה והרכבה

של  למחצה. אזורים אלו שונים זה מזה במשטר הגשמים הרב שנתי, סוג הקרקע וכן באוכלוסייה שונה

 שיחים רב 

רמת הניטראט שהצטברה בקרקע, אשר בהוא  בין שני אזורי הדיגום אחד ההבדלים המהותיים שנמצא

הייתה באופן משמעותי גבוהה יותר במערכת האקולוגית הצחיחה, בעיקר בעונת החורף והגיע לרמות 

בין שני אזורי הדיגום, ללא הבדלים בין היה דומה  AOBה  . מבנה אוכלוסייתmg-N/Kgsoil 16של 

. Nitrosospiraבתת הקבוצה  3אלה שרוצפו נמצאו משויכים למקבץ  DNAעונות הדיגום. כל רצפי 

 שינויים עונתיים .גוםבין שני אזורי הדישונה  משמעותית נמצא AOAמבנה אוכלוסיית ה לעומת זאת, 

3.76x10, אשר יותר גבוהה בחורף )AOBבכמות ה  נמצאו
7
 copies/gsoil ובכמות ה ,)AOA אשר ,

10.7x10, והייתה גבוהה יותר בעונת הקיץ )AOBהראתה מגמה הפוכה מה 
7
 copies/gsoil לכמות ה .)

AOB  .הייתה התאמה מובהקת לפוטנציאל פעילות חמצון אמוניה, אשר כצפוי היה גבוה יותר בחורף

ליך הניטריפיקציה במדבר. אולם, לא ניתן בתה AOBתוצאות אלה מצביעות על החלק המרכזי שיש ל 

 לניטריפיקציה במדבר בתקופות חמות ויבשות. AOAלהתעלם על התרומה הפוטנציאלית  של 

רצף בצורות גרם להתייבשות ותמותה מאסיבית של השיחים הדומיננטיים תקופת המחקר במהלך 

ירוע תמותת השיחים . תכונות קרקע של דוגמאות קרקע מהחורף שקדם לאהצחיח למחצהבאזור 



הושוו לאלה של דוגמאות קרקע מהחורף שאחרי תמותת השיחים. נמצא כי לאחר תמותת השיחים 

תחת חופת  mg-N/Kgsoil 15דוגמאות הקרקע הכילו באופן מובהק ריכוזים גבוהים יותר של ניטראט )

Thymelaea hirsute( אך פוטנציאל פעילות חמצון האמוניה היה נמוך יותר ,)88 g N/Kg h  תחת

סביבה בעלת ריכוזי חומר אורגאני גבוהה יותר, אשר  ו(. כתמי השיחים המתים סיפקT. hirsuteחופת 

 g N/Kg 182הוביל לפעילות מינרליזציה גבוהה וכתוצאה מכך גם לקצבי ניטריפיקציה גבוהים יותר )

h  תחת חופתT. hirsuteריאליים וגם ארכיאליים,  (. אולם מבנה אוכלוסיית מחמצני האמוניה , בקט

בין כתמי השיחים המתים והחיים לא היה שונה. תוצאות אלה מצביעות על כך שפעילויות 

מיקרוביאליות למיחזור חנקן בקרקע המדברית מושפעות במידה פחותה מתנאי הבצורת בהשוואה 

 לצרכני חנקן אחרים )השיחים(, דבר אשר הוביל להצטברות ניטראט. 

ת קרקע אופייניות למערכת אקולוגית מדברית, דוגמת חופות השיחים, על מחמצני ההשפעה של נישו

 נמצא כי רמת פעילות השעתוק.ב ה גםנחקרהאמוניה המיקרוביאליים בקרקע יבשה ולאחר הרטבה, 

כמות מחמצני האמוניה, בקטריאליים וארכיאליים, הייתה גבוהה יותר תחת חופת השיחים, 

פת השיחים על חיידקים אלה. בנוסף, לאחר אירוע הגשם הראשון וממחישות את ההשפעה של חו

הבקטריאלי בקרקע ירדה, כאשר היחס תעתיק לגן בדוגמאות  amoAלאחר עונת היובש, כמות גן ה 

. תוצאות אלה מצביעות על כך שמחמצני אמוניה 88ל  282קרקע תחת חופת השיחים ירד מ 

הכמות שלהם בקרקע יורדת כנראה כתוצאה מהשוק בקטריאליים מושפעים מעלייה בלחות הקרקע, ו

של מחמצני  amoAהאוסמוטי שנוצר בשל העלייה בפוטנציאל המים. מנגד, הייתה גם עליה בביטוי גן ה 

האמוניה בקטריאליים כתוצאה מעלייה בזמינות האמוניה. בדוגמאות קרקע בין השיחים, יחס תעתיק 

amoA שפעה של אירוע הרטבת הקרקע, וייתכן שמעיד על כך ש לגן היה משמעותית יותר גבוהה וללא ה

AOB  בקרקע בין השיחים סובלים מתנאי עקה. לעומת זאת כמות גן הamoA  הארכיאלי והתעתיקים

בכל דוגמאות הקרקע.  1שלו לא הושפעו מאירוע הרטבת הקרקע, ויחס התעתיק לגן היה נמוך מ 

לתנאי השונים בנישות קרקע האופייניות  AOBתוצאות אלה מדגימות את התגובתיות הרבה שיש ל 

 למערכת אקולוגית מדבריות.    

לסיכום ניתן לומר כי עם העלייה ברמת הצחיחות, כתוצאה מתהליכי מדבור, יש לצפות כי תתרחש 

חוסר  של מקורהעלייה בריכוזי הניטראט בקרקע, שנובעת מחוסר איזון בין יצור ניטראט וצריכתו. 

של קן )כפי שנמצא במחקרים אחרים( ומהעמידות  הגבוהה ליובש של חיידקים קושרי חנאיזון זה 

( רגישים יותר לעלייה ברמת הצחיחות צמחייהחיידקים מחמצני אמוניה, כאשר מנגד צרכני החנקן  )

של מערכת אקולוגית מדברית. בנוסף, מחקר זה מראה כי מחמצני אמוניה בקטריאליים מגיבים יותר 

צני אמוניה ארכיאליים לתנאים השוררים במדבר, וכנראה גם ממלאים חלק מרכזי יותר מאשר מחמ

בניטריפיקציה במדבר. אולם, יש לסייג ולא לדחות בצורה גורפת את חלקם של מחמצני האמוניה 

הארכיאליים בניטריפיקציה במדבר, במיוחד לאור התגברות תהליכי המדבור ועלייה ברמות הצחיחות 

 תנאים בהם נמצאה כמות גבוהה יותר של מחמצני אמוניה ארכיאליים.של מדבריות, 
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 או) במעבר פזה ונגזרת אמפליטודה מדידת ומבצעים מאופנן CW באור תווא מאירים אנו התווך

 את מחשבים אנו זו בדרך. גל אורכי של רחב תחום על מתבצע זה תהליך. מהתווך( בהחזרה

 וזאת במוצא הזמנית הצורה את לשחזר אפשר זה מידע באמצעות. במוצא הזמנית פורייה התמרת
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 למשל. אחרים רבים יישומיםב שיטהה את ליישם  אפשר כן. ביולוגיות רקמות כגון, אופטי

 ברקמה פגמים גילוי שתאפשר הדמיה, בהחזרה או בהעברה, רקמה של time-gating יתהדמיב

 שכבות תחת ח"אמל גילוי - בטחוני-הצבאי בתחום גם רבים ישומים ישנם זו לשיטה .הביולוגית

 אבק עשן מאחורי עצמים זיהוי, הסוואה רשת או צמחיה מאחורי מוסתרים נשק כלי זיהוי, בגדים
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Abstract: 

 Analyzing the impulse response of any medium has shown great potential to 

provide rapid and accurate imaging of a medium. However, in order to achieve 

accurate information on medium, short pulse is essential. In this work, we introduce 

frequency domain techniques that reconstruct the impulse response of a medium with 

high temporal resolution. 

 The frequency domain technique is a method of obtaining impulse response 

time-resolved information based on measuring the Fourier components of the impulse 

response over entire spectral range. An advantage of this method is that high 

resolution impulse response can be measured without need a fast camera or detector. 

The frequency domain techniques require phase and amplitude data in order to 

reconstruct the full impulse response. But direct measurements of phase are very 

complicated.  

  The present thesis provides a method of acquiring the phase spectrum of a 

medium, which is accurate, fast and robust. In particular, it does not require direct 

electromagnetic phase measurements such as interferometric techniques, and is very 

accurate even for a relatively narrow spectrum of measurements. It allows for the 

accurate determination of the full complex spectrum from straightforward 

transmission or reflection intensity measurements. The Differential Multiply 

Subtractive Kramers-Kronig (DMSKK) imaging technique developed in our group is 

based on the Multiply Subtractive Kramers-Kronig (MSKK) technique. The DMSKK 

is a novel technique for low-cost, high-resolution frequency domain imaging. 
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Abstract 

Current chemotherapeutic treatments used for treating cancer are seriously limited by 

the inability to deliver drugs to all regions of the tumor in efficient amounts. Most 

anti-cancer agents are low molecular weight, hydrophobic molecules with high 

volume of distribution, which can lead to unwanted toxicity and low efficacy. 

For this reason, various drug delivery systems (DDS), including liposomes, polymers, 

micelles, nanoparticles and antibodies were developed over the years and contributed 

to a significant advancement in preclinical and clinical studies. Most DDS are based 

on macromolecular structures which increase both drug circulation time and passive 

accumulation in tumors over time, owing to the leaky vasculature and impaired 

lymphatic drainage in the tumor area, a mechanism known as the enhanced 

permeability and retention (EPR) effect. 

In this work the possibility to actively target anti-cancer drugs to tumor vasculature 

using unique peptide based ligands to E-selectin was tested. E-selectin is a 

glycoprotein that binds defined carbohydrate structures and is expressed only on the 

surface of endothelial cells in conditions of tumor and inflammation.        

Targeting anti-cancer drugs to endothelial cells expressing E-selectin could hamper 

blood supply to the tumor and inhibit its growth. Additionally, the possibility of using 

cell penetrating peptides (CPP), short cationic sequences which can cross most 

biological membranes, was tested as well. The advantage of using CPPs is that they 



do not require specific receptors, and can be used to improve penetration of 

macromolecules to all cells in the tumor microenvironment. The major limitation of 

CPPs is the unspecific uptake by most biological membranes. 

The general aim of this thesis is to test the hypothesis that water soluble polymeric 

drug carriers based on N-(hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers 

containing short peptide sequences would increase the efficacy and reduce toxicity of 

the anti-cancer drug by two mechanisms: 1) Increasing the selectivity of cytotoxic 

drugs to tumor endothelial cells using peptide based ligands to E-selectin. 2) 

Increasing the drug penetration to various cell types in the tumor environment using 

caged CPP which can be activated to penetrate cells only when illuminated with light. 

The specific aims of the study are: 

1) To design and synthesize HPMA copolymer-peptide conjugates bearing novel 

ligands to E-selectin based on Quinic acid (Qa) or E-selectin binding peptide 

(Esbp) 

2) To characterize the polymeric conjugate with the highest binding affinity to E-

selectin. 

3) To test the anti-cancer activity of E-selectin targeted HPMA copolymer 

conjugates containing the anti-cancer drug, Doxorubicin (DOX) linked to the 

polymer backbone via a pH sensitive linker which is degradable at acidic 

environment. 

4) To design and synthesize copolymer-peptide conjugates based on HPMA and 

CPP which is masked by photo-sensitive groups (cCPP), bearing the anti-

cancer drug (KLAKLAK)2 linked to the polymer backbone via a pH sensitive 

linker.     

5) To evaluate the dependence of the penetration ability of the polymeric 

conjugates on light illumination. 

6) To test the anti-cancer activity of copolymer-cCPP conjugate containing anti-

cancer drug.   

The design, synthesis, and copolymerization of a set of new peptide-Qa entities that 

can serve as targeting ligands to E-selectin was successfully achieved. The binding of 

these novel ligands to E-selectin, either in monomeric form or as HPMA copolymers, 

was characterized. It was found that the polymers bind to both E- and P-selectin with 

affinity in the micromolar range, about 3 orders of magnitude stronger than the 

monomers. The subcellular fate of the fluorescently labeled copolymers was followed 



as a means to assess targeting of the endothelium of tumor vessels, showing that 

indeed targeted copolymers were internalized by E-selectin and localized at the 

lysosomal compartments. 

Copolymeric-peptide conjugates equipped with Esbp and bearing drugs or imaging 

agents were successfully designed and synthesized. For targeting tumor endothelial 

cells, the most effective conjugate was bearing multiple copies of Esbp moieties and 

exhibited binding affinity of 6nM, 1000 times greater than the native ligand sialyl 

lewisX (sLeX) and Qa-based analogs. Fluorescently labeled Esbp-copolymer conjugate 

was shown to specifically bind to E-selectin expressing cells and subsequently was 

internalized into lysosomes. The Esbp targeted conjugate containing the 

chemotherapeutic drug doxorubicin (P-Esbp-DOX) was 150 times more toxic to E-

selectin expressing endothelial cells than the non-targeted conjugate (P-DOX) and 20 

times less toxic to E-selectin negative cells.  

To design a light activated delivery system, the positive charge of Lys residues on the 

minimal sequence of the CPP penetratin was chemically masked with photo-cleavable 

6-nitroveratryloxycarbonyl (Nvoc) groups to minimize non-specific penetration and 

cellular uptake. A 10-min illumination time was sufficient to induce the full 

penetration of the fluorescently labeled copolymer-cCPP conjugates to four different 

types of cancer cells.  

A conjugate bearing cCPP and a proapoptotic peptide promoted a ‘switch’-like 

cytotoxic activity, with a shift from 100% to 10% in cell viability in four different 

cancer cells.  

 

In conclusion, the study described in this thesis provide novel and useful data on 

several HPMA copolymers-peptide conjugates used for the delivery of anti-cancer 

drugs to the tumors and its vasculature. The results demonstrate that the preparation of 

the copolymeric-peptide conjugates equipped with various E-selectin ligands or cCPP 

and bearing drugs or imaging agents is achievable, reproducible and modular. 

Throughout the study, it can be overwhelmingly seen that conjugating short peptides 

with defined biological activities to polymeric drug carriers can functionalize the 

carriers with the unique activities of the peptides, thus creating a DDS with a variety 

of functions, like selective targeting and delivery to tumor vasculature, light induced 

drug penetration and pH sensitivity of the drug release.  These DDS are expected to 



have significantly improved efficacy and reduced toxicity relative to conventional 

chemotherapy in pre-clinical and clinical settings.  
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-הכוונת תרופות לגידולים סרטניים וכלי הדם שלהם באמצעות תצמידי פולימר

  פפטיד

  שמאייוסי   מאת

  :המנחים העבודה נעשתה בהדרכת

  ד"ר איילת דוד

  פרופ' גונן אשכנזיו

  .אותלמדעי הברי פקולטהה ,לפרמקולוגיה קלינית במחלקה

  תקציר

 סרטניות-אנטי תרופות של הסלקטיביות חוסר בשל מוגבלת בסרטן הכימותרפי הטיפול יעילות

 משקל בעלות ליפופיליות מולקולות הינן סרטניות-האנטי התרופות מרבית. מוצקים לגידולים

 התרופה של ספציפית לא לרעילות המוביל דבר, גבוה בגוף התפזרותן נפח ולפיכך, נמוך מולקולרי

-מקרו בנשאים שימוש י"ע תרופות להובלת מערכות של רחב מגוון פותחו האחרונות בשנים. ףבגו

 מולקולריים- מקרו תרופות נשאי.  ונוגדנים מיצלות, פולימרים, ליפוזומים כגון מולקולריים

 הגידול באזור פסיבי באופן מצטברים ואף הדם בזרם התרופות נשא שהות משך את מאריכים

, לימפטיות סילוק מערכת והעדר למקרומולקולות אנגיוגניים דם כלי של גברתהמו החדירות בשל

  . Enhanced Permeability and Retention (EPR) הנקרא אפקט

 בצורה אנגיוגניים דם כלי פ"ע סרטניות-אנטי תרופות למקד האפשרות נבחנה זו בעבודה

-Eל סלקטיבי באופן קשרותהנ ייחודיות פפטידיות הכוונה במולקולות שימוש תוך, אקטיבית

selectin .E-selectin מוגדרים סוכריים שיירים סלקטיבי באופן הקושר גליקופטוטאין הינו ,

-אנטי תרופות הכוונת. ודלקת סרטן של במצבים הדם כלי אנדותל פני על בלעדי באופן ומבוטא

 והמזון חמצןה, הדם באספקת לפגוע עשויה זה חלבון המבטאים סרטניים דם כלי אל סרטניות

 ברצפים  חלופי באופן להשתמש האפשרות נבחנה בנוסף. התפתחותו את לעכב ובכך לגידול

. הגידול של סביבה- במיקרו התאים ממברנת את רבה ביעילות לחדור המסוגלים קצרים פפטידים

 נובע), cell penetrating peptide )CPP הנקראים, אלה פפטידיים רצפים של הגדול יתרונם

 תאים של רחב למגוון,  אליהם המצומדת מקרומולקולה כל יעילה בצורה להחדיר תםמיכול

 העיקרית המגבלה. תאים ממברנות פ"ע חלבונים של מוגבר בביטוי צורך כל ללא, הגידול בסביבת

  .ביולוגית ממברנה לכל ספציפית הלא הספיחה היא בהם לשימוש

 על, מים מסיסי, פולימריים תרופות שאישנ ההשערה את לבחון היא העבודה של הכוללת מטרתה

, קצרים פפטידיים רצפים המכילים, N-(hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) בסיס

 באמצעות). א: (אופנים בשני תרופות של ספציפית לא רעילות ולהפחית יעילות להגביר עשויים

 תוך, מוצקים בגידולים םאנגיוגניי דם לכלי ציטוטוקסיות תרופות של הקישור סלקטיביות הגדלת

 תאים למגוון תרופות החדרת הגברת). ב( E-selectin -ל הנקשרים פפטידיים בליגנדים שימוש



1  
 

 ויכולים אקטיבציה העוברים, ממוסכים CPP של ברצפים שימוש תוך, הגידול של סביבה במיקרו

 .  לאור חשיפה לאחר רק לתאים חדירות להגביר

  :ןה המחקר של הספציפיות המטרות

-Eל חדשים ליגנדים המכילים HPMA על המבוססים פפטיד–פולימר תצמידי ולסנתז לתכנן. 1

selectin הפפטיד על או קווינית חומצה על המבוססים,E-selectin binding peptide (Esbp).  

  E-selectin - ל גבוהה קישור זיקת לו אשר פולימרי מבנה לאתר. 2

 הנקשרים ליגנדים המכילים HPMA  של קופולימרים של סרטנית-האנטי הפעילות את לבחון. 3

 Doxorubicin  סרטנית האנטי התרופה חוברה אליהם אשר, E-selectin -ל גבוהה באפיניות

  החלבון את המבטאים אנדותל תאי כלפי) חומצית בסביבה המתפרק קשר באמצעות(

 הממוסכים CPP המכילים HPMA על המבוססים פפטיד–פולימר תצמידי ולסנתז לתכנן. 4

 סרטנית האנטי התרופה חוברה אליהם אשר), cCPP( לאור בחשיפה המתפרקות בקבוצות

(KLAKLAK)2  חומצית בסביבה המתפרק קשר באמצעות.  

 בחשיפה כתלות, סרטניים תאים למגוון הפולימריים התצמידים החדרת יעילות את לבחון. 5

  .לאור

  לאור בחשיפה כתלות cCPP המכילים קופולימרים של סרטנית-האנטי הפעילות את לבחון. 6

 קווינית חומצה על המבוססים חדשים ליגנדים המכילים קופולימרים של והסינתזה התכנון

. ואופיין נבדק והפולימרית המונומרית בצורתם החדשים הליגנדים של הקישור. בהצלחה הושגו

 יותר גודל סדרי 3-כ, המיקרומולר בטווח קישור באפיניות e-selectin קשרו הפולימרים כי נמצא

 כאמצעי נבדק פלורוסנטי בסמן מסומנים פולימר תצמידי של תאי התוך הגורל. מהמונומרים

 הקישור לאחר כי הראו התוצאות. E-selectin המבטאים סרטניים דם לכלי ההכוונה להערכת

  . התאים בתוך ליזוזומים במדורים נמצאו הפולימרים האנדותל לתאי

 לתרופה בנוסף) E-selectin )Esbp קושר הפפטיד את המכילים פפטיד פולימר תצמידי

 התצמיד סרטניים דם לכלי הכוונה לצורך. בהצלחה והוכנו תוכננו פלורסנטי סמן או ציטוטוקסית

 יותר גודל סדרי בשלושה, 6nM של קישור אפיניות עם Esbp של שיירים הכיל ביותר היעיל

sialyl lewis הטבעי נדהליג את המכילים מתצמידים
X
 (sLe

X
 חומצה על המבוססים אנלוגים או (

 תוך וכניסה E-selectin המבטאים אנדותל לתאי סלקטיבית קשירה הדגימו התצמידים. קווינית

  . תרופה של מבוקר לשחרור המתאימים ליזוזומלים למדורים תאית
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 150 פי רעיל היה (P-Esbp-DOX) דוקסורוביצין התרופה את ומכילEsbp   י"ע המוכוון התצמיד

 P-Esbp-DOX כן כמו. הכוונה פפטיד ללא פולימר לעומת E-selectin המבטאים תאים כלפי יותר

  . E-selectin מבטאים אינם אשר תאים כלפי טוקסי פחות 20 פי היה

 ברצף החיובים המטענים, הגידול בסביבת התאים למגוון תרופות החדרת את להגדיל כדי

-6 מסוג לאור רגישות קבוצות י"ע מוסכו פנטרטין -CPPה של המינימלי

nitroveratryloxycarbonyl (Nvoc) חשיפת .לתאים וחדירה ספציפית לא ספיחה למנוע מ"ע 

 המסומנים הפולימרים של ההובלה את הגבירה בקירוב דקות 10 במשך לאור הפולימר

 ובנוסף cCPP המכיל ימריפול תצמיד. שנבחנו הסרטניים התאים סוגי לארבעת פלורוסנטית

 100%-מ ירידה( אור של הקרנה י"ע הנשלטת ציטוטוקסית פעילות הציג אפופטוטי-פרו פפטיד

  )התאים בחיות 10%ל

  HPMA של פפטיד פולימר-תצמידי על ושימושי חדש מידע מספק כאן המוצג המחקר, לסיכום

 תצמידי שהכנת מראות אותהתוצ.  שלהם הדם וכלי סרטניים לגידולים תרופות הכוונת לצורך

 וחומרי סרטניות אנטי תרופות ובנוסף, cCPP או E-selectinל ליגנדים המכילים הפולימרים

  .ומודולרית הדירה, אפשרית היא, הדמיה

 תרופות לנשאי, מוגדרות ביולוגיות תכונות בעלי פפטידים של הצימוד כי גורף באופן לראות ניתן

 ליצור ובכך הפולימרים לנשאים ייחודית ביולוגית פעילות אותה את להקנות מסוגל פולימרים

 הנשלטת תאים חדירת, סרטניים דם לכלי קישור: כגון תכונות מגוון עם תרופות הובלת מערכות

 הובלת מערכות. חומצי  PH בעלי ליזוזומלים במדורים תרופה ושחרור אור הקרנת באמצעות

 תופעות את יצמצמו ובנוסף הכימותרפי הטיפול תיעילו את יגבירו כי משוערות זה מסוג תרופות

  .         קונבנציונלי לטיפול האופייניות הלוואי

  מילות מפתח: 

פפטיד פפטידים להכוונת -תרופה,תצמידי פולימר-מערכת הובלת תרופות, תצמידי פולימר

 תרופות, כלי דם סרטניים, הכוונה אקטיבית של תרופות, פפטידים חודרי תאים. 
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 : פרופ' נתן קופיקהשם המנחה     

     

 תקציר העבודה

 

בעוד גלים קצרים . מערכות הדמאה בגלים ארוכים הינן (THz) הרץ-מערכות הדמאה בתחום הטרה

חומרים מלבד זכוכית או חומרים שקופים אחרים, גלים מבעד לבתחום האור הנראה אינם חודרים 

מאפשרות גילוי   THz-ועוד. מערכות הדמאה בלבגדים, מעטפות, עיתונים, תיקים ארוכים חודרים מבעד 

אבחן שבבים במספר שכבות, ניתן לכן -נשק מוסווה מתחת לבגדים במרחק גדול ובטוח מהחשוד כמו

 . ולא מייננתבקרינה בטוחה  סרטן העורן גילוי מוקדם של כצילומי שיניים ו

 
. הוא תחום חדש יחסית THz תדריההדמאה בות ולכן תחום פותחו רק בשנים האחרונ THzמשדרי 

נוטלות כיום חלק חשוב בתחום המחקר והפיתוח של קבוצות רבות  THz-מערכות הדמאה בתחום ה

טכנולוגית והן מבחינת עלות כלכלית. ברחבי העולם השואפות לפיתוח המערכת היעילה ביותר הן מבחינה 

מצד שני ידי גלאי בודד ויקר מאוד. -ידי סריקה איטית של העצם על-השיטות הנפוצות כיום הן הדמאה על

ולא  סטנדרטיתידי מערך גלאים גדול, כבמצלמה -גלאי בעל עלות נמוכה מאוד מאפשר צילום תמונה על

 ל העצם ואף צילום עצם בתנועה קרי צילום ווידאו. בתהליך סריקה ארוך, הדבר מאפשר צילום מהיר ש

 
תחום ספקטרלי של בפלזמה, בעל עלות נמוכה מאוד, עם גלאי  הדמאהבמחקר זה הוכחה היתכנות של 

 . ללא סריקה  THzתדרי 

-על העצם גלים אלקטרו מערכת הדמאה אקטיבית, בה משודרמערכת ההדמאה אשר פותחה היא 

 ידי המצלמה.-הנקלטים בחזרה על THzבתדרי מגנטיים 

  פרמטרים של הגלאי עם השוואה לגלאים אחרים בתחום ה ומדדנו חקרנו-THz . 

 בגילוי בשיטת הטרודיין. גילוי ישיר וכן פותחה שיטת הדמאהב תחנו שיטת הדמאהיפ 

 מערבלים את קרני  בגילוי הטרודיין, כאשר אנועצמים בעלי החזר נמוך, ל הדמאה שיטתנו תחפי

 גל ייחוס המגביר את עוצמת הדמות ביחס ישר לעוצמת אות הייחוס.עם  הדמות 

 ידי עיבוד תמונה בשיטת -ממד על-בתלת הדמאה תהמאפשר תומקורי תחדשני שיטהתחנו יפ

מרחק גדול יותר בין כגון  הולוגרפיה סטנדרטיתהטרודיין. לשיטה יתרונות רבים על פני -הולוגרפיה

רק של תמונה  ועיבודגבוה רזולוציה  , הגברת עוצמת הארת הדמות גבוה, יחס ניגודיות  ,םהפיקסלי

 הדמות הממשית ללא סדר האפס והדמות המדומה.

 של חומרים בעלי  בשיטת גילוי ישיר. נערכו הדמאות פיקסלים לדימות 46מצלמה בת  תחנופי

 של עצמים מוסווים. הדמאהדיאלקטריות שונה וכן 

 דמות ברזולוציה של ליצירת מקומות שונים לכל פיקסל, 64-הזזת המצלמה לי יד-עצמים על סרקנו 

 .פיקסלים 6206

 לאין ערוך ומאפשרת  הרזולוציה המשפרת את הרזולוצי-ידי שיטת סופר-עצמים קטנים על סרקנו

 .בגודל הקרוב מאוד לאורך הגלשל עצם  הדמאה



 הוכח כי הגלאי עובד באופיין , העוצמה הנקלטת מוגברתטרודיין בו בשיטת ה הדמאההיתכנות  חקרנו

 .THzתדרי הטרודיין ב גילוי בשיטת הדמאהליניארי ומאפשר 

 הטרודיין עם תוצאות -סימולציה בין הולוגרפיה סטנדרטית להולוגרפיהידי -על ערכנו השוואה

 התואמים את התאוריה.הדמאה מצוינות 

מאפשר  כן הגלאי -כמו THz-בתחום ה הדמאהמאפשר  ,פלזמהגלאי ה ,ת בקרה מניאוןיהנורלפיכך 

לשיפור  שיטות. ממד-בתלת הדמאהואף מאפשר  טרודייןגילוי ההגברה ביחס אות לרעש גבוה בשיטת 

מד המוצעים כאן מאפשרים זיהוי קל של העצם בכל זווית מ-יחד עם הדמאה בתלת יחס הניגודיות

 .נפוצה פלזמהשל נורית  יחידת פיקסלל וכל זאת בעלותממד -הודות למידע בתלת הדמאה

ואף לפיתוח מערכות הדמאה בעלות נמוכה מסחרית  THzמהווה בסיס איתן לפיתוח מצלמת  מחקר זה

 -ו  CTמכשירי רנטגן, אשר לא ניתן לראותו בחדש ושונה וסריקה ממוחשבת לגוף האדם להדמאת מידע 

MRI   . 

  



Abstract 

 
Imaging systems in the Terahertz (THz) field are long wavelength ones. While short 

wavelengths in the visible light region do not penetrate into materials except glass or other 

transparent materials, long wavelengths penetrate clothing, envelopes, newspapers, bags etc.  

Terahertz imaging systems permit detections of concealed weapons under clothing at safe 

distance from the suspect in addition to diagnosis of chips in deep layers, dental diagnosis, 

and early detection of skin cancer with safe non-ionizing radiation. THz transmitters have 

been developed only in recent years and therefore imaging at THz frequencies is a relatively 

new field. Imaging systems in the THz region take today an important part in research and 

development in many groups around the world seeking to develop the most efficient system 

both technologically and economically. Common methods today are imaging by scanning 

the objects at slow scan by a single and very expansive detector. Very low cost detector, on 

the other hand, allow taking a picture via a large detector array, as in common camera and 

not via a long scanning process, this enables quick photos and photos of objects in motion as 

in video. 

In this study we prove the feasibility of imaging with a low cost plasma 

detector in THz spectral region without scanning. 

The developed imaging system is an active imaging system, where electro-magnetic waves 

at THz frequencies are transmitted to an object and reflected to the camera. 

 

 We investigated and measured parameters of the detector with comparison to other 

detectors in the THz field. 

 We developed an imaging method for direct detection and developed an imaging 

method with heterodyne detection. 

 We developed a method for imaging low reflectance objects using heterodyne 

detection, in which we mix the image beam with a reference wave which amplifies the 

image intensity proportionally to the reference wave intensity. 

 We developed an Innovative and original method that permits 3D imaging by a 

holography-heterodyne method with image processing. The method has many 

advantages over standard holography- such as widely spaced pixels, higher contrast, 

amplified the image intensity and high resolution and recording only the real image 

without the zero order and virtual image.  

 A camera of 64 pixels was developed for direct detection imaging. Imaging of different 

dielectric materials was performed, as well as imaging of concealed objects. 



 We scanned objects by moving the camera to 16 different locations for each pixel, thus 

generating creating image resolution of 1024 pixels. 

 Small objects were scanned with a super-resolution method that improves the 

resolution dramatically and enables imaging of small objects close in size to the 

wavelength. 

 Heterodyne method imaging feasibility was studied with the detected intensity 

increased. It was shown that the detector works linearly and allows imaging by 

heterodyne detection method at THz frequencies.   

 A comparison simulation between standard holography to holography-heterodyne was 

carried out with excellent imaging results compatible with the theory. 

 

Therefore, these neon indicator lamp plasma detectors allows imaging in the THz field as 

well as amplification at high signal to noise ratio using heterodyne detection, and permit 3D 

imaging. The method to improve the contrast ratio together with the 3D imaging proposed 

here allows easy identification of the object at any imaging angle, thanks to the 3D 

information and all this with a cost of a common plasma neon lamp for a single pixel. 

 

This study constitutes a solid basis for development commercial low cost THz cameras and 

development of computerized scanning imaging systems of the human body, to view new 

and different image information which cannot be seen with X-rays, CT and MRI radiation. 
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Abstract 

Multi-label classification deals with problems where each data example can be 

assigned with numerous labels. This type of problem has many applications in 

everyday life and is an important task of the machine learning filed. Multi-label 

classification exhibits several challenges not present in the binary and single-label 

cases. The labels may be interdependent, so that the presence of a certain label affects 

the probability of other labels’ presence. Thus, exploiting dependencies among the 

labels could be beneficial for the classifier’s predictive performance. Surprisingly, 

only a few of the existing algorithms address this issue directly by identifying 

dependent labels explicitly from the dataset. 

Currently, most widely used approaches for multi-label classification transforms the 

problem into one or more single-label classification problems and solve them utilizing 

one of the many available single-label classifiers (this type of algorithms is known as 

problem-transformation). However, such approaches suffer from some disadvantages, 

mainly due to ignoring label dependencies and data sparseness. 

This dissertation presents novel algorithms for solving multi-label classification 

problems exploiting label dependencies. For this purpose, new methods for 

identification and modeling existing dependencies between labels are proposed and 

evaluated. One of the principal contributions of this work is a theoretical confirmation 

of the reduction in sample complexity gained from exploiting the unconditional label 

dependence. Additionally, the two notions of label dependence, conditional and 

unconditional, are compared and their performance is evaluated on various 

benchmark and artificial datasets. Moreover, an ensemble framework for the new 

methods, including a novel method for introducing diversity among ensemble base 

learners, is defined and compared to existing ensemble methods. In addition, in this 

dissertation empirical decomposition of multi-label algorithms' error into bias and 

variance components is performed. 



Some main questions this dissertation attempts to answer are: 

1. Whether and how label dependencies can be employed to improve the 

accuracy of predictions?  

2. Can the accuracy of predictions be improved by exploiting a stronger notion of 

conditional dependence?  

3. Which multi-label classification method performs best for which problems?  

4. Given a multi-label classification problem, can we, and if so, how do we infer 

the most appropriate algorithm automatically? 

To answer the above questions a wide range of experiments on a variety of datasets 

have been performed. The analysis of the results leads to the following main 

conclusions: 

� In practice, modeling of unconditional dependencies provides either very 

similar or more effective results than modeling of conditional dependencies. 

� The developed methods are able to improve a classifier's predictions and are 

especially beneficial when Accuracy is the target measure of a classification 

problem and for Subset Accuracy and F-measure on datasets with a limited 

number of training examples. 

� The meta-learning approach is acceptable and useful for choosing the best 

multi-label classification method for a given problem. 

  

 



 
 הבעיה לסיווג מרובה קטגוריות תשיפור שיטות טרנספורמציי

 
 מאת

 

 צ'קינה-טננבוים ילנה
 

 :בהדרכת

 פרופ' ברכה שפירא

 ליאור רוקח פרופ'

 

 תקציר

 אובייקט יכול להשתייך למספר קטגוריות בו זמנית.כל בבעיות הסיווג בהן סק וע סיווג מרובה קטגוריות

למידת  בתחוםחשובה  הוא מהווה משימהיישומים רבים בחיי היומיום ו נםישבעיית סיווג סוג זה של ל

מסוימת משפיעה על  קטגוריהשל  המצאות, כך שביניהן ות עשויות להיות תלויותקטגוריה .מכונה

ועיל עבור ביצועי להיכול קטגוריות . לפיכך, ניצול יחסי תלות בין אחרתשל קטגוריה  המצאותהסתברות ל

בבעיה זו באופן ישיר על ידי  יםטפלמזוי של מסווג. באופן מפתיע, רק מעטים מהאלגוריתמים הקיימים יח

 נתונים. תוך בסיסמ באופן מפורש של יחסי תלות בין קטגוריות זיהוי 

 (Binary Relevance) תבינארישל רלוונטיות גישה הן:  מרובה קטגוריותגישות הנפוצות ביותר לסיווג ה

ה אחת או יותר לבעישל סיווג מרובה קטגוריות הופכות את הבעיה  . שיטות אלהLabel Power-setת שיטו

קיימים לבעיית סיווג לקטגוריה המהאלגוריתמים אחד בעזרת אותן  ותתרופשל סיווג לקטגוריה אחת ו

-Problem)בעיה )של טרנספורמציה  בשם ידועלסיווג מרובה קטגוריות סוג זה של אלגוריתמים  .אחת

Transformation מהתלות  בין סובלות מחסרונות מסוימים, בעיקר בשל התעלמות   האל. עם זאת, גישות

 נתונים.בדלילות בשל והקטגוריות 

 על ידי הגדרה ופיתוחקטגוריות בה ורמסיווג של המטרה העיקרית של מחקר זה היא לשפר את דיוק 

אם ניתן תחילה האנו בוחנים , למטרה זו קטגוריות.תלות בין מזהות ומנצלות יחסי ש חדשות שיטות סיווג

תלות לכך ש תיאורטיות הוכחותמספקים וכדי לשפר את דיוק הסיווג  קטגוריותהלמנף את התלות בין 

בין תלות האת שני סוגי  בוחניםאנו  ,מעשי אופןב מדגם.הבלתי מותנית מפחיתה את מורכבות 

קטגוריות הבין תלות יחסי אלגוריתמים חדשים לזיהוי ומציעים ית, ובלתי מותנ ית, מותנקטגוריותה

את שיטה החדשה, אנו מנתחים העל פי  ו.תלות שהתגלה ביחסי תוך התחשבותה קטגוריות בורמסיווג לו

 לתוך תתהקטגוריות סט המלא של הדים את יפרואז מבין הקטגוריות התלות יחסי את הנתונים, מזהים 

סיווג שמתחשב ביחסי תהליך מתחיל . לאחר מכן, חזקים ביניהן תלותסי קטגוריות עם יחקבוצות של 

להניב  קטגוריות צפויה הבורמ. גישה זו לסיווג שהוגדרות וקבוצהאחת מתתי בתוך כל  קטגוריותתלות בין 

פתרון מהווה היא כתוצאה מכך  .קטגוריותהתלות בין ביחסי תוך התחשבות לקטגוריות מרובות סיווג 

 .ים והמשמעותיים בלבדתלות חזקמתייחס ליחסי ישים ש

 השיטה חדששכולל לשיטות החדשות, ( Ensemble) הרכבה אלגוריתם הגדרנו ופתחנובעבודה זו כן,  כמו

 את האלגוריתם החדש השווינו  האנסמבל ההרכבה.ים את בירכהמסווגים אשר מבין  ותשונחיזוק הל



של השגיאה  תאמפירי הפרדהאנו מבצעים . בנוסף, והראינו את עליונותו לשיטות אנסמבל קיימות

 .ומנתחים את התוצאות ,(varianceות )ושונ (bias) למרכיבי הטיה ם לסיווג מרובה קטגוריותאלגוריתמיב

אלגוריתם סיווג מרובה קטגוריות לבחירת  (meta-learning) על-מסווגה של ציעה גישמעבודה זו כמו כן, 

 שימושית למטרה זו. היא  meta-learningכי גישת  תאמפירי צורהב ראנונתונה. ה הבעיעבור  ביותר טוב

 עיקריות:ה המחקר שאלותנסכם את 

 ווג?יהס תשל תחזידיוק העל מנת לשפר את בין קטגוריות תלות ב להשתמשניתן . האם וכיצד 1

  בלתי מותנית.בין הקטגוריות לבין תלות תלות מותנית בשימוש  השוואה בין הביצועים של . 2

 לאילו סוגי בעיות? מתאימות בצורה מיטביתקטגוריות  הבורמת סיווג וו שיטל. אי3

 באופן אוטומטי מהולהסיק  ,ואם כן כיצד האם ניתן,, מרובה קטגוריותת סיווג י. בהינתן בעי4

 ?האופטימלי לפתרון הבעיה האלגוריתם

. ניתוח מגוונים מתחומים שוניםנתונים בסיסי  רבים עלניסויים  וצעו כדי לענות על השאלות הנ"ל ב

 עיקריות הבאות:הוביל למסקנות הניסויים  ה תוצאות 

  השגיאה למרכיבי הטיהעל פי התוצאות של הפרדה אמפירית של (bias) ושונ( ותvariance )  נראה 

ת יש שונו Label Power-setמודל ליש הטיה גבוהה והבינארי  מודלל ם,נתוניה בסיסירוב שב

מספק המשלב בין שתי שיטות אלה  LPBR)) החדשמודל הש ,במונחים של השגיאה, בעוד הגבוה

 קטין את שגיאת הסיווג המוחלטת.מטעות, ובכך הי מקורות תיחס טוב יותר בין ש

  מאוד ולעתים  תוצאות דומות  ותמספקשיטות אשר מנצלות תלות בלתי מותנית בין הקטגוריות

כמו כן, השיטה למציאת יחסי תלות בלתי  תלות מותנית.שיטות שמנצלות יעילות יותר מ אף

בתחום מסקנה זו מהווה תרומה משמעותית למחקר מותנית הרבה יותר יעילה מבחינה חישובית. 

עד בלתי פתורה מספקת תשובה לשאלה חשובה שנשארה שהיא כיוון  קטגוריותבה ורמסיווג 

 .עתה

 מסווג התחזיות של דיוק המסוגלות לשפר את בה קטגוריות במחקר לסיווג מרושיטות שפותחו ה

 Subsetאו כאשר  מדדי היעד הם  הסיווג הוא מדד היעד של  Accuracyבמיוחד כאשר ות ומועיל

Accuracy  אוF-measure המסווג אימוןזמינות ל נתונים עם מספר מוגבל של דוגמאות בבסיסי. 

בנוסף, מספר מסקנות חשובות אחרות המשוות בין שיטות הסיווג החדשות והקיימות שהתגלו 

 במהלך המחקר מפורטות בגוף העבודה.

  גישתmeta-learning אלגוריתם סיווג מרובה קטגוריות אופטימלישימושית לבחירת  נמצאה 

 .עבור בעיה נתונה



 סיכום עבודת דוקטורט

 

 נזורה קולומבנית ואצולה פרנקית: דת וכוח בגליה המרובינגיתנושא העבודה: 

 יניב פוקסשם המגיש: 

 פרופ' יצחק חןשם המנחה: 

 

 תקציר העבודה

ומשפחות אצולה  עבודת הדוקטורט שלי עוסקת בקשרי החסות ובקשרים פוליטיים בין מנזרים קולומבניים

פרנקיות, בדגש מיוחד על הממלכה המרובינגית של בורגונדיה. במהלך המאה השביעית התרחשה פריחה חסרת 

תקדים של הקמת מנזרים בפרנקיה, כאשר רוב רובם של מנזרים אלה בחרו לאמץ את מודל ההקמה הקולומבני. 

ורחבות, שביקשו לנצל את המנזרים שתחת על פי רוב, מנזרים קולומבניים הוקמו על ידי משפחות אצולה מ

חסותם לקידום מטרות פוליטיות כאלה ואחרות. למרות שרוב המנזרים ראו עצמם כחלק מתנועה נזירית רחבה 

יותר, הרי ששיקולים אחרים כמו נאמנויות משפחתיות, אילוצים מקומיים ולחצים איזוריים שיחקו גם הם תפקיד 

 של המנזרים. משמעותי בקביעת נתיב התפתחותם 

 

מנזרים קולומבניים שימשו גם כמרכזי כתיבה של יצירות הגיוגרפיות רבות. פועל ישיר הוא שחיבורים רבים פרי 

עטם של נזירים קולומבניים שרדו עד לימינו, ומעידים על הנסיבות של הקמת המנזרים ופעילויותיהם היומיומיות. 

של תחושת זהות  ההתגבשותאת  משקפיםהגיוגרפיות ומסמכים אחרים בעבודה אני מתמקד בעיקר באופן שבו 

 בה תהליכים אלה הושפעו משיקולים פוליטיים.כן את המידה ו ,יחודית למנזר בו נוצרו

 

העבודה מחולקת לשלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון, המכונה 'מנגנוני הקמה', סוקר את הקבוצות החשובות 

ית לקהילות קולומבניות. לטענתי, מלבד שיקולים דתיים ברורים, נותני חסות בחרו ביותר שהעניקו תמיכה חומר

באסטרטגיה זו בעיקר מטעמים פוליטיים. החלק השני, 'אסטרטגיות של הישרדות', עוסק בתוצר הספרותי של 

פעלו  מנזרים קולומבניים, ומציג את הטענה שחיבורים אלו היו ניסיון מודע להשפיע על הנוף הפוליטי שבו

נזירית, משפחתית  –המנזרים הללו. החלק השלישי, 'סמנים של זהות', מנתח את השימוש שנעשה במושג הזהות 

 על מנת לנווט דרך שדה המוקשים של הפוליטיקה הפרנקית בתקופה המרובינגית המאוחרת. –ואריסטוקרטית 
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Thesis summary 

My PhD thesis studies the bonds of patronage and political ties that existed between Columbanian 

monasteries and Frankish aristocratic families, with especial focus on the Merovingian kingdom of 

Burgundy. The seventh century witnessed a burgeoning of monastic activity in Francia, most of which 

followed the Columbanian establishment model. Columbanian monasteries were often founded by 

aristocratic clans, which sought to capitalize on these projects for their own political aims. While many of 

the religious communities identified themselves with the Columbanian movement, other considerations, 

such as familial affiliations, local concerns, and supra-regional pressures also played a significant role in 

determining their development.  

 

Columbanian monasteries were also prolific centers of hagiographic production. Consequently, many 

literary compositions from the Columbanian network have survived, and attest to the circumstances which 

characterized the establishment and day-to-day   activity of these   houses.    I   devote  particular   

attention  to   how hagiographies, as well as other extant documents, reflect the formation of distinct 

identities in each of the Columbanian monasteries, and to what extent these processes were affected by 

political and proprietary considerations. 

 

The thesis is divided into three sections. The first, entitled ‘Mechanisms of Establishment’, surveys the 

various benefactor groups active in the patronage of Columbanian monastic communities. I claim that 

apart from the obvious religious motivations, benefactors were primarily moved by political 

considerations. The second section, ‘Strategies of Survival’, discusses the hagiographical and cartulary 

output of these monasteries, with the aim of demonstrating how these compositions were conscious 

attempts to influence the political landscape in which the monasteries were operating. The third section, 

‘Markers of Identity’, analyzes the uses of identity – monastic, familial, and aristocratic – in maneuvering 

the monastic community through the tempestuous political minefields of late Merovingian Francia.  

 



א וחקר "רנ-אלגוריתמים למציאת גני מטרה למיקרו
  וירוס- באינטראקציות מארח בקרת גנים לאחר שעתוק

  

  לובלינסקי-איסנה וקסלר: מגישה

  קלרה קדם ומיכל זיו יוקלסון: מנחים

  

) בסיסים 20-24(א קטנות "ייכות לקבוצת מולקולות רנש) א"מירנ(א "רנ-מיקרומולקולות 

. יכולות להשפיע על ביטוי גנים בבקרה שמתבצעת לאחר שעתוקאשר אשר אינן מקודדות לחלבון ו

מוות של , כולל התפתחות, א יש תפקיד חשוב במגוון של תהליכים ביולוגיים"למולקולות המירנ

עובדה אשר , א"רנמיחלק מהאורגניזמים הוירליים גם מקודדים . ודתגובה חיסונית וע, התא

  . תורמת לאינטראקציות המורכבות המתרחשות בין וירוסים לאורגניזם המארח

א "א לרנ"א משפיעים על ביטוי של גנים על ידי היברידיזציה לא מושלמת של המירנ"מירנ

חלק חשוב בחקר . '3 -בצד ה ,שלו בדרך כלל באזור הלא מקודד) mRNA, א"מרנ(השליח 

מספר .  א"א טמון בזיהוי גני המטרה אשר מבוקרים על ידי המירנ"הפונקציונליות של המירנ

.  הללו יש שתי מגבלות עיקריותלכלים . א"כלים חישוביים פותחו לזיהוי גני מטרה של מירנ

מספר  הם רועשים וחוזים, שנית. זמן הריצה שלהם ארוך מאוד עבור אוסף נתונים גדול, ראשית

בחירת מועמדים טובים לאימות מאפשר אינו ש דבר, א"ל של גני מטרה עבור כל מירנגדו

  .בתיזה זו פיתחנו שיטות חדשות על מנת להתגבר על מגבלות אלו.במעבדה

אשר מרחיבה את , פיתחנו שיטה לזיהוי גני מטרה, על מנת להתגבר על המגבלה הראשונה

פיתחנו שיטות אשר משלבות , על מנת להתגבר על המגבלה השנייה. כולם-מול-האלגוריתם כולם

על , חדשים ומקורות מידע נוספים מארח-וירוס מטרה עם תרחישי רגולציה-תוצאות של חיזוי גני

  .מנת לצמצם את רשימת גני המטרה למועמדים יותר אמינים

וקבוצת גני המטרה ) וירליים ושל המארח(א "מחפש מודולים של מירנשלנו אלגוריתם ה

הפעלנו את השיטה שלנו על מנת למצוא מודולים . בעלי פונקציה ביולוגית דומה, המשותפת שלהם

בתרחיש של , ומגני מטרה הומניים) EBV(בר -א הומניים ושל וירוס האפשטיין"המורכבים ממירנ

  . רגולציה משותפת

מודולים - כך שנוכל למצוא מעין, הוספנו גמישות למודולים ולאלגוריתם, בעבודת ההמשך

(quasi-modules) . מפצה תרחיש של רגולציה הפעלנו את האלגוריתם החדש על מנת ללמוד



על ידי שימוש במדידות חדשות של ביטוי בתאים מודבקים ולא , ציטומגלווירוסבהדבקה ב

  ). ספר לרפואההסופק על ידי משתפי הפעולה שלנו מבית (מודבקים 

מודולים אשר מקשרים , הוירליים א"מכיוון שעדיין לא ידוע יותר מדי על הפונקציה של המירנ

יכולים להוסיף רבות , תחת תרחישי הרגולציה שהוצעו בתיזה זו, א וירלי והומניים"בין מירנ

מכיוון שבעיית זיהוי גני , יתרה מזאת. וירוס- א באינטראקציות מארח"ידי המירנקלהבנה של תפ

א ובאפקט שלהם על "התמקדות בקבוצות קטנות של מירנ, א עודנה בעיה קשה"מירנ מטרה של

  .עותי בזיהוי מטרות אמינותמתהליכים ביולוגיים מסוימים יכולה לספק יתרון מש

  

רגולציה , רגולציה משותפת, וירוס-אינטרקציות מארח, ריצוף עמוק, א"מירנ: מילות מפתח

  .קלסתרינג, מודולים-עיןמ, מודולים, אינפורמטיקה- ביו, מפצה
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THE MORPHO-TEXTURAL CHARACTERIZATION OF 

DRYLAND BRAIDED CHANNELS AND THEIR HUMID 

COUNTERPARTS: HYDROLOGICAL REGIME AS A KEY 

DRIVER 

 

By: Yael Storz-Peretz 

Supervised by: Prof. Jonathan B. Laronne 

 

Abstract 

Studies of gravel braided streams have been conducted mainly in humid braided 

systems or flume simulations thereof. The differences in hydrologic regime between 

arid and humid climates are responsible for differences in the textural character of 

braided channel beds. Dryland rivers have bare catchments, short-lived hydrographs 

with typically rapid rises, followed by rapid recession as well as unarmored channel 

beds, which are responsible for very high bedload discharges, thereby increasing the 

likelihood for braiding. Humid perennial rivers differ in hydrograph characteristics: 

base flow, moderate rise and a slow flow recession, the latter responsible for the 

development of armoring on the channel bed. The main objective of this thesis is to 

understand the impact of the hydrological regime on the morpho-texture of braided 

rivers by compering the morpho-texture of braid-cells, formed by different braiding 

processes, in arid and humid environments. The secondary objective is to find a 

simple and rapid method to characterize to determine subsurface Grain Size 

Distribution (GSD) to enable the calculation of armoring.  

Arid study sites include Wadis Ze'elim, Rahaf and Roded located in the SE, 

hyper-arid Syrian-African Rift Valley, Israel. Braided rivers in humid environments, 
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Bléone located in the French Pre-Alps and Cimoliana and Saisera, located in NE Italy, 

were measured as well. 

Terrestrial Laser Scanning (TLS) technology enabled scanning morphological 

units in the braided systems, producing high resolution (5-10 mm) Digital Elevation 

Models (DEMs) with Root Mean Square Error (RMSE) in the 5-10 mm range. 

Standard deviation of detrended surface heights was used to evaluate the roughness of 

the different morphological elements. Otherwise, manual grain sizing by Wolman 

sampling and Electronic Theodolite surveying was undertaken, particularly in braid-

cells located in humid perennial settings. Vertical AGS has been applied in a braid-

cell for armoring calculations. Scour chains were inserted into the channel bed of 

confluence zones in braid-cells located in the Dead Sea area to detect the development 

of a scour hole during a flow event. Images and manual samples of coarse-grained 

vertical exposures were compared to validate of the AGS technique. 

Results indicate that anabranches in drylands tend to be finer-grained and less 

armored than mid-channel bars. The unarmored bed is responsible for high bedload 

flux. The coarse tail of the transported including the finer-grained elements of bedload 

are deposited as bars while the bedload excluding the coarsest elements deposits in 

anabranches during rapid flow recessions. This is the depositional braiding process of 

mid-channel bar deposition. The same process generates an opposite trend in the 

humid active braid-cells, where anabranches are coarser-grained and more armored 

than the bars due to the armored bed. The transported bedload, which eventually 

deposits as bars, is finer-grained than the anabranches. Chutes, generating chute cut-

offs, as well as multiple and transverse bar dissection (which are braiding processes), 

have been found to be similar or coarser-grained than the bar surface in both climate 

settings. The chutes are formed as a topographic feature of high local gradient, 
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enabling winnowing of fines, which are deposited immediately downstream of the 

chute, or else transported out of the local reach. Scour chains, deployed at confluence 

zones, exhibited the formation of a scour hole during a flow event; the hole filled 

completely during recession, leaving no evidence of scour hole generation. The AGS 

often achieved results very similar to field counting, especially when photographed 

afar without flash, even though axes exposed in an outcrop very likely differ from 

those exposed on the surface. 

The Saisera River is an ephemeral river characterized by a hydrograph similar to 

those in drylands although it is located in a humid area. The derived morpho-texture is 

similar to that in dryland settings, even though the Saisera is located in the most 

humid region in Italy. Thus, the hydrological regime is a key factor in determining the 

morpho-texture of braided streams. Unlike prior application of AGS for riverbed 

surface openwork gravels, conglomerate sections and the near-subsurface include a 

matrix, resulting in a somewhat larger mean irreducible error. Yet the vertical AGS is 

found reliable with a small error considering the rapidity and effortlessness of this 

method. The technique may be utilized in studies of conglomerate and to calculate the 

extent of armoring. 
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משטר : טקסטורלי של נחלי פזרות צחיחים ומקביליהם הלחים-אפיון מורפו
 הידרולוגי כגורם מפתח

 
 פרץ-יעל סטורץ: מאת

 יונתן לרון 'פורפ: בהנחיית
 

 תקציר

ההבדל . המדמים אותן מחקרים על נחלי פזרות חלוקיים נערכו בעיקר במערכות פזרות לחות או במזרמים

. במשטר ההידרולוגי בין אזורים לחים לצחיחים מביא להבדלים במאפייני המרקם של תשתיות הנחלים

טווח שבו העלייה מהירה  וכך -הידרוגרף קצר, נחלים צחיחים מאופיינים באגני ניקוז חשופים מצמחייה

לעלייה ניכרת בספיקת הגרופת  אשר יחד מביאים, וכן תשתית הערוצים אינה משוריינת, גם השפילה

קיימת לרוב : נחלי איתן לחים שונים באופי ההידרוגרף שלהם. ומגבירים את ההסתברות ליצירת פזרות

והשפילה ממושכת ומאפשרת יצירת , צלע העלייה מתון יותר מאשר באזורים יובשניים, זרימת בסיס

לא נבדק הקשר בין , לחים נחקרו רבותאף  שנחלי פזרות באזורים . שכבה המשריינת את תשתית הערוץ

כפי שלא בוצע בנחלי הפזרות הצחיחים , המרקם החלוקי לבין האלמנטים המורפולוגיים בתא פזרות

לא קיימת עדות בשטח לבורות חתירה במפגש הערוצים שבמורד , בנוסף. שכמעט לא נחקרו עד כה

מטרת המחקר העיקרית היא . צחיחיםהאם הם בכלל נוצרים בנחלי פזרות , השרטון ולכן עולה השאלה

בנחלי פזרות , טקסטורה של תאי פזרות הנוצרים באמצעות תהליכי פזרות שונים-לאפיין את המורפו

-להשתוותם למקביליהם הלחים ולהבין את השפעת המשטר ההידרולוגי על המורפו, באזורים צחיחים

מהירה וקלה להערכת פילוג גודל  מטרת המחקר המשנית היא למצוא שיטה. טקסטורה של נחלי פזרות

המאפשרת חישוב מידת השריון ומצביעה על מאפייני מרקם התשתית ועל , פני השטח-הגרגר של תת

על מחשופים אנכיים  AGS-בעבודה זו נבדק יישום שיטת ה. תהליכים בעת זרימה מסיעה גרופת בנחל

 .המייצגים את תת פני השטח

ורודד המאופיינים בדגם פזרות , רחף, וואדיות צאליםאתרי המחקר הצחיחים נמדדו במורד ה

הנחלים שנבחרו לייצג נחלי . מזרח ישראל-וממוקמים באזור צחיח קיצון של ים המלח והערבה בדרום

 .ימוליאנה וסייזרה בצפון מזרח איטליה'האלפים של צרפת וצ-פזרות לחים הם נהר הבלאון בקדם
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אפשרה סריקה של יחידות מורפולוגיות בנחלי הפזרות ( TLS)טכנולוגיית סורקי לייזר קרקעיים 

וסטיית תקן של הטעות ( מ"מ 5-01)בעלי רזולוציה גבוהה ( DEMs)וייצור שריגי גבהים דיגיטליים 

של משטח ממנו ( RMSH)חישוב סטיית תקן של הגבהים . מ"מ 5-01קטנה בתחום ( RMSE)האנכית 

במקרים בהם לא הייתה אפשרות . ת המורפולוגיותהוחסר השיפוע שימש להערכת החספוס של היחידו

פילוג גודל גרגר נמדד , כמו בתאי פזרות לחים פעילים בהם קיימת זרימת בסיס, לסרוק את התשתית

פילוג גודל הגרגר של תת פני . והטופוגרפיה נסקרה באמצעות תיאודוליט אלקטרוני Wolmanבשיטת 

שרשראות סחיפה הוחדרו לתשתית . ת השריוןאפשר את חישוב מידו AGS-השטח בוצע בשיטת ה

צילומים ודגימות . באזורי מפגש במורד השרטון כדי לבדוק האם מתפתח בור חתירה בתנאים המתאימים

ידניות נאספו ממחשופים אנכיים של משקעים גסי גרגר והושוו על מנת לקבוע את הדיוק והתקפות של 

 .המיושמת על מחשופים אנכיים  AGS-שיטת ה

גרגר ופחות -צאות מצביעות על כך שערוצים במערכת פזרות צחיחה נוטים להיות דקיהתו

הזנב . התשתית הבלתי משוריינת אחראית על שטף הסדימנט הגבוה. משוריינים ביחס לשרטונות הסמוכים

העליון של הסדימנט המוסע כולל יתר גודלי הגרגר שוקע כשרטון בעוד שהסחף דל בגודלי הגרגר הגסים 

. זהו תהליך פזרות השקעתי המוגדר כהשקעת שרטון אמצע. ר שוקע בערוצים בשפילה המהירהביות

גרגר ויותר משוריינים ביחס -הערוצים גסי: באזורים לחים התהליך ההשקעתי מביא לתוצאה הפוכה

לכן הגרופת המוסעת , תופעה הזו נובעת מהעובדה שהערוצים הלחים מלכתחילה משוריינים. לשרטונות

-לכן הוא דק -קעת כשרטון הינה לרוב החומר שנופה מהערוצים המשוריינים ומצדי השרטונות והמוש

המבתרים את פני השרטון ונוצרים על ידי תהליכי פזרות , (chutes)ערוצונים . גרגר ביחס לערוצים

. גרגר ביחס לשרטון בו הם מתחתרים בשני האזורים האקלימיים-נמצאו דומים או גסי, התחתרותיים

לכן מתפתחים , ערוצונים נוצרים על השרטונות להתאים את הפרש הגבהים בין השרטון לערוץ הסמוךה

כאשר . גרגר בערוצון-הגרגר וריכוז חומר יותר גס-שיפועים תלולים המאפשרים ניפוי החלקיקים דקי

חף שהוא למעשה הס, פילוג גודל הגרגר נשאר דומה לזה של השרטון, הניפוי איננו מספיק להתפתח

שרשראות הסחיפה שהוחדרו באזורי המפגש הציגו בור חתירה שהתפתח . ההתחלתי בו הערוצון חותר

לא נשארה עדות למורפולוגיה הייחודית המתפתחת , כך. בזמן השיטפון והתמלא לחלוטין בזמן השפילה
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 שיושמה על מחשופים אנכיים הראו התאמה טובה ודמיון רב AGS-תוצאות שיטת ה. באזור המפגש

 . לדגימות הידניות שנאספו

אך הינו נחל אכזב והמשטר ההידרולוגי שלו דומה לזה , נהר הסייזרה מאופיין במשקעים רבים

למרות , טקסטורה שנמדדה בו דומה לזו באזורים צחיחים-מדידות הראו שגם המורפו. באזורים צחיחים

-כגורם מכריע בקביעת המורפו המשטר ההידרולוגי נמצא, לכן. שהנחל ממוקם באזור הכי לח באיטליה

 . טקסטורה של נחלי פזרות

על תשתית נחלית חלוקית במסגרת פתוחה  AGS -בניגוד ליישומים קודמים של שיטת ה

(openwork) ,העשירים , קונגלומרטים ותת התשתית של הנחל, היישום על מחשופים סטרטיגרפיים

הטעויות , יחד עם זאת. הערכת פילוג גודל הגרגרגרמו לטעויות גבוהות יותר ב, גרגר ומלכד-במטריקס דק

השיטה יכולה לשמש . עדיין קטנות והשיטה מראה על מהימנות וטעות קטנה יחסית וקלות שימוש בתוכנה

ולעיתים תהא זו השיטה היחידה שתאפשר איסוף מידע , בניתוח פילוג גודל הגרגר בתת פני התשתית

 .ממחשופים אנכיים וקונגלומרטים

 



 

בית מ יםנ לאור הממצא"השישי והחמישי לפסה להבי מגל ומגלים מן האלפים: הנושא העבוד 

 בית אשלללהבי מגל באתר כלקוליתי המלאכה ה

 

 יעקב ורדי : מגיש

 

 יצחק גלעד' פרופ: מנחה

 

גל מצור ששימש וצג בעבודה זו עומדת ההנחה כי תכונותיו של להב הממסיס המחקר הבב
מן המחקר עולה כי יש לנקוט במשנה . קויתהוא בה שפועל יוצא של הדרך  בחורפתו של המגל הן

 ןהתכונות אלו . טיפוסים על פי תכונותיהם המורפומטריות-זהירות בעת חלוקת להבי מגל לתת
רצף פעולות אחד הוא העיצוב השניוני ששנעשה לאחר בחירת . פעילותתוצאה של שני רצפי 

מזומנות הוסרו גבשושית הנקישה  עתיםכך של ,ברצף זה שוברר הגב ונקטמו הקצוות. הבלנק
בחלק מן המקרים  ;לשחיקת חורפת המגלשגרם  ,רצף פעולות שני קשור בקציר. והקצה הדיסטלי

הוכח כי . ל להב המגלו קבעו את צורתו הסופית שרצפים אל. שברורחודשה החורפה באמצעות 
 ,שובצו יחדיו באותה הקת, גב משוברראו בלי עם , מים להבי מגל בצורות שונותבמקרים מסוי

כמו כן נמצא כי חורפות להבי המגל שוננו . וצורתם וממדיהם הותאמו למקומות שונים בקת המגל
 ,על מידת השחיקה ותק ותדירותו מלמדעוצמת הבר. וברק השימוש הצטבר עליהם לאחר ששוננו

השברור מייצג מחזור אחד לפחות של חידוד החורפה . למיקום להבי המגל בתוך הקת ותוקשור
 . בעת הקציר

אין זה נכון להגדיר , על כן. מורפולוגית מבחינה דומים, בלעדיו ואעם ברק שימוש , המגל להביכל 
 שימשו המגל שלהבי מכיוון. למשל להבים משובררים, אחר כלי כטיפוס ברק ללא מגלה להביאת 

 המורפולוגיות תכונותיהם פי על להגדירם ראוי שונים בליה דגמי וצברו זמן לאורך עבודה ככלי
 השימוש.ו ולא אמת מידה טיפולוגיתטשינשבו  שלבה מציין אתכ השימוש בברק ראותול ,בלבד

היה אפשר כך רק כיוון ש ,יה כורח במקרים שבהם לקת הייתה צורה מעוגלתבלהבי מגל קצרים ה
 יש שלחריצים מכיוון. עם חלקה הפונקציונאלי של קת המגלמרבי מגע עם ליצור חורפה רציפה 

. קמורה צדודית הייתה שלמרביתם מכיוון ,ארוכיםבלנקים בהם  להרכיב היהאי אפשר , ישר ציר
 הבלנקים בקיצור ההשקעה כי לראות ניתן, הממצא מבתי המלאכהעל פי מתאר להבי המגל ולפי 

. להב מגל שצדודיתו ישרה ולעצב המקורי הבלנק של הקמורה הצדודית את לבטל הצורךנבעה מן 
. לתרבות ואדי רבה IXתהליך עיצוב להבי המגל עבר שינויים מפליגים עם המעבר מתרבות יריחו 

הדרך שבה הופקו להבי . פסק, IXמגל האופייניים ליריחו  תהליך הניכר בלהבי, חימום חומר הגלם
מהשקעה מרובה בעיצוב הפריט הבודד באמצעות שברור לחץ בתרבויות : המגל השתנתה

חידוד החורפה מראשית תרבות ואדי רבה . לייצור המוני בעזרת מקבת וסדן IXהירמוכית ויריחו 
ונעשה כשלהבי המגל מורכבים , מוגבל חידוש החורפות במהלך תקופות אלו. ואילך מוגבל יותר

זמן קצר לאחר חידודם בתוך , משבלו שוב. וככל הנראה במהלך הקציר עצמו, עדיין בתוך הקת
סולית 'ואדי רבה ועד לסוף התרבות הע מתרבות החל.הושלכו הלהבים והוחלפו בחדשים, החורפה

ככל , בשדהעם המגל  שעבדורק לאחר  שבררוהחורפה  את. להבי המגל את החורפה עיצובכלל  לא
פחות  נשחקו המגל חורפת יה שלתבקצו ששובצולהבי המגל . קהההנראה לאחר שחלקה המרכזי 

 נמצאומכיוון שהחורפה חודדה באמצעות שברור מקצה לקצה . שעליהם חלש השימוש ברקולכן 
י יר ניסובמהלך קצי נמצאוסימוכין לכך . בכל מכלול מעט להבי מגל עם ברק שימוש קל ושברור

 התברר(. 2נספח )באמצעות לייזר  המגל להבי מחורפות האור החזר עוצמת של ומדידה( 1נספח )
בעבודה שוחזרו  .תיהקצובהשוואה לבמרכז החורפה יותר כי הברק הצטבר במהירות גבוהה 

. גו בתקופה הכלקוליתיתרצפי ההפחתה מן הלהב ללהב המגל שנה ,לראשונה במחקר ,והוצגו



על אך גם , ם בבחירת הדרך לעיצוב להבי המגלאפשר ללמוד על חופש פעולה מסוי המרצפים אל
בחינה של התוצר , כךלפי .להבי המגלשל כל ה אחידות מורפולוגית יצרהקפדה בתהליך הסיתות ש

ת רצפי יהיה להשוות אאפשר בעתיד . הסופי אינו מלמד על איזו מן השיטות נבחרה לעיצובו
בהם עוצבו כלים שצורתם ש ,הפחתה קדומים יותר לקוליתיים לרצפיההפחתה מבתי המלאכה הכ

 תהליךכי ו ,קצר היהלהב מגל אחד לקח לייצר שהזמן  משך כי בהכללהאפשר לקבוע  .דומה
ניכר מלהבי המגל של תרבות ואדי רבה הותקנו על בלנקים  שחלק ברורכמו כן . יעיל היה הסיתות

נבחרו הבלנקים לייצור להבי נ "לפסההאלף החמישי  במהלך. שנבררו מרצפי סיתות לא אחידים
 משלהילהבי המגל . שנמצאו באתר הסיתות רצפי מיתר הנבדליםהמגל מרצפי הפחתה להביים 

 בבירור הנראה( סטנדרטיזציה) ההאחדה דפוס מלבד. ובממדיהם בצורתם אחידים החמישי האלף
. אחיד לכל אורכם שעובייםבלנקים קפדנית ב בחירה תניכר, המגל להבי של הרוחב טווח בצמצום

הנבחנות להבי המגל אשר היו נהוגות בתרבויות של עיצוב המכיוון ששיטות  ,תכונה זו חשובה
 להבי חידודניתוח דגמי השחיקה מעלה כי . לא שינו את עוביים של להבי המגל כללבעבודה זו 

אל מחוץ  בלטל שלהם הפעי הקצהלהבי המגל היו שקועים בקת המגל ורק  כאשר נעשה החורפה
ואינטנסיבי שינון עמוק באמצעות עובדה זו הגבילה את האפשרות לחדד את החורפה . לקת ולדבק

תחלופה הולכת וגוברת של להבי היה צורך ב, בקתשקוע  היה החורפהן מ ניכר שחלקמכיוון . יותר
 התרבות באתרי מומחים כבר ידי על הופקו המגל להבי. ךהתארככל שהקציר המגל שבלו 

כל תהליכי  בריכוזאפשר למצוא  לכך סימוכין. סוליים'הע באתרים יותר ומאוחר ,הבשורית
; בבחירתו של חומר גלם מסוים ;כפי שניכר בתוכנם של בורות הפסולת, ההפקה במקום אחד

 הסיתות תוצרי שפע שלמרות בעובדה וכן ;והכלים הפסולת טיפוסי כל של הדומות במידות
ריכוז הפקת . מגל להב  – בלבד אחדכלי  טיפוס ביצירת המומחיםעסקו  ,כהבבתי המלא שנמצא

של להבי המגל הניכר במכלולים מבתי המלאכה האינטנסיבי להבי המגל בידי מומחים והייצור 
סולית בדרום הלבנט 'השונים מלמד על מרכזיותה של החקלאות בכלכלת הקיום של התרבות הע

מצטרפת  זה בשלב המגל להביהפקת . בפרט –ר כצחיח למחצה אזור המוגד –הצפוני  בכלל ובנגב
 הנחושת חרושת, הקדרות מלאכת ,למשל, בהןו ,סולית'הע בתרבות שהתקיימו רבות להתמחויות

 כלכלת את מאיר המלאכה בבתי שנתגלה המגל להבי שפע כי לומר ניתן ,ככלל .שנהבים גילוףו
שכיחות פי  על להעריךאפשר בעבר הוצע כי . הלבנט באור חדש בדרום הכלקוליתיים היישובים

שפע . של החקלאות בכלכלת הקיום של אתרים קדומיםהיחסי משקלה את להבי המגל במכלול 
באתרים אלה  בחקלאות העיסוקכי  יםהממצא מבית אשל וריכוזי ההפקה הנוספים שנתגלו מלמד

להערכת  מהימן מדדאיננו  המגורים באתרי שנמצאולהבי המגל  מספר וכי ,נרחב ואינטנסיביהיה 
 . העיסוק בחקלאות היקף
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The starting point of this research is that there is a clear connection between the shape and metrics of 

the sickle blades that formed the working edges of composite tools, and the hafting requirements. 

Despite this, typological studies offer definitions of such tools without considering their place in the 

process of hafting. The shape of the sickle blade is dictated by the nature of the haft and the type and 

amount of adhesive used. In several cases it has been shown that different shapes or metrics of sickle 

blades do not necessarily imply that they had a different role or even that they were used separately. 

Another issue is the shape and level of attrition of the working edge. The type of retouch can reflect the 

level of working edge rejuvenation, but is also caused by the size of the sickle blade in relation to the 

depth of the haft groove. That is, retouch is also related to hafting requirements. The level of wear is 

connected to haft shape and location of each sickle blade in the haft. 

The analysis here confirmed prior observations made by others that used and unused sickle blades 

share most of their morphological and metrical traits and differ only on the morphological traits caused 

by their use, i.e., gloss, edge damage, or rejuvenating retouch. Therefore it is reasonable to define all 

such pieces as sickle blades, either they feature sickle gloss or they do not.  

Working edges of intact composite sickles uncovered so far indicate that the typological divisions 

based on a limited set of morphological or metrical attributes do not imply that sickle blades of 

different types were not used simultaneously as part of the same sickle. In cases of a curved haft, a 

continuous working edge will force the use of sickle blades of different shaped and sizes. Differences 

in the working edge, on the other hand, reflect the extent of use of the specific sickle blade and the 

level of abrasion. However, this trait can also be a result of the exact location of the sickle blade in the 

haft. The study of retouch suggests at least one rejuvenation cycle per harvest. 

All the assemblages of the sixth-fifth millennia studied here share a positive correlation between the 

sickle gloss intensity and the level of retouch. This indicates that retouch was intended to rejuvenate 

blunt working edges. In a few cases retouch was present on sickle blades with weak gloss or 

occasionally without visible gloss at all. Analyses of sickles used in an experimental harvest done as 

part of this research, and a daily laser measurements of light reflected from the gloss surfaces indicate 

that gloss built up is more rapid in the mid-working edge area. Thus, assuming that working edges were 

rejuvenated, by retouch from one end to the other, the sickle blades that were set in the haft extremities 

would show only weak gloss or not at all.  

The transition from the early Pottery Neolithic to its late phase, including the Wadi Raba culture, is 

marked by a different approach to the production of sickle blades. The raw material was treated 

differently and the investment in the single sickle blade was reduced in favor of producing a large 



number of sickle blades in a short time. Pressure retouch disappeared during the 6
th

 millennium and is 

not used in the later 5
th

 millennium.  An important change occurred also in the modification of the 

working edge. While earlier Pottery Neolithic sickle blade working edges were denticulated prior to 

their use, in the cultural sequence examined here, the harvest started with a fresh edge. The retouch or 

denticulation of the working edges is a maintenance process carried out in order to sharpen blunt 

working edges.  Another related difference is that in the early Pottery Neolithic (Yarmukian and 

Jericho IX) edge rejuvenation by pressure retouch was conducted on unhafted sickle blade segments. 

The fine denticulation of the Wadi Raba and post-Wadi Raba sickle blades enabled the sickle working 

edge rejuvenation while they are hafted. This change made the harvest more efficient, reducing the 

amount of time necessary for the sickle retooling process.   

The use of segmented sickle blades was the outcome of the curved hafts. In order to set the sickle 

blades securely, their length had to be reduced so that a larger area would have direct contact with the 

haft. Furthermore, in most cases the blank profile was curved. In order to facilitate the hafting process 

and create a straight profile the extremities were chipped off, thus reducing the original blank length 

into a segmented sickle blade. 

The production of sickle blades evolved during the studied chronological sequence and the study of the 

primary traits of sickle blades indicates great consideration of hafting processes. The sickle blades of 

the second half of the fifth millennium are thinner and narrower, making hafting more efficient. The 

hafts became more standardized as well, as sickle blade thickness became uniform. In addition, the 

smaller size of the sickle blades demanded less adhesive.    

Sickle blades were manufactured by specialists already in the mid 5
th

 millennium BC, as indicated by 

the Besorian site Wadi Gaza A. The recent discoveries of the sickle blade workshops indicate that 

sickle blade production should be added to the already known crafts of the Ghassulians such as 

metallurgy, ivory carving, etc. The involvement of specialists is apparent in the isolation of the 

knapping and dumping areas, the production of one or two tool types only, the standardization of waste 

types, and in the presence of sickle blades discarded at different stages of production. 

The newly discovered workshops, especially those from the Northern Negev, shed new light on the 

economy of this area during the late 5
th

 millennium BC.  Low frequencies of exhausted sickle blades in 

habitation sites were interpreted as indicating the limited role of crop agriculture in a dominantly 

pastoral economy.  It appears now that cereal crop agriculture played an important role in the economy 

of the northern Negev Ghassulian sites. The fact that sickle blades with gloss were found in the 

workshops indicates that the flint knappers were also occupied with hafting sickles. It is likely that 

most exhausted sickle blades were lost or discarded and that the number of sickle blades found within 

habitation sites cannot be used as an estimator of the intensity of crop agriculture practiced at the sites.  
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Abstract 

 

OFDMA-based systems introduce many technological and engineering challenges. Such 

systems combine advanced transmission techniques, including multiple-in- multiple-out 

(MIMO) and the concept of all-IP networks. The physical layer of OFDMA-based systems 

requires advanced transmission techniques (e.g., MIMO) to increase transmission capacity 

and spectral efficiency. Managed all-IP sys- tems require the support of a variety of traffic 

models, and this requires QoS guarantee, especially for delay sensitive applications such as 

VoIP and video. This combination of complex physical- and complex network- layers 

imposes a new set of cross layer problems and challenges in the area of resource allocation. 

These challenges have become especially critical in two well-known emerging wireless 

systems: WiMAX, which is based on the IEEE802.16 standard and Long Term Evolution 

(LTE) which is based on the 3GPP standardization group. In this work we propose some 

solutions using the WiMAX system as a platform for evaluating their performance. We focus 

on two important resource allocation problems (a) efficient VoIP mapping and (b) cost-

effective assignments using multiple supported MIMO modes for general traffic. 

The first problem is to increase efficiency when supporting VoIP calls in a managed wireless 

system. Most VoIP applications generate traffic of fixed size packets at a constant rate. 

Therefore, traffic of a single VoIP session requires a fixed number of system resources on a 

periodic basis. This implies that a managed system generates allocation overhead also at a 

constant rate. We take advantage of the overhead periodicity and present an efficient mapping 

algorithm for on going VoIP calls that substantially reduces the number of required control 

elements to serve such calls. This periodicity enables the base station (BS) to predict the 

resource requirements of the mobile stations (MSs) and therefore allows it to grant periodic 

allocations. We begin with a fixed system scenario and present an efficient algorithm which 

is termed MOA that exploits the properties of maintaining the periodic allocations as fixed as 

possible and substantially reduces the number of broadcast overhead. We then extend our 

model to support a dynamic system scenario using a mixture of mobility models and VoIP 

codec with silent suppression. This dynamic case is mainly characterized by frequent rate 

changes due to channel states changes. We also provide a channel tracking 

ivand prediction model by using a finite state Markov chain (FSMC) and present two channel 

aware algorithms for VoIP mapping in the dynamic channels. 

The second problem that we study is a new problem called the zone selec- tion problem 

(ZSP), which is relevant to wireless OFDMA-based systems. We consider the case where the 

MS informs the BS of its preferences regarding possible working modes supported by the 

system. In WiMAX systems, which we generally used as a practical reference system for 

constraints and specific modes of operations, each working mode must be assigned at a 

different time interval called a zone. Such a zone may, in the downlink subframe, define a 

specific transmission scheme which can be either an SISO or one of the MIMO modes 

supported by the system. We define the ZSP as one in which the BS assigns MSs to zones in 

a way that optimizes the system utilization (in terms of resource usage) while trying to satisfy 



the preferences of the users as much as possible. In this sense, the ZSP is a bi-objective 

optimization problem. We derive assignment costs from physical channel models that 

integrate specific MIMO schemes and channel conditions. We then provide an exact solution 

to the ZSP by using a combinatorial optimization abstraction. This is done by extending the 

well-known Generalized Assignment Problem. In addition, we consider a simplified and 

practical mode ranking approach which enables the MS to define its prefer- ences regarding 

operation in the optional MIMO modes in the system. We prove that the ZSP is NP-hard and 

suggest two heuristic solutions: one which is based on a greedy approach and the other on a 

local search approach. Simulations show the performance results of the algorithms on a 

WiMAX system with realistic setup assumptions and demonstrate the trade-off between the 

user preferences and the system preferences in various scenarios. 



 של הבא בדור ותזמון מיפוי של מערכתית רב אופטימיזציה
 תקשורת רשתות

 

 מגיש: יצחק קיטרוסר

 שימול-מנחה: ד"ר יהודה בן

 תקציר

מעלות אתגרים טכנולוגיים והנדסיים. מערכות אלו  OFDMAמערכות תקשורת מבוססות 

( ומודל של רשתות multiple in multiple out) MIMOמשלבות שיטות שידור מתקדמות כדוגמת 

מצריכה תמיכה  OFDMA(. השכבה הפיסית של מערכות מבוססות all-IP networks) IPמבוססות 

על מנת להגדיל את קיבולת המערכת ואת הניצולת הספקטרלית בה.  MIMOבשידור מבוסס 

נדרשות לתמוך במגוון טיפוסי תעבודה ולצורך זה נדרשות להבטיח  IPמערכות מנוהלות מבוססות 

ווידאו.  VoIP, במיוחד עבור ישומים אשר רגישים להשהיות כדוגמת (QoS)איכות שירות נדרשת 
רב שילוב זה של אילוצים של השכבה הפיסיקלית ושל שכבת התעבורה מהווה בסיס לבעיות 

בתחום הקצאת המשאבים. אילוצים אלה מקבלים חשיבות מיוחדת  (Cross layer)מערכתיות 

: 4Gתקשורת אלחוטיות אשר נחשבות כטכנולוגיות ה"דור הבא" או  עבור שתי טכנולוגיות

WiMAX אשר מבוססת על התקן ,IEEE802.16  וLong Term Evolution (LTE) בעבודה זו אנו .

כדי לשערך את איכות הפתרון.  WiMAXמציעים פתרונות עבור מערכות מבוססות על טכנולוגית 
את משאבים: )א( מיפוי יעיל של בקשות תעבורת אנו מתמקדים ב שתי בעיות חשובות של הקצ

VoIP  ו )ב( הקצאות יעילה של משתמשים במערכות התומכות במספר שיטותMIMO  ועבור
 תעבורה כללית.

במערכות מנוהלות. רוב  VoIPהבעייה הראשונה הינה הגדלת הנצילות המערכתית עבור שיחות 

 VoIPב קבוע. כלומר, התעבורה של שיחת אחיד ובקצמאופיינת בחבילות בגודל  VoIPתעבורת ה 
דורשת מספר קבוע של משאבי מערכת בצורה מחזורית. לכן, במערכות מנוהלות, הודעות הניהול 

אנו מנצלים את המחזוריות הזו כדי לייצר אלגוריתמים  למקרה זה גם מיוצרות בקצב קבוע.

אשר מורידים את כמות הודעות הניהול. המחזוריות  VoIPיעילים למיפוי משאבים עבור שיחות 
מאפשרת לתחנת הבסיס להקצות למשתמש משאב קבוע מחזורי ללא צורך בהקצאות נוספות אם 

 MOAאין צורך לכך. אנו מתחילים במערכת בה המשתמשים נייחים ומציגים אלגוריתם בשם 

שונים )עם נתוני גודל עבור משתמשים שונים ומקודדים  VoIPאשר מקצה משאבים לשיחות 
חבילה ומחזוריות שונים(. לאחר מכן, אנו מרחיבים את המודל למודל דינמי בו המשתמשים זזים 

במהירויות שונות. במצב זה, קצב השידור של כל משתמש יכול להשתנות לעיתים דחופות היות 
במודל מרקובי והערוץ שלו משתנה כתלות בתנועה. אנו מגדירים מודל שיערוך ערוץ ע"י שימוש 

(finite state Markov chain - FSMC)  ומציגים שני אלגוריתמים חדשים אשר מקצים משאבים

 בתנאי ערוץ משתנים. VoIPלשיחות 

במערכות אלחוטיות  zones – zone selection problem (ZSP)הבעייה השניה הינה בחירת 

תחנת הבסיס את העדפותיו  . אנו בוחנים את המקרה בו המשתמש מיידע אתOFDMAמבוססות 

, כל שיטת שידור חייבת להיות WiMAXביחס לשיטות השידור הנתמכות במערכת. במערכות 

יכול להגדיר שידור בשיטת  zone. למשל, zoneמופרדת בזמן, ואינטרוול הזמן הרלוונטי נקרא 

MIMO  ספציפית אוSISO בבעיית ה .ZSPם ל , תחנת הבסיס צריכה לבצע השמות של משתמשי



zones  השמה ל( תוך כדי איזון בין העדפות המשתמשzone  לבין צרכי המערכת )בעדיפות גבוהה

. bi-objective optimizationמוגדרת כבעיית  ZSP)מניעת בזבוז משאבים(. מבחינה זו, בעיית ה 
ע"י ודירוג העדפות המשתמש בשלב ראשון אנו מגדירים כיצד יש לייצג את עלות השמה במערכת 

בה משתמשים. לאחר מכן, אנו  MIMOהתחשבות במודל הפיסי ושילוב תנאי הערוץ ושיטת ה 

של בעייה ע"י מודל קומבינטורי אשר נבנה כהרחבה למודל ידוע  ZSPמגדירים את בעיית ה 

אנו מציעים שני אלגוריתמי קירוב . Generalized Assignment Problem –ההשמה הכללית 
שון מבוסס על גישה חמדנית והשני על חיפוש מקומי. אנו מראים את ביצועי לפתרון הבעייה, הרא

היחס בין שיקולי המערכת ומדגימים את  WiMAXהאלגוריתמים על ידי סימולציה של מערכת 
 לשיקולי המשתמשים במגוון מצבים.
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Abstract 
 
 
In this research we study codes and anticodes constructed by permutations for 
different applications. The first part explores codes whose codewords are 
permutations over a set of integers, with the metric distance induced by the infinity 
norm. In the second part we treat the more traditional codes, i.e., codes over finite 
fields. These codes will be constructed using permutation matrices. 

A novel storage scheme for flash memories called rank modulation motivated 
us to explore codes over permutations. In this scheme, a set of  flash cells are 
combined to create a single virtual multi-level cell. Information is stored in the 
permutation induced by the cell charge levels. Spike errors, which are characterized 
by a limited-magnitude change in cell charge levels, correspond to a low-distance 
change under the infinity norm.  

We define codes protecting against spike errors, called limited-magnitude rank 
modulation codes (LMRM codes), and present several constructions for these codes, 
some resulting in optimal codes. These codes admit simple recursive, and sometimes 
direct, encoding and decoding procedures. 

We also provide lower and upper bounds on the maximal size of LMRM 
codes both in the general case, and in the case where the codes form a subgroup of the 
symmetric group. In the asymptotic analysis, the codes we construct out-perform the 
Gilbert-Varshamov-like bound estimate. 

In order to improve the upper bound on the codes and fully utilize the set-
antiset method for codes over permutations under the infinity norm, we study 
anticodes under this metric. For half of the parameter range we classify all the optimal 
anticodes, which is equivalent to finding the maximum permanent of certain -
matrices. For the rest of the cases we show constraints on the structure of optimal 
anticodes. 

We continue with the relabeling problem for codes over permutations. Given 
such a code, we show that a simple relabeling operation, which produces an 
isomorphic code, may drastically change the minimal distance of the code. Thus, we 
may choose a code structure for efficient encoding procedures, and then optimize the 
code’s minimal distance via relabeling. 

To establish that the relabeling problem is hard and is of interest, we formally 
define it, and show that all codes may be relabeled to get a minimal distance at most   

. On the other hand, the decision problem of whether a code may be relabeled to 
distance  or more is shown to be NP-complete, and calculating the best achievable 
minimal distance after relabeling is proved to be hard to approximate up to a factor of   

. 
 

 
We then consider general bounds on the relabeling problem. We specifically 

construct the optimal relabeling for transitive cyclic groups. We conclude with the 
main result – a general probabilistic bound, which we then use to show both the 



 group and the dihedral group on  elements may be relabeled to a minimal 
distance of . 

We proceed with the second part of the research, where a different aspect of 
coding by permutations is used in storage systems. MDS array codes are widely used 
in storage systems since they provide optimal resiliency to data erasures, for a given 
amount of redundancy. We address the rebuilding ratio problem, namely, in the case 
of erasures, what is the fraction of the remaining information in the storage system 
that needs to be accessed in order to rebuild (recover) exactly the lost information? It 
is clear that when the number of erasures equals the maximum number of erasures 
that an MDS code can correct then the rebuilding ratio is  (access all the remaining 
information). However, the interesting (and more practical) case is when the number 
of erasures is smaller than the erasure correcting capability of the code. We construct 
using permutation matrices, a new family of -erasure correcting MDS array codes 
that has optimal rebuilding ratio of  in the case of  erasures, . Our array 
codes have efficient encoding and decoding algorithms (for the case  they use a 
finite field of size ) and an optimal update property. 

 



 

 

  
  יישומים של תמורות לקודים לתיקון שגיאותנושא  :  

  
  תמו  יצחקשם סטודנט :  

  
  שם מנחה: ד"ר משה שוורץ 

  
  תקציר

ק בקודים ואנטי קודים הנוצרים מתמורות עבור יישומים שונים. חלקו הראשון של וסעמחקר זה אנו 

קבוצה של מספרים טבעיים, של (פרמוטציות)  מילות הקוד שלהן הינן תמורותהמחקר עוסק בקודים אשר 

בקודים יותר  ת המרחק המושרה מנורמת האינסוף. חלקו השני של המחקר עוסקתחת מטריק

  במטריצות פרמוטציה."מסורתיים", כלומר קודים מעל שדות סופיים. קודים אלו יבנו על ידי שימוש 

  

אש אשר עודדה אותנו ת פלנורוהנה סכמת אחסון מידע חדשה לזכ (rank modulation)אפנון דירוג  

תאי פלאש משולבים יחדיו כדי ליצור תא רב  n לחקור קודים מעל פרמוטציות. בסכמה זו, קבוצה של

. שגיאות יםבתא השונות שלבי וירטואלי. המידע מאוחסן בפרמוטציה המושרה על ידי רמות המטען

, תואמות לשינוי קטן במרחק תחת ת המטען בתאשינוי מוגבל ברמ ספייק, אשר מאופיינות על ידי 

  מטריקת האינסוף.

  

 limited-magnitude rank-modulationונקראים אנו מגדירים קודים המגינים מפני שגיאות ספייק 

codes (LMRM codes)  , .כמו כן, נציג מספר בניות של קודים, אשר חלקן הינן בניות אופטימליות

  אפנון ופענוח רקורסיביים פשוטים, ובחלקם ישירים.קודים אלו בעלי אלגוריתמי 

  

גם במקרה הכללי וגם במקרה  LMRMחסמים תחתונים ועליונים על גודלו המקסימלי של קוד  אנו נציג

משיגים  ורה של  החבורה הסימטרית. בניתוח האסימפטוטי, הקודים שלנושבו הקוד מהווה תת חב

  ורשמוב.-טשל חסם גילבר תוצאות טובות יותר מהקירוב

  

אנטי קבוצה -ולנצל באופן מקסימלי את שיטת הקבוצה ,הקודיםכדי לשפר את החסם העליון על גודל 

אנטי קודים תחת מטריקה זו. עבור חצי נו נחקור עבור קודים מעל פרמוטציות תחת מטרית האינסוף, א

את הפרמננטה מטווח הפרמטרים אנו נאפיין את כל האנטי קודים האופטימליים, שזה שקול למצי

10המקסימלית לסוג מסוים של מטריצות של אנטי  המקרים אנו נראה מגבלות על מבניהם . עבור שאר

  קודים אופטימליים.

  

עבור קודים מעל פרמוטציות. בהינתן קוד כזה, אנו נראה כי פעולה  מחדש אנו נמשיך בבעיית התיוג

בצורה משמעותית את המרחק המינימלי  , יכולה לשנותאיזומורפי פשוטה כתיוג מחדש, אשר יוצרת קוד

אלגוריתמי קידוד ופענוח יעילים, ואז למקסם את קוד מסוים בעל לבחור , אנו יכולים לכן  של הקוד.

  המרחק המינימלי של הקוד על ידי פעולת התיוג מחדש.

  

, אנו נגדיר והיא בעלת עניין על מנת להראות כי בעיית התיוג מחדש הינה קשה מבחינה אלגוריתמית



 

 

מרחק מינימלי של לכל  בצורה פורמלית את הבעיה, ונראה כי כל קוד ניתן לתיוג מחדש כך שנקבל קוד בעל

. מצד שני נראה כי בעיית ההכרעה האם לקוד יש תיוג מחדש בעל מרחק מינימלי של לפחות 2היותר 

וב המרחק המינימלי הגדול ביותר שניתן לקבל על ידי תיוג מחדש , וחישNP-COMPLETEשניים היא 

  .2הוא קשה לשערוך עד כדי פקטור 

  

נמשיך לעסוק בחסמים כלליים עבור בעיית התיוג מחדש. ביתר דיוק, אנו נמצא את התיוג מחדש 

חסם הסתברותי כללי,  –מרכזית האופטימלי עבור חבורות ציקליות טרנזיטיביות. אנו נסיים בתוצאה ה

)(אשר בעזרתו נראה כי חבורת pAGL דרלית על והחבורה הדיהp  איברים ניתנות לתיוג מחדש כך

)ln(שנקבל קוד בעל מרחק מינימלי ppOp .  

  

יאות על ידי פרמוטציות אשר בשימוש חלקו השני של המחקר יעסוק באספקט שונה של קודים לתיקון שג

הוא מאוד נפוץ במערכות לאחסון מידע מאחר והם  MDSבמערכות לאחסון מידע. השימוש בקודי מערך 

בבעיית ה מספקים חסינות אופטימלית למחיקות של מידע, בהנתן מידת היתירות במערכת. אנו נעסוק 

rebuilding ratio ,היחסי של מידע ששרד במערכת אותו נצטרך  כלומר במקרה של מחיקות, מהו  החלק

לקרוא על מנת שנוכל לשחזר באופן מדוייק את המידע שאבד. זוהי עובדה ידועה שכאשר מספר המחיקות 

 1הוא  rebuilding ratioיכול לתקן, אזי ה  MDSשווה למספר המקסימלי של מחיקות אשר קוד ה  

אולם, המקרה המעניין והיותר מעשי הוא כאשר מספר המחיקות קטן ממספר  (קריאת כל המידע ששרד).

המחיקות אשר הקוד יכול לתקן. אנו נבנה בעזרת מטריצות פרמוטציה משפחה חדשה של קודי מערך 

MDS  אשר הםr   מתקני מחיקות ובעליrebuilding ratio  שלre reמחיקות, e במקרה של / 1 .

הם משתמשים בשדה סופי 2rבמקרה של וד ופענוח יעילים (לקודי המערך הללו יש אלגוריתמי קיד

    ), כמו כן הם בעלי תכונת עדכון אופטימלית.3בגודל 
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Abstract 

Epilepsy is a common disease of the central nervous system, characterized by the 

paroxysmal appearance of multiple seizures. Even today, despite our growing understanding 

of the disease, epilepsy remains an incurable, only partially controlled disease. Epilepsy often 

develops following insults to the brain, including traumatic brain injuries, ischemia, 

infections, and tumors. Even today, the exact mechanisms underlying epileptogenesis, i.e., 

the process by which the healthy brain becomes epileptic, are not known, and there are at 

present no means to prevent it. Interestingly, in many (if not all) of the epileptogenic insults, 

vascular pathologies have been described, blood brain barrier (BBB) dysfunction in 

particular. The BBB is an anatomical and functional barrier that enables the central nervous 

system to maintain a tightly controlled environment, acting to limit the entry of blood-borne 

constituents into the brain’s extracellular space. Recent studies from our laboratory 

demonstrated that BBB dysfunction is sufficient to induce recurrent paroxysmal epileptiform 

activity and seizures. Furthermore, it was shown that the penetration into the brain’s 

parenchyma of a common blood protein, albumin, is sufficient to induce epileptogenesis, 

with one experiment suggesting this is mediated through the activation of the Transforming 

Growth Factor beta (TGF-) signaling pathway. 

The main goal of this thesis was to study the mechanisms by which BBB dysfunction 

induces epileptogenesis. 

In my work, I have found that, indeed, direct activation of the TGF-β pathway by the 

cytokine TGF-β1 results in the appearance of epileptiform activity similar to that observed 

after brain exposure to albumin. Co-immunoprecipitation revealed binding of albumin to 

TGF-β receptor II, and Smad2 phosphorylation following cortical application of albumin 

confirmed downstream activation of this pathway. Transcriptome profiling demonstrated 

similar expression patterns across large gene groups following both BBB breakdown, and the 

cortical application of albumin or TGF-β1. Gene changes encompassed genes associated with 

the TGF-β pathway, astrocytic activation, inflammation, and reduced inhibitory transmission. 

Importantly, TGF-β pathway blockers suppressed most albumin-induced transcriptional 

changes and prevented the generation of epileptiform activity.  

As one of the earliest events observed following either albumin application or other 

cortical lesions, is the rapid up-regulation the glial fibrillary acidic protein (GFAP), which is 

found exclusively in astrocytes, in the second part of my work, I investigated the role of 

astrocytes in our animal model. I have found similar, robust changes in astrocytic gene 

expression coding for genes associated with potassium and glutamate homeostasis. These 

changes predict reduced astrocytic clearance capacity for both extracellular glutamate and 



potassium. Electrophysiological recordings confirmed the reduced clearance of activity-

dependent accumulation of both potassium and glutamate 24 h following exposure to 

albumin. To investigate the consequences of reduced astrocytic uptake of potassium and 

glutamate on excitatory postsynaptic potentials (EPSPs) I used a computer simulation built 

within the NEURON environment. Using computer modeling, we predicted that the 

accumulation of glutamate is associated with frequency-dependent (>100 Hz) decreased 

facilitation of synaptic potentials, while potassium accumulation leads to frequency-

dependent (10–50 Hz) and N-methyl-D-aspartic acid (NMDA)-dependent synaptic 

facilitation. In vitro electrophysiological recordings during epileptogenesis confirmed 

frequency-dependent synaptic facilitation leading to seizure-like activity preferentially 

occurring with stimulation frequencies around 20 Hz. In summary, these data indicate a 

transcription-mediated astrocytic transformation early during epileptogenesis and suggests 

that the resulting reduction in the clearance of extracellular potassium underlies frequency-

dependent neuronal hyper-excitability and network synchronization. 

As BBB dysfunction is commonly observed in the ischemic brain, we explored the role of 

BBB dysfunction in the pathogenesis of stroke using imaging experiments in the 

photothrombosis model, exploration of mRNA expression data obtained from rat brains 

exposed to medial cerebral artery occlusion, and electrophysiological recordings. We 

observed rapid changes in gene expression following the ischemic insult leading to delayed 

dysfunction of the BBB surrounding the infarcted brain. Hyperexcitability and seizure like 

activity appeared only a few days following the ischemic event. We propose that BBB 

dysfunction may be critically involved in functional recovery after stroke and underlies 

common clinical complications including hemorrhage, epilepsy, and delayed cognitive and 

neurological dysfunctions. 

In the last part of my work, I used an animal model for stroke, to examine changes in the 

axon initial segment of neurons within the BBB disrupted area. Electrophysiological 

recordings of action potentials in layer 5 pyramidal neurons from the peri-infarct zone 

revealed no change in action potential properties: an intact first, presumably axonal upstroke 

component and a non-significant decrease in firing threshold. In an attempt to characterize 

the pattern of Na
+
 channel distribution in the axonal initial segment, we explored the spatial 

and temporal pattern of the Na
+
 influx into the axon initial segment elicited by a single action 

potential using a combination of patch-in-slice recording and high-speed Na
+ 

imaging. In 

neurons from control animals, Na
+
 influx was maximal in a region 18 ± 2 µm long, located at 

a distance of 8 ± 2 µm from the soma and 27 ± 4 µm from the edge of the myelin. Computer 

simulations indicated that maximal excitability with the minimum number of channels is 

achieved with the Na+ channel hotspot located at some optimal distance from the soma. 

To conclude – in this thesis I revealed early change incurred during the early time points 

of epileptogenesis. These include the prominent astrocytic changes such as decreased 

potassium clearance and activation of the TGF-β pathway, which was essential for the 

development of epilepsy. I could find no functional changes in neuronal intrinsic properties 

or dysfunction of the axon initial segment following stroke. 



לאחר פריצת מחסום  האפילפסיהנגנונים של תאי עצב ותאי גליה העומדים בבסיס מחלת מ :נושא העבודה
 מח-דם

 ירון דוד: מגיש

 : פרופ' אלון פרידמןמנחה

 תקציר העבודה

נקראת גם מחלת הכיפיון( היא מהשכיחות מבין מחלות מערכת העצבים המרכזית המחלת האפילפסיה )

ומתאפיינת בהופעה התקפית של פרכוסים חוזרים. למרות הבנתנו ההולכת וגדלה את מחלת האפילפסיה, היא 

 ניתנת לשליטה באופן חלקי בלבד.החשוכת מרפא נותרה מחלה 

של, פגיעה חבלתית, פגיעה באספקת הדם, זיהומים אפילפסיה מתפתחת לעתים עקב פגיעות מוחיות, למ

המנגנונים המדויקים העומדים בבסיס התהליך במהלכו המוח הבריא הופך לחולה נותרו גם כיום,  וגידולים.

מעניין לציין כי ברוב הפגיעות המובילות להתפתחות ה. עלומים ואין בידינו אמצעים למניעת התפתחות המחל

הינו מחסום  מוח )מד"מ(. מד"מ-בכלי הדם ובמיוחד פגיעה בתפקוד מחסום דם פגיעותגם המחלה מתוארות 

מבני ותפקודי המאפשר למערכת העצבים המרכזית לשמור את הסביבה החוץ תאיתתחת פיקוח הדוק 

באמצעות מניעת כניסתם של מרכיבי דם שונים אל תוך רקמת המוח והוצאתם של מרכיבים אחרים.מחקרים 

מובילה באופן ישיר להופעת פעילות מוחית  במעבדתנו הראו כי הפרעה בתפקוד מד"מבחיות שבוצעו 

מסונכרנת ביתר, דמוית זו הנרשמת במחלת האפילפסיה.יתר על כן, הוכח כי השינוי בפעילות המוחית נגרם 

 עקב חדירה אל תוך רקמת המח של חלבון הדם הנפוץ, אלבומין.

תה להבין את המנגנונים העומדים בבסיס התפתחות מחלת מטרתה העיקרית של עבודת המחקר שלי הי

 ע"י TGF-βבמסגרת עבודתי, מצאתי כי הפעלה ישירה של מסלול  מח.-האפליפסיה לאחרי פריצת מחסום דם

TGF-β1  .מובילה להתפתחות פעילות דמוית אפילפסיה, בדומה לפעילות שהופיעה לאחר חשיפה לאלבומין

ומפעיל אותו. ניתוח שינויים בביטוי כלל הגנים  TGF-β-שר ישירות לקולטן לכן, מצאנו שאלבומין נק-יתר על

מח והן עקב חשיפת המח -( הצביע על שינויי שעתוק דומים הן עקב פריצת מחסום דםgene arraysבאמצעות )

, TGF-β. קבוצות גנים שהראו שינויי ביטוי כללו בין השאר גנים השייכים למסלול TGF-β1-לאלבומין או ל

גנים המזוהים עם הפעלה של אסטרוציטים )תאים המהווים חלק ניכר ממערכת העצבים המרכזית( ותהליכי 

עצביים. בנוסף, הראתי כי חסימה -דלקת. כמו כן נצפתה ירידה בביטויים של גנים המקודדים למעבירים בין

שיפת קליפת המח מנעה את התפתחות הפעילות המסונכרנת, דמויית אפילפסיה לאחר ח TGF-βשל מסלול 

של חלבון ברמת ביטוי עליה  נואחד הארועים הראשונים שנצפו עם פריצת מד"מ, הי .TGF- β1לאלבומין או

ים שינוי זה מתלווים חלבוןתי כי לעליה ברמת במסגרת עבודתי מצא. GFAPנקרא הספציפי לאסטרוציטים 

וויסות רמות על  האחראיםנהם גנים יחודיים לאסטרוציטים, ביידועים כהנוספים גנים ברמות ביטוי של 

על מנת להבין את השינויים הפיזיולוגיים המתרחשים בעקבות  גלוטמט. העצביוהמתווך חוץ תאי האשלגן ה

על מנת להעריך את  בתאי עצב הנובעים משיחרור גלוטמטחשמליים  זרמיםהשינוי בביטוי הגנים, רשמתי 

 שרו את ממצאי הערכת שינויי הביטוי הגנטי והראו כי אכןהרישומים החשמליים אי הדינמיקה שלו בסינפסה.



כמו כן,  נחשפו לאלבומין תוך מוחי.שחלה ירידה ביכולת הפינוי של גלוטמט ע"י אסטרוציטים בחיות 

רישומים באמצעות אלקטרודות הרגישות לאשלגן הראו כי קיימת ירידה בפינוי אשלגן מהמרווח הבין תאי. 

צעות מודל ממוחשב של תא עצב ואסטרוציט מאשל שינויים אלו, דימיתי ב שמעותםעל מנת להבין את מ

כך שפגיעה בפינוי גלוטמאט תגרום לירידה בפעילות עצבית  המודל הצביע על שינויים בפינוי גלוטמט ואשלגן.

 הרץ. בניגוד לכך, הפרעה בפינוי אשלגן הובילה להגדלת התגובה העצבית התלויה 100-בקצבי הירי הגבוהים מ

הרץ. רישומים חשמליים בפרוסות מח  01-01והתרחשה בקצבי ירי של  NMDA לגלוטמט מסוגבקולטנים 

הרץ. מכך הסקנו הירידה בפינוי האשלגן  01איששו כי מתקבלת פעילות דמוית אפילפסיה בתדרי גירוי סביב 

 ה לסינכרון היתר.החוץ תאי הינה ככל הנראה הגורם המכריע המוביל לשינויים בפעילות הרשת אשר מוביל

על מנת לחקור את שמשמעותו איננה ברורה דיה.  מ הינו ממצא נפוץ במח האיסכמי, פריצה של מד"כאמור

מעורבותו של מד"מ בגרימת סיבוכים הקשורים לשבץ איסכמי הקמנו מודל חולדות בו יצרנו מוקד איסכמי 

ינו שינויים בביטוי של אלפי גנים ממוחות כשסביבו מתפתח איזור נרחב בו קיימת פגיעה במד"מ. בנוסף, השוו

של חולדות לאחר שבץ ולאחר פריצת מד"מ וביצענו רישומים חשמליים מהאזור הסמוך לאזור האיסכמי. 

אכן, מצאנו כי רבים מהשינויים הנצפים לאחר שבץ מתרחשים גם לאחר פריצת מד"מ. כמו כן, בדומה לנצפה 

הופיעה מספר ימים לאחר השבץ. בהתאם לשינויים בביטוי הגנים  לאחר פריצת מד"מ, פעילות רשת מסונכרנת

ועל סמך הרישומים החשמליים, אנו מציעים כי פריצה של מד"מ הינה גורם חשוב האחראי על סיבוכי שבץ 

 ידועים כגון דימום תוך מוחי, התפתחות מחלת האפילפסיה וירידה בתפקוד הקוגניטיבי והנוירולוגי.

של עבודתי בחנתי מהם השינויים המתרחשים בחלק הראשון של האקסון לאחר שבץ.  אחרוןבפרק ה

אותו  –ההיפותזה המנחה היתה קיומן של ראיות לשינויים בפיזור תעלות נתרן בחלק הראשון של האקסון 

ביצעתי הקמתי מודל של שבץ בעכברים וחלק בו מתעורר לראשונה פוטנציאל הפעולה בתאי עצב. לצורך כך 

. רישומים ובאונה הנגדית של הקורטקס באזור שליד הפגיעה האיסכמית 0ומים חשמליים מתאים בשכבה ריש

נותר ו של פוטנציאל הפעולה המתווך ע"י תעלות הנמצאות באקסון של פוטנציאלי פעולה הצביעו על כך שחלק

לצורך בחינה מדויקת על כנו כמו גם רמת העוררות של תאי העצב שנותרה דומה לרמתה באונה הלא מטופלת. 

הרץ(  500דימות מהיר )י שינויים בריכוז הנתרן התוך תאי באמצעות נתרן, מיפיתהיותר של פיזור תעלות 

. מצאתי כי המשולב ברישום חשמלי מתא בודד של השינויים בנתרן הנגרמים עקב פוטנציאל פעולה יחיד

אמצעות מודל ממוחשב בחנתי את כניסת הנתרן הינה מקסימלית באזור המרוחק במעט מגוף התא; ב

 חשיבותו של האזור הקרוב לגוף התא ואינו כולל תעלות נתרן לרמת העוררות של תאי העצב.

לסיכום, בעבודת המחקר שלי חקרתי שינויים המתרחשים מוקדם בתהליך התפתחות מחלת האפילפסיה. 

 TGF-βהינם הפעלה של מסלול  גיליתי כי בין תהליכים אלו בלטו שינויים באסטרוציטים שהחשובים בהם

להתפתחות מחלת האפילפסיה בעקבות  יםהכרחיכ ושהובהרהחוץ תאי האשלגן  ים את ירידה ביכולת פינויו

 פגיעה מוחית.

תקווה שהגילוים אותם השגתי במהלך עבודת המחקר שלי יאפשרו פיתוח של כלים חדשים לזיהוי של  כולי

 פיתוחם של כלים חדשים למניעה וטיפול במחלה.חולים בסיכון לפיתוח אפילפסיה ויתרמו ל
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Abstract 

 

The following research concerns the development of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 

after psychosis -an intra-psychic event - stressing the psychotic patient’s experience and point 

of view.   

The aim of this project is to deepen the theoretical and clinical understanding of the 

development of PTSD, which is not caused by an external source, as is the case with 

psychosis, and in reference to criteria A in DSM IV. 

Is it possible to consider psychotic symptoms and experience a traumatic event according to 

criteria A in DSM IV? 

The process of revealing the authentic and subjective experience of psychosis through 

qualitative methodology strengthens the understanding of potential development of PTSD 

following psychosis.  

The development process and severity of psychosis and PTSD was researched in this project, 

as well as the relationship between them at three points in time throughout one year. The 

influences of hardiness and social support as internal and external resources were examined 

in relation to the main variables. Theoretical and therapeutic implications are discussed in 

view of the project’s findings. 

  

This research is unique in that it attempts to expand criteria A - development of PTSD from a 

non-external source - during diagnosis of PTSD in DSM IV. In addition, being a longitudinal 

study, results were re-examined three times throughout the year with a large sample of 

psychotic patients (210 at the beginning of the year).  

 

Research Hypotheses:  

Is it possible that an extreme emotional state, such as psychosis, might lead to PTSD? Does 

the rate of PTSD increase as the difficulty of psychosis increases?  

Is the development process of PTSD parallel to the development process of remission in a 

psychotic syndrome or do these processes differ? 

Do hardiness and social support serve as moderators in the development of PTSD? 

Are patients suffering from paranoid psychosis at a higher risk of developing PTSD? 
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The Sample: 

The following research involved a relatively large number of psychotic patients who were all 

hospitalized as a result of psychosis. 

 

 

 

Research Methods and Procedure:  

Before commencing the research project, a research pilot with 125 participants was performed 

to indicate the worth of the project. 

In the project, quantitative methodology was applied, integrating qualitative methodology in 

order to deepen the understanding of the psychotic experience. Subjects were interviewed 

three times throughout the year. The first interview  was conducted after hospitalization as a 

result of psychosis, the second interview was conducted six months later and included 

subjects who did not return to psychiatric hospitalization (168 subjects), the third interview 

was conducted at the end of the year and included subjects who overcame psychosis and were 

not re-hospitalized (134 subjects).  

Interviews included structured and semi-structured questionnaires which were filled out by 

the interviewer. The questionnaires examined the patients’ demography, psychiatric history, 

traumatic history, hospitalization experience and treatment. Questionnaires also included 

SCL90 questionnaire examining psychopathology, CAPS questionnaire examining post 

trauma, PANSS questionnaire examining the extent of psychosis and a questionnaire 

regarding hardiness and social support. Qualitative methodology included in-depth interviews 

of 15 subjects aimed at deepening the understanding of their psychotic experience.   

 

Results:  

The main hypothesis regarding the development of PTSD as a result of psychosis was 

confirmed. A year after the onset of psychosis 64% of the subjects suffered from PTSD as a 

result of it. It was also confirmed that as the intensity of psychosis increases, the intensity of 

PTSD increases and the process of its development becomes more complicated. The 

qualitative analysis of the in-depth interviews reveals that the experience of psychosis may be 

extremely overwhelming and lead to PTSD as it is defined in criteria A in DSM IV. 

 

The second hypothesis concerns the nature of the development process of PTSD and 

psychotic remission. Are these development processes parallel to each other or do they differ? 

As was predicted, it was found that psychosis (PANSS) continuously diminishes with time 

(researched subjects were not re-hospitalized during the year. Those who were re-hospitalized 

were not included in the research). In comparison with the development process of psychosis, 
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the development process of PTSD remains quite steady and seems to have risen slightly a 

year after hospitalization. The development process of PTSD following psychosis differs 

from PTSD caused by an external source. PTSD of this kind decreases to a total of 9%-12% 

throughout the year, whereas PTSD following psychosis is quite persistent and a year after 

hospitalization its symptoms do not improve and sometimes worsen.  

 

The third hypothesis concerns the moderating influence of hardiness and social support on the 

development of PTSD following psychosis.  

First, we shall focus on the findings on hardiness in its initial progress: 

Progress of hardiness over time: The intensity of hardiness varies over time. Psychosis has a 

negative influence on hardiness (and hardiness influences psychosis). It was found that 

subjects with high levels of hardiness at the onset of psychosis suffer from a weakening of 

their hardiness throughout the year, whereas subjects with low levels of hardiness at the onset 

of psychosis are strengthened.   

 Hardiness and psychosis: As was predicted, a clear negative correlation was found between 

hardiness and psychosis. As levels of hardiness increase, psychosis levels decrease.    

A positive correlation was found between the intensity of psychosis at its onset and the level 

of hardiness as measured after one year.  

 Hardiness and PTSD: Clear differences were found between the levels of hardiness and the 

levels of PTSD.  

 Hardiness and psychopathology (SCL90): As was predicted, a negative correlation was found 

between hardiness and psychopathology. 

In conclusion, hardiness at the onset of psychosis is negatively correlated to levels of PTSD, 

psychosis and psychopathology. These findings do not only support research regarding  

hardiness as assisting in coping with emotional pressures and sustaining emotional health but 

also as assisting in recovery.  

 Hardiness and its influence on the relationship between psychosis and PTSD: No influence 

was found. It is possible that this is a result of the complex and unique qualities and 

characteristics of PTSD following psychosis.  

 

We will now focus on the findings concerning social support: 

Support and psychosis: As was predicted, a negative correlation was found between psychosis 

at its onset (a month following the psychosis outbreak) and support: When support is 

increased, psychosis decreases.  This finding reinforces the importance of the influence of 

support on restraining the development of emotional sickness.  
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Progress of support over time: Social support remained a steady variable throughout the 

research. Positive correlations were found between the scores on support at all three points in 

time tested.  

 

Support and PTSD and its influence on the relationship between psychosis and PTSD: No 

correlation was found between support and PTSD.  No moderating effect of support on the 

relationship between psychosis and PTSD was found. Social support does not influence the 

development of PTSD following psychosis. 

The relationship between hardiness and support: A positive correlation between support and 

hardiness was found. As support increases, hardiness increases. Nevertheless, it seems that 

the relationship between these two variables is quite complex: a negative correlation was 

found between the averages of hardiness and support.  

 

Findings appear to support the fourth hypothesis suggesting a higher risk of developing PTSD 

following paranoid psychosis. There appears to be a connection between psychiatric diagnosis 

and PTSD intensity in which patients suffering from paranoid psychosis are at greater risk of 

developing PTSD. 

 

Research discussion relates to these findings in the context of the proposed theoretical model 

suggesting that childhood history and past traumatic events (about two thirds of subjects 

suffered in the past from a traumatic experience) are not only the foundation on which 

psychosis develops, but also the foundation on which PTSD and the mutual and cyclical 

influences of psychosis and PTSD develop.  
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 התפתחות הפרעת דחק פוסט טראומטית בעקבות פסיכוזה: נושא העבודה

 כספי מירה: מגישה

   זאב קפלן' עליאן אלקרנאוי ופרופ' פרופ: שם המנחים

 

 תקציר

אירוע  – פסיכוזה בעקבות( PTSD) טיתפוסט טראומהפרעת דחק מחקר זה עסק  בחקר היווצרות 

 .ולה הפסיכוטישל הח ו וחווייתו ומנקודת מבט אינטרא פסיכי

שלא ממקור  PTSDלהעמיק ההבנה התיאורטית והקלינית בהיווצרות  הייתה זה  מחקר ו שלמטרת

והחוויה  פסיכוטייםהסימפטומים ההאם .  DSM IV-ב Aקריטריון בהתייחס ל ,פסיכוזה –חיצוני 

   DSM IV?-ב Aיכולים להיכלל  כאירוע טראומטי על פי קריטריון  הפסיכוטית

חיזוק נוסף  היוותה ( במתודה האיכותנית) הפסיכוזהויה הסובייקטיבית  והאותנטית של חשיפת החו

 .בעקבותיה טיתפוסט טראומ  הפרעת דחק להבנת הפוטנציאל להתפתחות

והקשר  (פסיכוזה והפרעת דחק פוסט טראומטית) המהלך והחומרה של שתי ההפרעותנחקרו 

כמשאב פנימי  חוסן נפשינבדקו השפעתם של  .שנהבשלוש נקודות זמן לאורך ה, ביניהם בציר הזמן

 נבחנו  ,ניתוחם והסברם, לאור הממצאים. כמשאב חיצוני על המשתנים המרכזיים סביבתית תמיכה ו

 .ההשלכות התיאורטיות והטיפוליות

 Aבבחינת הרחבת קריטריון : כמחקר מגשש נושא החקירהחדשנות ייחודיותו של מחקר זה הוא ב

, DSM IV-באבחון  הפוסט טראומה ב( דחק פוסט טראומטית שלא ממקור חיצוני היווצרות הפרעת)

של חולים פסיכוטיים  ובגודל המדגםהיותו מחקר אורך עם בדיקה בשלוש נקודות זמן לאורך שנה 

 (.בתחילת המחקר 012)

יכול להוביל להפרעת דחק פוסט , האם מצב רגשי קיצוני כפסיכוזה :להלן השערות המחקר

 ?יהיה גבוה יותר PTSD -שיעור ה  ,האם ככל שחומרת הפסיכוזה קשה יותר, תטראומטי

 ?מהלך הרמיסיה בתסמונת הפסיכוטיתממקביל או שונה  טיתפוסט טראומ הפרעת דחקהאם מהלך 

מהווים גורמים ממתנים בהתפתחות הפרעת דחק פוסט  האם החוסן הנפשי והתמיכה הסביבתית

 ?(PTSD)טראומטית

לת דלוזיות רודפניות מהווה סיכון להתפתחות הפרעת דחק פוסט טראומטית יותר האם פסיכוזה בע

   ?מפסיכוזות אחרות

שאושפזו בעקבות , לאוכלוסיית חולים פסיכוטייםהמחקר עסק במדגם גדול יחסית  :להלן המדגם

 (.  במספר 012)פסיכוזה בבית החולים הפסיכיאטרי 

 .שממצאיו עודדו המשך ביצועו, (נבדקים 101)ך פיילוט קודם לביצוע המחקר נער :להלן פירוט ההליך

. המחקר בוצע במתודה הכמותנית ובשילוב המתודה האיכותנית  להעמקת הבנת החוויה הפסיכוטית

נקודת הזמן . בעקבות הפסיכוזה באשפוזםהשלב הראשון היה . הנבדקים רואיינו בשלוש נקודות זמן

( נבדקים 161)לאשפוז הפסיכיאטרי  לא חזרואשר  עם אלה, השנייה הייתה חצי שנה לאחר מכן

 (. נבדקים 131)שהיא נקודת הזמן השלישית ,עם אלה שהחזיקו מעמד ולא שבו לאשפוז,ובתום השנה

שאלון , שאלון דמוגראפי: מראיינתאשר מולאו על ידי ה, הראיונות כללו שאלונים מובנים וחצי מובנים

שאלון , שאלון חוויית האשפוז והטיפול במהלכו, יתהיסטוריה טראומט, היסטוריה פסיכיאטרית
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SCL90  שאלון , לבחינת פסיכופתולוגיהCAPS שאלון , לבדיקת פוסט טראומהPANSS  לבדיקת

נבדקים פוסט 11רואיינו , למתודה האיכותנית. שאלון חוסן נפשי ותמיכה סביבתית, חומרת הפסיכוזה

 . יה הפסיכוטית שעברופסיכוטיים ראיונות עומק להעמקת ההבנה של החוו

 :ואלה הממצאים

. אוששההעוסקת בהיווצרות הפרעת דחק פוסט טראומטית בעקבות פסיכוזה  ההשערה המרכזית

המבטאים הפרעת דחק פוסט טראומטית בשל הפסיכוזה כשנה לאחר , הפוסט פסיכוטייםשיעור 

כך עוצמת , גבוהה יותרנמצא כי ככל שעוצמת הפסיכוזה , כמו כן. 61%תחילת המצב הפסיכוטי הוא 

גם על פי הניתוח האיכותני  של . בעקבות הפסיכוזה גבוהה יותר ומהלכה עיקש יותר PTSD -ה

ניתן לומר כי חווית הפסיכוזה עלולה להיות מטלטלת ולהוביל להפרעת דחק פוסט , ראיונות העומק

 .Aבקריטריון  DSM IV –לפי ה טראומטית 

מקביל או שונה ממהלך , הלך הפרעת דחק פוסט טראומטיתעסקה בשאלה האם מ ההשערה השנייה

נמצא כצפוי בירידה מתמדת לאורך ציר הזמן ( PANSS)מהלך הפסיכוזה ? הרמיסיה הפסיכוטית

הוצאו , אלה שחזרו. במהלך שנת המחקר לא חזרו לאשפוז הפסיכיאטרימשתתפי המחקר )

מהלך הפרעת הדחק הפוסט טראומטית נמצא די יציב ואף , בהשוואה למהלך הפסיכוזה(. מהמחקר

, מגורם חיצוני  ט"ט בשל פסיכוזה שונה ממהלך הדפ"מהלך הדפ. עלה מעט בתום השנה מהאשפוז

משתפרים בתום השנה ואף  מאד ותסמיניו אינם" עיקש"הוא . 9%- 10%-שיורד לאורך השנה לכ 

 .מחמירים

עסקה בשאלה האם חוסן נפשי ותמיכה מהווים גורמים ממתנים בהתפתחות ההשערה השלישית 

PTSD בעקבות הפסיכוזה? 

 : נתמקד בממצאי החוסן הנפשי וראשית התנהלותו לאורך ציר הזמן תחילה

הפסיכוזה . לא נשארת קבועהעוצמת החוסן לאורך ציר הזמן משתנה ו - לאורך ציר הזמן נפשי חוסן

נמצא כי בעלי חוסן גבוה בתחילת (: והחוסן משפיע על הפסיכוזה)משפיעה לרעה על החוסן 

, ואילו אלה שהיו נמוכים בחוסן בתחילת הפסיכוזה, החוסן שלהם נחלש במהלך השנה, הפסיכוזה

 . החוסן שלהם עלה במהלך השנה

ככל שהחוסן  .מובהק בין חוסן נפשי לבין פסיכוזה נמצא כצפוי קשר שלילי –נפשי ופסיכוזה  חוסן

  .רמת הפסיכוזה נמוכה יותר, גבוה יותרהיה הנפשי 

ככל שעוצמת :נמצא גם מתאם חיובי בין עוצמת הפסיכוזה בתחילתה ובין רמת החוסן בתום השנה

 .רמת החוסן בתום השנה הייתה גבוהה יותר, הפסיכוזה בתחילתה הייתה גבוהה יותר

נמצאו כצפוי הבדלים מובהקים ברמות החוסן הנפשי בין רמות הפוסט   -- PTSDי ו חוסן נפש

 .טראומה

כצפוי קשר שלילי מובהק בין חוסן נפשי לבין נמצא  – (SCL90)נפשי ופסיכופתולוגיה חוסן 

 .פסיכופתולוגיה

ם רמת נמצא כצפוי כי החוסן הנפשי בתחילת הפסיכוזה נמצא בקשר שלילי ע, לסיכום ממצאי החוסן

ממצאים אלו מהווים חיזוק למחקרים . הפסיכוזה והפסיכופתולוגיה, הפרעת הדחק הפוסט טראומטית

 .אך גם מסייע בהחלמה, אודות היות החוסן מגן ומסייע בפני לחצים ושומר על הבריאות הנפשית

 לא נמצאה השפעה של,  בניגוד לציפייה -PTSD -לנפשי והשפעתו על הקשר בין פסיכוזה  חוסן

.יתכן בשל מורכבות וייחודיות הפוסט טראומה בעקבות הפסיכוזה ומאפייניה. החוסן על קשר זה
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  :כעת נתמקד בממצאי התמיכה

כחודש )מתאם שלילי בין פסיכוזה לתמיכה בתחילת הפסיכוזה, כצפוי, נמצא –תמיכה ופסיכוזה 

מחזק חשיבות השפעתה של ממצא זה . יש פחות פסיכוזה, ככל שיש יותר תמיכה (: מפרוץ הפסיכוזה

 .התמיכה בבלימת התפתחות מחלת הנפש

התמיכה הסביבתית הנתפסת באוכלוסיית מחקר זו הינה משתנה די יציב  –תמיכה לאורך ציר הזמן 

 .נמצאו מתאמים חיוביים בין ציוני התמיכה בשלושת נקודות הזמן: במהלך המחקר

  -PTSDלא נמצא קשר בין תמיכה ו -PTSDוהשפעתה על הקשר שבין פסיכוזה ל    PTSDתמיכה ו

ה השפעה ממתנת של התמיכה על הקשר שבין פסיכוזה להפרעת הדחק הפוסט לא נמצאו

 .בעקבות הפסיכוזה PTSD -התמיכה לא משפיעה על התפתחות ה.טראומטית

ככל שהתמיכה . נמצא קשר חיובי בין תמיכה לבין חוסן, בין חוסן לבין תמיכהשקשר לבהתייחס 

כנראה שמערכת הקשרים הרבה יותר מורכבת בין שני , יחד עם זאת. יותר החוסן גבוה יותר גבוהה

 .נמצא מתאם שלילי בין ממוצעי החוסן והתמיכה: משתנים אלו

מהווה  בעלת דלוזיות רודפניות / פראנואידית בשאלה האם פסיכוזה עסקה –ההשערה הרביעית 

. מהממצאים ישנו אישוש להשערה זו? ות אחרותלעומת פסיכוז,PTSD סיכון רב יותר להתפתחות 

כשלפרנואידים , נמצא קשר בין האבחנה הפסיכיאטרית לבין עוצמת הפרעת הדחק הפוסט טראומטית

 .  PTSDיש יותר סיכוי לפתח 

היסטורית ילדות ואירועים הדיון דן בממצאים אלה ובהקשר של המודל התיאורטי שהוצע כי 

מהווים בסיס ( מהנבדקים במחקר עברו אירוע טראומטי בעברםכשני שליש ) טראומטיים בעבר

אך גם להיווצרות הפרעת דחק פוסט טראומטית והשפעות הדדיות ומעגליות בין , להיווצרות פסיכוזה

 .פסיכוזה להפרעת דחק פוסט טראומטית
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Adjustment Processes over Time in Immigrant Families from the FSU in Israel 

By Ludmila Rubinstein 

Advisors: Prof. Julia Mirsky and Prof. Vered Slonim-Nevo 

The goal of the current research is to describe and analyze the complex processes that 

occur over time in immigrant families from the FSU in Israel. The theoretical 

framework of the study includes theories of adaptation in migration and a systematic 

approach to the family. The research method is a qualitative method. The research 

group includes six families that arrived in Israel during 2001, and included two 

parents and at least one adolescent (12-18). All in all, 11 parents and their 6 teenage 

children took part in the research. There were four rounds of  interviews: in the first 

year after the immigration (2001), two years after the immigration (2002), three years 

after the immigration (2003), four years (2005), and seven years (2008) after the 

immigration. In total, 49 interviews were conducted at 4 points in time. 

 The research findings clearly indicate that the experiences of the participants 

immediately after they immigrated were characterized by euphoria, hopes and 

expectations for a better life, as well as an ambition for self realization and 

contributing to society. Two years later, a clear picture of a dissipation of euphoria 

and a crisis arises. A disillusionment, which is sometimes very painful, because of the 

wide gap between reality and euphoria, occurs. Feelings of routine, monotony, 

boredom, tiredness and lack of change stand out a lot after 4 years in Israel. It is 

apparent that expectations and hopes decline. After seven years coming out of the 

crisis and achieving a new balance occur gradually. This is a psychological process of 

acceptance and coming out of the crisis.  

 At the level of family processes, in the first year an improvement in the 

relation between family members was apparent. Euphoria observed in other areas also 

includes the family. After two years, there was a stormy period of crisis also at the 

family level. Conflicts arise because of economic distress, loss of support systems, a 

decline in occupational status, changes in family roles and an imbalance because of a 

change in the familiar lifestyle. 

 The data analysis reveals two main patterns of family processes: a pattern of 

preserving the existing structure of the family and a pattern of changing the structure. 
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In families that maintained their structure, a picture emerges of good relations 

between parents and children. The adolescents see their parents as close and 

supportive figures, form new social bonds and connect their future with Israel. In 

families whose structure has changed with the loss of occupational and social status, 

the parents felt that they had lost their parental authority. After four years in Israel, in 

families that maintained their structure, the relations of the couple are still 

characterized by mutual care and support, despite financial and occupational conflicts, 

health problems and conflict with children during adolescence. In families with a 

changed structure the adolescents may feel boredom, emptiness, and detachment. 

Seven years after the immigration the couples who have stayed together experience 

their relationship as good and report that immigration improved it. It seems that 

adolescents in families that maintained their structure feel that they are a part of 

society, while perceiving the attitude of their environment towards them as good.  

Even families with a changed structure start to create a new balance. They learn to 

manage in the new situation. Nevertheless, the connection between children and their 

parents may be characterized by conflicts, and even detachment.  

 One of the prominent findings of the current study is the understanding that 

one can not address the changes in the immigrants' perception in different areas 

without the context of time. The findings show that if a crisis occurs, it does not occur 

immediately after the immigration, but after a period of euphoria and relative 

immunity. The period of risk for a crisis is between the second and fourth year. 

Moreover, this is a general and multi-dimensional crisis that may include many 

domains, such as personal, occupational and family domains etc.  

 The findings further suggest that the extreme changes in roles within the 

family are a risk factor in immigration. Gaps in the pace of adjustment to a new 

culture are another risk factor. One of the consequences of these gaps is a breach of 

the balance in the family. What helps in coming out of the crisis is flexibility. Without 

it the family system has to change its structure.  

 The findings indicate that a parental crisis is typical of immigration, and that 

parenting is not a top priority in a situation of survival and crisis. Nevertheless, it 

seems that in families that kept their structure in the critical period of two to four 

years after the immigration, it was easier for the adolescents to cope with the main 

task of adolescence and adapt to the new place. Adolescents in families whose 
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structure had changed in the first years, on the other hand, experienced a more 

difficult and prolonged crisis.  

 The current study has an important methodological contribution. This is a 

follow-up study that has been going on for seven years. It enables us to look at 

processes of adjustment as a dynamic phenomenon, which changes over time, to 

define more precisely periods of risk for a personal and family crisis, and expose the 

strengths in dealing with the changes involved in a cultural transition. Another 

contribution of the study is that it focuses on family processes of adjustment in 

immigration from a systematic approach. The study can assist in the planning of 

specific interventions according to the duration of residence in the new country, 

family structure or gender.  
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  תהליכי הסתגלות לאורך זמן בקרב משפחות מהגרות מחבר העמים לישראל

  מאת: לודמילה רובינשטיין

  נבו-המנחות: פרופ' יוליה מירסקי ופרופ' ורד סלונים

  

מטרת המחקר הנוכחי היא לתאר ולנתח את התהליכים המורכבים המתרחשים לאורך זמן במשפחות 

מהגרות מחבר העמים בישראל. המסגרת התיאורטית של המחקר כוללת תיאוריות על הסתגלות 

בהגירה וגישה מערכתית כלפי המשפחה. שיטת המחקר הינה שיטה איכותנית. קבוצת המחקר 

וכללו זוג הורים ולפחות ילד אחד בגיל  2001ר הגיעו לישראל בשנת שש משפחות אשמ מורכבת

ילדיהם המתבגרים. התקיימו ארבעה  6-הורים ו 11). במחקר השתתפו בסך הכול 12-18ההתבגרות (

), ארבע 2003), שנתיים לאחר ההגירה (2001סבבים של ראיונות: בשנה הראשונה לאחר ההגירה (

  ראיונות בארבע נקודות זמן.  49סך הכול  –) לאחר ההגירה 2008), ושבע שנים (2005שנים (

מהממצאים עולה בבירור כי חוויותיהם של משתתפי המחקר מיד לאחר הגירתם התאפיינו   

באופוריה, תקוות וציפיות חיוביות, וכן שאיפה להגשמה עצמית ותרומה לחברה. כעבור שנתיים, עולה 

לאור  ,ר. מתרחשת התפקחות, לעיתים כואבת מאודתמונה ברורה של התפוגגות האופוריה ומשב

הפער העמוק בין המציאות לבין האופוריה בשנה הראשונה. תחושות של שגרה, חד גוניות, שעמום, 

עייפות וחוסר שינוי בולטות מאוד לאחר ארבע שנים בישראל. ניכרת ירידה בציפיות ובתקוות. כעבור 

חודש מתרחשים באופן הדרגתי. מדובר כאן בתהליך שבע שנים, היציאה מהמשבר והשגת האיזון המ

    השלמה פסיכולוגי ויציאה מהמשבר.

שיפור ביחסים בין בני המשפחה.  ניכרבמישור של התהליכים המשפחתיים, בשנה הראשונה   

בולט כי אופוריה אשר נצפתה בתחומים אחרים כוללת גם את המישור המשפחתי. לאחר שנתיים, 

רת גם במישור המשפחתי. קונפליקטים מופיעים על רקע מצוקה כלכלית, חלה תקופה משברית וסוע

אובדן מערכות תמיכה, ירידה בסטאטוס תעסוקתי, שינויים בתפקידים משפחתיים והפרת איזון 

תהליך בכתוצאה משינוי באורח החיים המוכר. מתוך ניתוח הנתונים עולים שני דפוסים עיקריים 

נה המשפחתי הקיים ודפוס של שינוי המבנה. במשפחות ששמרו המשפחתי: דפוס של שמירה על המב

על המבנה שלהן, מצטיירת תמונה של יחסים טובים בין ההורים והילדים. המתבגרים תופסים את 

הוריהם כדמויות קרובות ותומכות, יוצרים קשרים חברתיים חדשים ומקשרים את עתידם עם 

המעמד התעסוקתי והחברתי, חשו ההורים כי  ישראל. במשפחות שהמבנה שלהן השתנה, עם אובדן

היחסים  ,ההורית. לאחר ארבע שנים בישראל, במשפחות ששמרו על מבנה שלהן םאיבדו את סמכות

בין בני הזוג ממשיכים להתאפיין בדאגה הדדית ותמיכה. זאת למרות הלחצים הכלכליים 

ות ששינו את המבנה משפחבתעסוקתיים, וקונפליקטים עם ילדים על רקע גיל התבגרות. וה

המתבגרים עשויים לחוש חוויה של שעמום, ריקנות ותלישות. שבע שנים לאחר ההגירה, בני הזוג 

לשיפור ביחסים. נראה כי  תרמהשנשארו יחד חווים את הקשר ביניהם כטוב ומדווחים כי ההגירה 

ה כלפיהם. גם מתבגרים במשפחות אלו חשים חלק מהחברה, תוך תפיסה חיובית של יחס מצד הסביב

משפחות ששינו את המבנה שלהן מתחילות וליצור איזון מחודש. יחד עם זאת, הקשר בין הילדים 

  להוריהם עלול להתאפיין בקונפליקטים ואף בניתוק. 
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אחד הממצאים הבולטים במחקר הנוכחי הוא ההבנה כי לא ניתן להתייחס לשינויים   

הממצאים מלמדים כי  .ר של וותק בארץ היעדבתפיסתם של המהגרים בתחומים שונים ללא ההקש

במידה ומתרחש משבר, הוא אינו מתרחש מייד עם ההגירה, אלא לאחר תקופה של אופוריה וחסינות 

יחסית. תקופת הסיכון למשבר היא בין השנה השנייה לרביעית. יתר על כן, מדובר במשבר כללי ורב 

שי, משפחתי, תעסוקתי, חברתי ועוד. עוד עולה מימדי אשר עלול לכלול תחומים רבים, כגון תחום אי

מהממצאים כי שינויים קיצוניים בתפקידים משפחתיים מהווים גורם סיכון בהגירה. פערים בקצב 

הסתגלות לתרבות חדשה הם גורם סיכון נוסף. אחת ההשלכות של פערים אלה היא הפרת המאזן 

  במשפחה. 

ללא גמישות, המערכת המשפחתית  מה שעוזר לצאת מהמשבר היא קודם כל הגמישות.

נאלצת לשנות את המבנה שלה. הממצאים מלמדים כי משבר הורי טיפוסי להגירה וכי חשיבות 

ההורות נסוגה לרקע ואינה בסדר עדיפות עליון במצב של הישרדות ומשבר. יחד עם זאת, נראה כי 

חר ההגירה, ארבע שנים לא-במשפחות ששמרו על המבנה שלהן בתקופה הקריטית, שנתיים

למתבגרים היה קל יותר להתמודד עם המשימה המרכזית של גיל ההתבגרות ולהסתגל למקום החדש. 

לעומת זאת, מתבגרים במשפחות בהן המבנה השתנה בשנים הראשונות, התנסו במשבר קשה יותר 

   .ומתמשך יותר

שנים. הוא למחקר הנוכחי תרומה מתודולוגית חשובה. זהו מחקר מעקב הנמשך על פני שבע 

מאפשר להתבונן בתהליכי הסתגלות כבתופעה דינאמית המשתנה לאורך זמן, להגדיר ביתר דיוק 

תקופות סיכון למשבר אישי ומשפחתי, ולחשוף נקודות חוסן משפחתיות בהתמודדות עם השינויים 

הכרוכים במעבר תרבותי. תרומה נוספת של המחקר היא בכך שהוא מתמקד בתהליכי הסתגלות 

תיים בהגירה מתוך ראיה מערכתית. המחקר עשוי לסייע בבניית התערבויות ספציפיות בהתאם משפח

  לוותק בארץ, מבנה משפחתי או מגדר. 
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יֶעֱַרב ׂשִיחִי ּכִי נַפְׁשִי ַתעֲרֹג  

מחקר סיפורי חיים של ילידי תוניסיהאמביוולנטיות ביחס לערבים ושיח שייכות:   

 

ליאת עמר: מאת ארן-  

 

-פרופ' דן בר העבודה נעשתה בהדרכת: ד"ר ג'וליה צ'ייטין :ובייעוץ מחקרי של  פרופ' לאה קסן, און ז"ל  

 

תקציר  

המרכיב המזרחי בסכסוך הערבימחקר זה צמח מתוך רצון להפנות זרקור על  . כמו כן להעמיק את יהודי-

הממשקים בין היסטוריית חייהם של יוצאי ארצות ערב לעמדותיהם ותפיסותיהם האישיות  ההבנה אודות

גרפישנבחרה כמרחב הגיאויחסי יהודים וערבים בתוניסיה, והפוליטיות אודות ערבים וערביות.  היסטורי -

ר סביב הנושא הלאומי ידועים היו כשקטים ונינוחים במרבית השנים. התנכלויות היו בעיקלמחקר זה, 

. שאלות ישראל, אך עדיין לא בצורה חריפה ולא כמאפיין המרכזי של מערכת היחסיםוסוגיית ארץ 

מספרים ילידי תוניסיה על ואיך  מה מאפיין את סיפורי החיים של ילידי תוניסיה? מה המחקר הינן:

בנרטיב של והתוניסאיות  מזרחיותה ות,של הערבי ןמה מקומו מערכת היחסים שלהם עם ערבים?

ילידי תוניסיה אודות סיפור חייהם, בדגש על הממשק עם  30במסגרת העבודה רואיינו  המרואיינים?

הממצא רפי וניתוח שיח ביקורתי. תוח הנתונים שילב גישות שונות בין היתר: ניתוח תמתי, ביוגערבים. ני

 ל אורכם של סיפורי החיים,שהתגלה לכ נוכחותו של שיח שייכות עז ועמוק בעוצמתוהמרכזי הינו 

הישראלית  שייכות לחברהלידי ביטוי בתמות שונות שגויסו על מנת להקנות 'זכאות' ותחושת גם בא אשר 

מערכת היחסים . )מסורתיות ומתינות דתית; והשכלהזהות יהודית ונרדפות; השואה; זהות אירופאית; (

המרואיינים מעבירים מסר כפול ודו. עם הערבים מסופרת בצורה אמביוולנטית ערכי לכל אורך -

חיוביים לצד שליליים בסיוע שני מנגנונים עיקריים המאפשרים איון, מקיימים בערבוביה תכנים יהר

השלישי והאחרון של פרק הממצאים  ומנגנון מווסת. החלקלאמביוולנטיות להתקיים בשיח: מנגנון מפריד 

השתקפותם של שלושה מושגים זהותיים הכלואים להבנתי בין השייכות לאמביוולנטיות מתבונן על 

על מקומה של השייכות בסיפור חייהם של המרואיינים  הדיון מרחיב. ערביות, מזרחיות ותוניסאיות -

במובנו ההגמוניה, יחד עם המחשת פעולתו של השיח ככוח  כמנציח את ההדרה ומדגים את כוחה של

תמות השייכות השונות נאספות יחד לכדי אמירה חברתית הפוסט מודרני. כמו כן מודגם כיצד 

. בסיומו של חלק זה מוצע מושג האחר עיצובה וכינונה של זהות התרה עצמאית "אלטר- נרטיב" - - 

יבית הצומחת מתוך הנרטיב ההגמוני גם אם אינה המאפשר יצירת היסטוריוגרפיה מזרחית אלטרנט
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תיאוריית הזהות החברתית של בר .קוראת עליו תיגר  מתחדדת: ,), שעמדה בבסיס מחקר זה2005און (-

ר זה המרואיינים למעשה מהווים את ה'אחרים' בהתהוותה של הזהות הקולקטיבית וכפי שמצאתי במחק

כאשר המוקד הוא שיח מוצגת בפרק הדיון ביוולנטיות האממה דיאלוג. נשארים מחוצה לה ומקיימים ע

 את יחסי הכוח ףמבטא מציאות אמביוולנטית או חוויה אמביוולנטית של המציאות, אלא משק ואינש

בחברה הישראלית.  

הבנת מקומם של המזרחים ובפרט יוצאי תוניסיה בשיח לסיכום, תרומתו המרכזית של המחקר הינה ב

. שיח ערבים בקונטקסט של חייהם בישראל כחלק מהחברה הישראליתאודות מערכת היחסים עם 

הבעיה העדתית לא באה הכואבת של המזרחים, לפיה  המציאותצמתו מעיד על והשייכות הנוכח בע

עדיין על פתרונה ונדרשת עוד עבודה רבה ביצירת חברה ישראלית שווה ומגובשת, דבר שיתרום 

.ינו הערבים הן מבית והן מחוץמצידו לקידום הפיוס וההידברות עם שכנ  
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Ambivalence	  with	  Regard	  to	  Arabs	  and	  Belonging	  Discourse:	  

A	  Study	  of	  the	  Life	  Stories	  of	  Israeli	  Jews	  from	  Tunisia 
	  

By:	  Liat	  Amar-‐Arran	  

	  

This	  work	  was	  carried	  out	  under	  the	  supervision	  of:	  Prof.	  Dan	  Bar-‐On	  z"l,	  Prof.	  Lea	  Kacen	  

and	  by	  the	  research	  consultant	  of:	  Dr.	  Julia	  Chaitin	  

	  

Abstract	  

This	  research	  emerged	  from	  the	  desire	  to	  highlight	  and	  emphasize	  the	  Mizrahi	  element	  in	  the	  

Jewish-‐Arab	  conflict	  as	  well	  as	  to	  understand	  the	  connections	  between	  the	  history	  of	  Mizrahi	  

Jews	  coming	  from	  Arab	  countries	  and	  their	  personal	  and	  political	  positions	  toward	  Arabs.	  

The	  relationship	  between	  Jews	  and	  Arabs	  in	  Tunisia,	  which	  is	  the	  focus	  of	  this	  research,	  were	  

uneventful	  most	  of	  the	  time.	  Harassment,	  although	  not	  severe,	  was	  generally	  focused	  on	  the	  

national	   issue	   and	   on	   the	   State	   of	   Israel.	   I	   asked	   three	   research	   questions:	  What	   are	   the	  

characteristics	  of	  the	  life	  stories	  of	  the	  Jews	  who	  emigrated	  from	  Tunisia?	  What	  and	  how	  do	  

they	  tell	  about	   their	   relationships	  with	  Arabs?	  What	   is	   the	  place,	   if	  at	  all,	  of	   the	  Arab-‐ness,	  

the	  Mizrahi-‐ness	  and	   the	  Tunisian-‐ness	   in	   the	  narrative	  of	   the	  people	   I	   interviewed?	  Thirty	  

Tunisian	  Jews	  were	  interviewed,	  telling	  their	  life	  story	  in	  light	  of	  their	  interaction	  with	  Arabs.	  

In	   analyzing	   the	   data,	   I	   combined	   various	   methods	   as	   follows:	   Holistic	   Content	   Analysis,	  

Biographical	  Analysis	   and	  Critical	  Discourse	  Analysis.	   The	  main	   finding	   is	   the	  existence	  of	   a	  

deep	   Belonging	   Discourse	   which	   was	   very	   noticeable	   throughout	   the	   interviews.	   The	  	  

Belonging	  Discourse	  exist	  in	  the	  various	  themes	  that	  the	  narrators	  used	  in	  order	  to	  feel	  that	  

they	  belong	  to	  the	  Israeli	  society	  (Jewish	  identity	  and	  persecution;	  the	  Holocaust;	  European	  

identity;	   traditionalism	   and	   religious	   moderation;	   and	   education).	   The	   second	   finding	   was	  

that	   the	   relationship	  with	   the	   Arabs,	   told	   in	   an	   ambivalent	   discourse.	   I	  mapped	   two	  main	  

mechanisms	  that	  allow	  the	  ambivalence	  in	  the	  discourse.	  First	  was	  a	  separating	  mechanism,	  

and	   second	  was	   a	   regulating	  mechanism.	   	   The	   third	   and	   final	   part	   of	   the	   findings	   chapter	  

observes	  three	  identity	  concepts	  which	  are	  embedded,	  as	  I	  understand	  them,	  in	  the	  narrative	  
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of	   the	  narrators	  between	  belonging	  and	  ambivalence:	  Arab-‐ness,	  Mizrahi-‐ness	  and	  Tunisia-‐

ness.	   The	   discussion	   elaborate	   the	   part	   that	   the	   Belonging	   takes	   in	   the	   life	   stories,	  

perpetuating	   the	   exclusion,	   demonstrating	   the	   power	   of	   the	   hegemony,	   and	   showing	   how	  

the	   discourse	   is	   the	   force	   in	   its	   postmodern	   sense.	   In	   addition,	   I	   clarify	   how	   the	   various	  

Belonging	   themes	   are	   gathered	   into	   an	   independent	   social	   position	   which	   creates	   and	  

constructs	  the	  identity.	  I	  end	  this	  part	  by	  coining	  the	  term	  "Alter-‐Narrative,"	  allowing	  me	  to	  

establish	  an	  alternative	  Mizrahi	  historiography	  that	  rises	  from	  the	  hegemonic	  narrative	  even	  

though	   it	  does	  not	  challenge	   it.	  Bar-‐On's	   (2005)	  Social	   Identity	  Theory,	  which	  was	  the	  basis	  

for	  this	  research	  and	  accompanied	  the	  interviews	  and	  their	  analysis,	   is	  given	  prominence	  in	  

the	  discussion	  chapter:	  The	  narrators	  of	  this	  research	  are	  the	  "others"	  in	  the	  forming	  of	  the	  

collective	   identity.	   In	  addition,	  as	   I	   found	   in	   this	   research,	   they	  stay	  outside	  of	   this	   identity	  

while	  conducting	  dialogue	  with	  it.	  In	  the	  discussion	  about	  the	  ambivalence,	  I	  found	  that	  the	  

narrators	  relate	  to	  their	  interactions	  with	  Arabs	  on	  a	  number	  of	  levels.	  First	  and	  foremost,	  it	  

is	  an	  additional	  example	  of	  the	  balance	  of	  power	  (focusing	  not	  on	  the	  ambivalence	  discourse,	  

which	  does	  not	  express	  an	  ambivalent	  reality	  or	  an	  ambivalent	  experience	  of	  the	  reality,	  but	  

on	  the	  balance	  of	  power	  in	  the	  Israeli	  society	  	  

In	  summary,	  the	  main	  contribution	  of	  this	  research	  is	  the	  clarification	  of	  the	  place	  of	  Mizrahi	  

Jews,	  specifically	  those	  who	  emigrated	  from	  Tunisia,	  in	  the	  discourse	  about	  their	  relationship	  

with	  Arabs	  in	  the	  context	  of	  their	  lives	  in	  Israel	  among	  Israeli	  society.	  The	  powerful	  presence	  

of	   the	   Belonging	  Discourse	   proves	   the	   painful	   reality	   of	   the	   lives	   of	   the	  Mizrahi	   Jews.	   The	  

sectarian	  problem	   is	   still	   unsolved,	  and	  much	  work	   is	  needed	   to	   create	  a	  united	  and	  equal	  

Israeli	  society,	  which	  will	  contribute	  to	  the	  promotion	  of	  reconciliation	  and	  dialogue	  with	  our	  

Arab	  neighbors.	  

	  

 

	  



Effect of Hyaluronic Acid and Calcium Carbonate Scaffolding on 

Differentiation of Mesenchymal Stem Cells 

 

Liliana  Astachov 

 
This work was carried out under the supervision of 

Prof. Razi Vago 

Prof. Zvi Nevo 

 

Abstract:  

The field of tissue engineering has been developed to regenerate or replace tissues 

lost to disease or trauma. A general approach in tissue engineering is to create 

biological substitutes capable of replacing the damaged structure, which is done by 

combining scaffolds, cells and signaling molecules to create living, controllable, 

three-dimensional tissues. Tissue engineering of articular cartilage is a challenging 

endeavor owing to the rigorous criteria one must fulfill to meet both the structural and 

the functional requirements of a viable cell/scaffold construct. The combination of a 

porous, bioactive scaffold with a hydrogel results in a biomimetric construction, so 

called because it mimics native tissue, triggering generation of the microenvironment 

preferred for chondrogenic differentiation. The main goal of this study is the 

development and characterization of a functional cartilage tissue engineering system 

based on a biohybrid construct comprising calcium carbonate combined with 

hyaluronic acid. Naturally occurring calcium carbonate, the main component of 

marine corals and of the shells of marine organisms, occurs mainly in two 

polymorphs: aragonite and calcite. Two types of calcium carbonate scaffolds - one 

made from the exoskeleton of the sea coral Poratis lutea (P. Lutea) in the aragonite 

form and another made from the shell of the sea barnacle Tetraclita rufotincta (T. 

rufotincta) in the calcite form of calcium carbonate – were studied in the present 

work. Although aragonite skeletons of different corals have been exploited in the field 

of tissue engineering since 1970, calcite is a relatively new biomaterial, introduced 

only a few years ago by our laboratory, and therefore, it has yet to be fully 

characterized. The work presented here is a first attempt to comprehensively analyze 

the calcite shell of the sea barnacle T. rufotincta in terms of its structural and 

mechanical properties and chemical content. The analysis shed some light on how a 



feature such as the shell's architecture fulfils its mechanical function. It is hoped that 

characterization of the organic matrixes of the shell will contribute to a better 

understanding of the significance of these matrices for biomineralization processes.  

Both aragonite and calcite scaffolds were evaluated for mesenchymal stem cell 

(MSCs) behavior and compared. The morphology, proliferation kinetics and 

differentiation of MSCs, including protein and gene expression, were monitored. 

Although calcite's biocompatibility features parallel those of aragonite, cells cultured 

on the two polymorphs exhibit distinctly different behaviors. While the aragonite 

scaffold induces the osteogenic differentiation of MSCs, the calcite lattice exhibits a 

more chondrogenic than osteogenic character. However, in long-term cultures (up to 

six weeks) with the calcite scaffold, the cells lost their chondrogenic phenotypes and 

demonstrated matrix mineralization and other features characteristic of the osteogenic 

phenotype. To enhance the chondrogenic potential of the scaffolds, the cells were 

cultured in the presence of hyaluronic acid (hyaluronan), which is known to promote 

the chondrogenic differentiation of MSCs. The differential fates of the cells depended 

on which scaffold – aragonite or calcite – was used in their culture. On the aragonite-

hyaluronan complex, the tissue formed had a heterogenous character that tended 

slightly toward osteogenic development. But when cultured with the calcite-

hyaluronan complex, cells displayed a strong chondrogenic tendency undergoing 

chondrogenic differentiation and maintaining the chondrogenic phenotype in long-

term cultures.  

The divergent results of the experiments to test the calcite or aragonite complex 

with hyaluronan suggest that the microenvironment created at the calcium carbonate-

hyaluronan interface is a causative factor. The character of that microenvironment 

varies depending on which crystal lattice, aragonite or calcite, is used, as the self-

arrangement behavior of the hyaluronan chains on each surface differs. In fact, the 

essence of hyaluronan receptor activation depends on the conformation of the 

hyaluronan molecule. High resolution SEM analysis of the intramolecular 

condensation of the hyaluronan revealed that the molecular conformations of the 

hyaluronan chains on the aragonite and the calcite surfaces were markedly different, 

most likely the result of the surface properties of the calcium carbonate crystals. The 

evidence suggests that the calcite-hyaluronan interface creates a more suitable 

microenvironment for hyaluronan receptor activation than does the aragonite-

hyaluronan interface, in which the conformation of aragonite-hyaluronan does not 



promote molecular interaction with the hyaluronan receptors. The structural 

differences between calcite and aragonite drive the different conformations of the 

hyaluronan.  

In an attempt to understand the underlying mechanisms of hyaluronan chain self-

assembly on the calcite or aragonite surface in the presence of Ca
2+

 ions, the 

conformations of hyaluronan, precipitated from various aqueous Ca
2+ 

containing 

solutions and distilled water in the 2D model on an inert (gold) surface were 

investigated by AFM. Ordered intramolecular condensation of hyaluronan on the 

surface was varied depending on the type of ionic compound. A statistical analysis of 

the three-dimensional images revealed that the conformation of hyaluronan deposed 

from saturated CaCO3 solution possesses a specific profile.   

Finally, based on these date, a proposed model of the chondrogenic activation of 

MSCs by the calcite-hyaluronan biocomposite, is presented.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ההשפעה המשותפת של המשתית המורכבת מסידן קרבונט וחומצה היאלורונית על 

 התמיינות של תאי גזע מזנכימאליים

 

 מגישה: ליליאנה אסטחוב

 

 מנחים:

  פרופ' רזי וגו 

 פרופ' צבי נבו

 

 תקציר:

כתוצאה של מחלה או טראומה.  פגועותתחום הנדסת רקמות פותח לצורך שיקום או החלפת רקמות 

הגישה הכללית של הנדסת רקמות היא ליצור תחליפים ביולוגיים מסוגלים להחליף את המבנה הפגום. 

ור רקמות תלת ממדי הדבר נעשה על ידי שילוב של משתית, תאים ומולקולות פעילות על מנת ליצ

בריאות. הנדסת רקמות של הסחוס המפרקי מהווה אתגר ניסיוני בגלל שהמטרה כאן היא להישג גם מבני 

ג'ל על בסיס מימי יוצר וגם תפקודי של המערכת תא / משתית. שילוב של משתית נקבובי פעילה עם 

מיקרוסביבה המעודדת את  בורבנייה דמוי מקורית  אשר מחקה רקמה טבעית, מפעילה דור של מועדפות ע

ההתמיינות של תאי גזע לתאי סחוסל. המטרה העיקרית של מחקר זה היא פיתוח ואפיון המערכת 

המורכבת מסידן פחמתי בשילוב עם חומצה היאלורונית עבור הנדסת רקמות הסחוס. באופן טבעי סידן 

מיים, אשר מתקיים בעיקר בשני קרבונט הוא המרכיב העיקרי של אלמוגים של הים ושלדים של יצורים י

של קלציט. שני סוגים של  המשתית העשויה סידן קרבונט, אחד עשוי משלד -פולימורפים: ארגוניט ו

בצורת ארגוניט ועוד אחד עשוי משלד החיצוני של בלוט הים  Poritus lutea (P. lutea)  אלמוג ים 

Teraclita Rufotincta  (T. rufotincta) .בצורת קלציט של סידן קרבונט המוצג בעבודה הנוכחית

, בעוד קלציט הוא 0791שלדים ארגוניטיים של אלמוגים שונים משומשים בתחום הנדסת רקמות מאז 

יחסית חומר ביולוגי חדש, שהוצג לראשונה על ידי המעבדה שלנו לפני כמה שנים, ולכן פחות מאופיין. 

 T. rufotinctaניתוח מקיף של שלד החיצוני מקלציט של בלוט הים  למעשה, כאן הוצג ניסיון ראשון של

 במונחים של תכונות מבנית, מכאנית או כימית.

שני המשתיתות מוערכים עבור התנהגות והשוואת תאי גזע מזנכימאליים. המורפולוגיה, התמיינות 

גנים. למרות שמבחינת וחלוקה של תאים האלה היו מבוקרות, כאשר הביקורת כללה גם ביטוי חלבונים ו

התאמה לגידול של תרביות התאים של הקלציט מקבילים לאלה של ארגוניט, תרביות התאים על שני 

הפולימורפים הציגו התנהגויות שונות ניכרים. בעוד המשתית ארגוניט משפיע על התמיינות לכיוון של 

עצם, אף על פי שלתרביות התאי עצם, המשתית מקלציט מראה  יותר התמיינות סחוסית אשר לכיוון 

שלהם והפגינו מינרליזציה של  מאפיינים הסחוסייםבתווך ארוך )עד שישה שבועות(, התאים איבדו את ה

המטריצה ותכונות אחרות האופייניות של רקמת עצם. על מנת לשפר את הפוטנציאל הסחוסי של 

המוכרת כי משפעה חיובי על  המשתית, התאים גודלו בנוכחות חומצה היאלורונית הואלורונן, החומצה

 -ארגוניט או קלציט  -ההתמיינות הסחוסחת של התאים. פער גורלם של התאים תלוי באיזה משתית 

הואלורונן היתה בעל אופי הטרוגני -השתמשו לגידול התרבית שלהם. הרקמה שנוצרה על מרכב ארגוניט

, התאים הואלורונן -כב קלציטאבל כאשר מגדלים תרביות על מרשנטה מעט לכיוון התפתחות עצם. 

 מציגים נטייה להתמיין לכיוון סחוס חזקה, ויותר מזה, שומרים על הפנוטיפ סחוסי בתרבויות לטווח ארוך.

מרמז  הואלורונןהתוצאות המתפצלות הניסוניים של בדיקת המרכבות של קלציט או ארגוניט עם 

-מהווה גורם סיבתי. טיב של המיקרו רונןהואלו -סביבה שנוצרת על פני השטח סידן קרבונט -שהמיקרו

סביבה המשתנה הוא בהתאם לסריג המולקולארי של הגביש, ארגונייט או קלציט, הגורם להסדר עצמית 

, וזאת בהתחשב לעובדה, שתמצית של על שני פני השטח שונים של ההואלורונןשונה של השרשרות 

המולקולות הואלורונן. מהראיות עולה כי באזור של ההואלורונן תלוי במבנה מרחבי  של   הפעלת הקולטן

סביבה יותר מתאימה להפעלת הקולטן של ההואלורונן מאשר מזה -הואלורונן נוצרת מיקרו -מגע קלציט

הואלורונן, שבו המבנה המרחבי של הואלורונן על פני שטח של ארגוניט, לא  -שנוצר באזור מגע ארגוניט 



לטני הואלורונן. ההבדלים המבניים בגבישים של קלציט וארגוניט מקדם אינטראקציה מולקולארית עם קו

 מובילים לתצורות שונות של הסדר המרחבי של שרשראות ההואלורונן.

בניסיון להבין את המנגנונים הבסיסיים של הסדר עצמית של שרשראות ההואלורונן על משטחים 

בנוכחות של יוני  
+

Ca
2

י על משטח הלא פעיל )זהב( נחקרו, מימד-, תצורות של הואלורונן במודל דו

כאשר הואלורונן שקע מתמיסות מימיות המכילות יוני 
+

Ca
2

מולקולארי -שונות ומים מזוקקים. עיבוי בין 

 של מרחביות של שרשראות ההואלורונן על פני השטח הייתה שונה בהתאם לסוג של תרכובת יונית.

-מרכב קלציט -ס של תאי גזע על ידי ביולבסוף, מודל מוצע של הפעלת מנגנוני היתמיינות לסחו

 ההואלורונן, בהתבסס על נתונים אלה, מוצג.

 

 

 

 

 

 



 זהותו של הקולטן לאבץ במעי ותפקודו בתיווך האפקטים הפיזיולוגים של אבץ

 : פרופ' מיכל הרשפינקלשם המנחה       : לימור כהןשם המגישה

במערכת אבץ הינו יסוד חיוני הנמצא בכל רקמות ונוזלי הגוף והכרחי לשרידותם ותפקודם התקין של תאים.  

העיכול נמצא כי חסר באבץ מוביל לירידה בשיעור ההתרבות של תאי האפיתל ולכן גם לירידה בקצב חידוש 

שכבת הרירית של מערכת העיכול, תהליך בעל חשיבות עצומה עקב התנאים הקשים אליהם נחשפים התאים 

לעליה בחדירותו ולכן  של מערכת העיכול. בעקבות זאת, חסר באבץ מוביל לפגיעה במחסום האפתיליאלי,

לפגיעות של מערכת העיכול. למרות חשיבותו הקלינית של האבץ, המנגנונים דרכם פועל אבץ חוץ תאי אינם 

. נמצא כי ZnRבמעבדה שלנו אופיין פונקציונאלית קולטן החש בשינויים באבץ חוץ תאי, מבוססים דיים. 

לת תפקיד חשוב בבקרה על מסלולי העברת הפעלתו גורמת לשחרור סידן ממאגרים תוך תאיים והיא בע

. זהותו של קולטן זה נותרה עלומה עד לאחרונה MAP Kinase -וה PI3/AKT -אותות בתא כגון מסלולי ה

אני מראה בעבודה  בעבודה זו . -GPR39, Gכאשר נמצא כי אבץ נקשר ומפעיל קולטן המצומד לחלבון מסוג 

( HT-29, Caco-2בשורות תאי  אפיתל של המעי ) ZnR/GPR39 הקולטן לאבץ,  זו כי הורדת הביטוי של

האבץ של מסלולי העברת  תלויתגרמה להשתקת תגובת הסידן לאחר חשיפה לאבץ, וכן לירידה בהפעלתם 

לאיזון רמת החומציות . בנוסף, פעילותו של אבץ HT-29 בתאי  MAP Kinase -וה PI3/AKT -האותות  ה

Nמשחלף היונים הפעלתו של של התא על ידי 
+
/H

+
 exchanger- NHE   ברקמות אפיתל של המעי הגס

אתר הקישור לאבץ מורכב  .ZnR/GPR39 -בוטלה לחלוטין ברקמות של עכברים שאינם מבטאים את ה

מחומצות אמינו היסטדין
71

והיסטידין 
71

. היות וחומצות אמינו אלו הן הנפוצות GPR39בחלק החוץ תאי של  

(, וכן שינויים כאלו הינם תדירים בחלל המעי בתנאים pHהרגישים לרמת חומציות )ביותר באתרים 

, על הפעלתו של הקולטן לאבץ. אכן pHפיזיולוגים ופתופיזיולוגים, אני למדתי את מידת ההשפעה של 

 בטווח של רמת חומציות פיזיולוגיתהחוץ תאית,  (pHהפעלתו של הקולטן לאבץ תלויה ברמת החומציות )

משחלף ו, PI3K -וה  MAPK -מסלולי ה ,שחרור הסידןהאבץ של  תלויתהפעלתם  .(pH6.5-8) במעי

חומצת  למדתי כי בנוסף,  .pH7.4לעומת  pH 6.5היו נמוכים באופן משמעותי ברמת חומציות  NHEהיונים 

אספרטטהאמינו 
373

היסטידיןחומצות האמינו ולא  
71971

לרמת  GPR39של  רגישותובחשובה היא ה 

 החומציות. 

בדקתי אבץ, ראשית  תלויתבתיווך גדילת תאים  ZnR/GPR39על מנת לבדוק את תפקידו של הקולטן לאבץ 

 GPR39 הפעלתו של המקושר לגדילה והתרבות של תאים. אכן,  mTORאת מעורבותו בהפעלת מסלול ה 

 -וה  MAPKה  במסלולי באופן התלוי ,mTOR complex 1 -קומפלקס ה גרמה להפעלתו שלאבץ על ידי 

PI3K להפעלת  זה במורד מסלולוp70S6K   שמתבטאת בתהליכי גדילה והתרבות. בהתאמה לכך, קצב

היה נמוך באופן  GPR39בהם הושתק ביטויי הקולטן   Caco-2-ו  HT-29גדילתם של תאי מעי מסוג 

תמיינות התאית ויצירת בתהליכי הה ZnR/GPR39משמעותי. על מנת לבדוק את השפעתו של הקולטן לאבץ 

 Intestinal -המחסום האפיתליאלי , ראשית בדקנו את הפעלתו של סמן להתמיינות תאי מערכת העיכול



Alkaline Phosphatase (IAF) הפעלתו של סמן זה בתאי .HT-29  הושרתה על ידי חשיפה לרמות נמוכות

ת בתאים בהם הושתק ביטוי של הקולטן נמוכה משמעותי הוהיית( butyrateשל החומצה השומנית בוטיראט )

וכן חלבון ה  occludin -ו Zo-1מסוג    Tight Junctions -. בבדיקת ביטוי רמת חלבוני הGPR39לאבץ 

adherence junctions , E-cadherin נמצא כי בהשתקת הקולטן לאבץ ,GPR39  רמת הביטוי של חלבונים

הפריפריאליים של התא, אשר נדרשים לתפקידם בחיזוק  באזוריםאלו נמוכה יותר, והם אינם ממוקמים 

. מודל לשכבת האפיתל של המעי םהמהווי Caco-2 בתאיהמחסום האפיתליאלי. תוצאות דומות התקבלו גם 

 -הושתק הראו ירידה משמעותית אף יותר בביטוי החלבונים מסוג ZnR/GPR39תאים אלו, בהם הביטוי של 

Zo-1  , Occludin ו-  E-Cadherin ומיקום לא מתאים של חלבונים אלו בתאים. בהתאמה לכך השתקתו ,

 Transבערכי ההתנגדות החשמלית של שכבת התאים הנ"ל ) 05% -של הקולטן לאבץ לוותה בירידה של כ

Epithelial Electrical Resistance המהווה מדד לאיטום המחסום האפיתליאלי. לכן, נראה כי הקולטן )

על ידי עידוד גדילת תאים חדשים והתמיינותם  רירית המעילחידוש האבץ  את פעילותו של יון לאבץ מתווך

לבסוף, רצינו לבדוק את תפקידו של הקולטן לאבץ בהישרדותם של תאי  תוך יצירת המחסום האפיתליאלי.

רת על ידי האפיתל של המעי. לצורך כך השתמשנו בריכוזים גבוהים יחסית של חומצת השומן בוטיראט המיוצ

 HT-29תסיסתם של חיידקים פרוביוטים ומשרה אפופטוסיס בתאי מעי סרטניים. אכן, חשיפתם של תאי 

לבוטיראט גרמה לירידה משמעותית במספר התאים, וטיפולים יומיים באבץ למשך שלשה ימים גרמו להכפלת 

אפקט של אבץ על מספר התאים לאחר הטיפול בבוטיראט. השתקתו של הקולטן לאבץ גרמה לביטול ה

( הקשור clusterinשרידות התאים. במקביל לכך, הראנו כי אבץ גורם לעלייה ברמתו של החלבון קלסטרין )

. בנוסף השתקת הביטוי PI3K -וה  MAPK -בהישרדות ועמידות של תאים. עלייה זו מתווכת על ידי מסלולי 

של קלסטרין  הביטוין קלסטרין. השתקת של הקולטן לאבץ ביטלה את האפקט של אבץ על ביטויו של החלבו

האבץ של התאים בעקבות חשיפתם לבוטיראט. לכן אנו מציעים כי במצב  תלויתגרמה לירידה בהישרדותם 

של חשיפה לגורמים המשרים מוות של תאי האפיתל של המעי, חשיפה לאבץ יכולה למתן את מוות התאים 

המפעיל את הקולטן לאבץ יכול להגביר את השרידות של  ולכן למתן את הפגיעה ברירית המעי. מאידך, אבץ

תאי סרטן המעי הגס ולכן ישנו צורך בבקרה הדוקה של פעילותו של הקולטן לאבץ. מחקר זה הניב הבנות 

כקולטן החש באבץ חוץ תאי ומתווך  ZnR/GPR39חדשות לגבי התפקיד הפיזיולוגי והפאתופיזיולוגי של 

לפעילות הרצפטור, התלוי  רגולציהמנגנון של  אפיינועל ידי האבץ. כמו כן,  תהליכים תוך תאיים המשופעלים

בחומציות החוץ תאית, גורם בעל חשיבות רבה במעי הגס. כיוון שאבץ משמש כטיפול מקובל במספר מחלות 

הקשורות בהפרעות אפיתליאליות, מחקר נוסף בדבר מולקולות פרמקולוגיות המשפיעות של פעילותו של 

GPR39  יכול להביא ליצירתם של אגוניסטים חדשים לרצפטור שיהיו יעילים בטיפול בטווח רחב של מחלות

 דלקת המעי הגס ושלשולים. -הקשורות בשינויים במאזן האבץ, ביניהן קוליטיס

 

 



The Identity of the ZnR in the Colon, and its Role in Mediating the 

Physiological Effects of Zn
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Zinc is an essential trace element, present in all body fluids and tissues and crucial for 

survival and function of cells. Zinc deficiency impairs proliferation of colonocytes and 

thus inhibits the renewal of the mucosal layer in the colon, a critical process due to the 

stressful conditions encountered by colonocytes. Subsequently, zinc deficiency impairs 

the intestinal barrier, which becomes permeable to pathogens resulting in decreased 

cellular immunity and cell death. Despite the clinical importance of this ion, the 

mechanisms underlying the effects of extracellular zinc on cellular signaling events are 

not well understood. Our lab previously showed that extracellular Zn
2+

 activates a 

specific Zn-sensing receptor, ZnR, which triggers Ca
2+

 signaling in epithelial cells and  

leads to the activation of the MAPK and PI3K/AKT pathways. The molecular identity of 

the ZnR was elusive until the identification of Zn
2+

 as a potent ligand for the orphan 

receptor GPR39. I show here that ZnR activity in colonocytes is mediated by GPR39. 

Silencing of GPR39 abolished the Zn
2+

-dependent Ca
2+

 response, and largely attenuated 

the Zn
2+

-dependent activation of ERK1/2 and AKT. In addition, the stimulatory effect of 

apically applied Zn
2+

 on N
+
/H

+
 exchanger- NHE activation in native colon tissues was 

abolished in colon tissues of GPR39 KO mice. Since a pair of histidine residues (His
17+19

) 

that are often involved in pH sensitive sites, coordinates the binding of Zn
2+

 to 

ZnR/GPR39, I hypothesized that ZnR activity is regulated by pH. Indeed, the ZnR-

dependent Ca
2+

 response was highly regulated by extracellular (and not intracellular) pH, 

at the physiological pH range (6.5-8). ZnR activation of MAP and PI3 kinase is 

dramatically reduced when zinc is applied at pH 6.5. Similarly, zinc-dependent 

upregulation of NHE activity is eliminated at pH 6.5. Thus, ZnR-dependent signaling is 

impaired at low extracellular pH. I further identified Aspartate
313

, and not Histidine
17+19

, 

as a crucial component of the pH sensor on ZnR/GPR39. Thus, I suggest a regulatory 

mechanism for the ZnR/GPR39, triggered by extracellular pH that is accompanied by the 

regulation of major signaling events triggered by ZnR in colonocytes. 

To study the role of the ZnR in the stimulatory effect of zinc on cell proliferation, I 

focused on the mTOR cascade. I show here that extracellular Zn
2+

 activates the mTOR 



complex 1 in a PI3K and MAPK dependent manner, and its major substrate p70S6K, 

which then leads to cell growth and proliferation. Silencing of ZnR/GPR39 largely 

attenuated the Zn
2+

-dependent activation of the mTOR cascade and resulted in significant 

inhibition of HT-29 and Caco-2 colonocytes proliferation. Proliferation of colonocytes 

during the renewal of the mucosal layer is followed by differentiation, and formation of 

adhering and tight junctions that seal the intestinal barrier. By silencing ZnR/GPR39 

expression in HT-29 colonocytes we show that GPR39 is essential for Zn
2+

-dependent 

activation of Intestinal Alkaline Phosphatase (IAP), a marker of enterocyte 

differentiation. In agreement, expression of the tight junction proteins Zo-1 and occludin, 

and the adhering junction protein E-cadhein were down regulated in GPR39 silenced HT-

29 and in addition delocalized Caco-2 colonocytes. This was accompanied by a 50% 

reduction in Trans Epithelial Electrical Resistance of Caco-2 monolayers compared to the 

resistance measured in WT GPR39 expressing cells. Thus, I show here that ZnR/GPR39 

mediates the effect of Zn
2+

 on the renewal of the colonic mucosa by enhancing 

proliferation and differentiation of the colonocytes. Finally, I studied the role of Zn
2+

 and 

the ZnR on colonocyte survival following butyrate-induced cell death. Butyrate is a short 

chain fatty acid present at the colonic lumen that induces apoptosis of colon cancer cells. 

Here I show that Zn
2+

, by activation of the ZnR/GPR39, protects HT-29 colonocytes 

from butyrate-induced cell death. Silencing of GPR39 expression abolishes Zn
2+

-

dependent survival of butyrate-treated colonocytes. Interestingly, ZnR/GPR39 activation 

increases the expression of the anti-apoptotic protein clusterin in butyrate-treated cells. 

Furthermore, silencing of clusterin abolished the Zn
2+

-dependent enhanced survival of 

HT-29 cells. Therefore, I suggest that extracellular Zn
2+

, acting through ZnR, regulates 

clusterin expression and thereby enhances survival of HT-29 colonocytes.Altogether, my 

results identify GPR39 as the ZnR that is mediating multiple signaling events triggered 

by extracellular Zn
2+

. I further show that changes in extracellular pH regulate ZnR 

activity. The importance of ZnR/GPR39 function in enhancing colonocyte survival that 

was demonstrated here implies that further study of pharmacological targets regulating 

ZnR/GPR39 activity may provide novel and potent agonists that can be used in diarrhea 

and ulcerative colon disease treatment. 

 



I 

 

ABSTRACT 

 

One of the essential issues of social development of children is the way they solve 

interpersonal conflicts. From a very young age until the end of high school, children and 

adolescents spend much time together and conflicts are an inevitable and natural part of 

their social relationships. The extent to which conflict contributes to the child's 

development and social adjustment depends in large part on the strategy that the child 

adopts to solve the conflict (Laursen, Finkelstein, & Betts, 2001). 

The present research focused on the relationship between emotional and cognitive 

factors and the conflict resolution strategies that children adopt. Past studies have focused 

on different aspects related to conflict resolution strategies. The current study specifically 

examines the relationship between processes of emotional regulation and levels of 

epistemological understanding, and whether emotional regulation and epistemological 

understanding might predict the conflict resolution strategy that a child adopts. 

Personal epistemology refers to the way people understand the nature of knowledge 

(Hofer, & Pintrich, 1997). The epistemological aspect of understanding which the present 

study focuses on is the degree to which people view knowledge to be essentially objective 

or subjective. The epistemological views of a person can be divided into three main levels: 

the objective-absolutist level, the subjective-multiplist level, and the integrative-

evaluativist level (Kuhn, Cheney, & Weinstock, 2000). The subjectivist understandings of 

knowledge include understanding that there might be more than one perspective or account 

of knowledge. The present study examines the relationship between epistemological level 

and the strategy which children choose to resolve conflicts. 

As a framework to describe different strategies to regulate emotions, the present 

study adopted the model of Gross (Gross, 1998, 2001; Gross, & Thompson, 2007). This 

model describes the sequence of steps that characterize the emotional experience: situation 

selection and situation modification; attentional deployment; cognitive change 

(reappraisal); and response modulation (suppression). This research focuses primarily on 

two strategies for emotion regulation: cognitive reappraisal of an event that occurs early in 

the emotional process, and suppression of external expressions of the emotion that occurs 

at a later stage of the emotional process. In addition to those two emotional regulation 

processes, we looked at the strategy of situation change, which also occurs early in the 

emotional process. 

 



II 

 

 

The objective of the present study was to answer the following questions: 

 How are individual differences in the tendency to use different strategies of 

emotional regulation related to conflict resolution strategies chosen by children? 

 How are individual differences in epistemological understanding related to 

conflict resolution strategies chosen by children? 

 Is the relationship between epistemological understanding and conflict 

resolution strategies mediated by emotion regulation strategies? 

 

This research involves three sequential studies: 

The first study examined how individual differences in children’s ability to regulate 

emotions and their level of epistemological understanding are related to conflict resolution 

strategies when presented with a hypothetical scenario. This study involved 126 students, 

57 boys and 69 girls of ages 10-11 from four fifth-grade classrooms in two public schools 

from the center of the country. Four classroom teachers also responded to questionnaires. 

The children were asked to report on the strategy they would select to resolve a 

hypothetical conflict. 

The conflict involved two children, one of whom was said to be the participant, and 

revolved around the allocation of time for computer use. Each child in the scenario had 

different desires, needs, and resources. The participant was then asked about how to solve 

the problem, and the response was coded as one of four major types of strategies to settle 

conflicts according to the construct of Chung and Asher (Chung, & Asher, 1996): pro-

social strategies; strategies based on coercion or on the use of force; passive strategies that 

include waiving personal interests through avoidance or leaving; and strategies that involve 

adults. The emphasis here was on pro-social strategies, in view of the educational and 

developmental potential of these solutions to the child's social adjustment (Dunn, 1993; 

Johnson, & Johnson, 1994; Johnson & Johnson, 1995). 

In addition, the children were asked to complete the Emotion Regulation 

Questionnaire - ERQ (Gross & John, 2003) that assesses emotional regulation strategies. 

They were also asked to complete a task questionnaire designed to assess level of 

epistemological understanding (Kuhn et al., 2000). 

According to the findings of Study 1, the proposed mediation model was not 

substantiated. The findings indicated that epistemological understanding and emotional 



III 

 

regulation independently contribute significantly in predicting the conflict resolution 

strategy chosen by the child. 

The second study was a replication of Study 1 but with an attempt to stimulate 

higher levels of emotional intensity in the participant. Emotional arousal was created 

through a brief interview during which the child was asked to recall a conflict with another 

child, a conflict which occurred in the recent past (Lobbestael, Arntz, & Wiers, 2007). The 

study included 156 students: 82 boys and 72 girls of ages 10-11 from six 5
th

 grade classes 

of three public schools in central Israel. Six classroom teachers and the parents of the 

students also responded to questionnaires. 

The results of Study 2 were similar to those of the first study in finding that both 

epistemological understanding and emotional regulation independently contributed 

significantly to predicting conflict resolution strategy. Beyond what was found in the first 

study, in Study 2 a significant correlation was found between the absolutist 

epistemological level and the various processes of emotional regulation as well as with 

conflict resolution strategies.  

Study 3 was designed to test the causal link between emotional regulation strategies 

and strategies that children of ages 10-11 choose in conflict resolution. For this purpose, a 

manipulation was used to attempt to activate particular emotional regulation strategies in 

the participants in order to test the effect of types of emotional regulation on conflict 

resolution strategies. The study examined the effects of two emotional regulation strategies 

- cognitive reappraisal and suppression of the outward expression of emotion. In this study, 

unlike the preceding studies, children were asked to manage a conflict in vivo/practice. 

Pairs of children were asked to perform a task that immediately presented a conflict in that 

each could solve the task for his or her own benefit. However, the task could also be solved 

in ways that would be beneficial to both children. 

This study did not reproduce the findings of the two previous studies. Contrary to 

the hypothesis, no differences were obtained in the children's performance under the two 

conditions of emotion regulation (reappraisal and suppression). Despite this, there was an 

indication, although not significant, of different social interaction processes under the two 

conditions of emotion regulation. Under cognitive reappraisal, the social interaction was 

characterized by cooperative dialogue and partnership of both parties involved. Under 

suppression, the social interaction was characterized by a discussion in which each party 

made a claim against the other side's proposal. 



IV 

 

This research deepened our understanding of factors related to children's choice of 

different strategies to resolve a conflict. The findings indicate that epistemological 

understanding and emotion regulation contributed significantly in predicting the strategy 

for conflict resolution. A tendency toward absolutist understanding in children correlates 

with a low probability of selection of a pro-social solution. This tendency toward absolutist 

understanding also correlates with a high probability of a coercive solution. A tendency of 

children to regulate their emotions through antecedent strategies – reappraisal or situation 

change – significantly correlates with a pro-social solution of the conflict. Finally, 

children’s tendency to regulate emotions by using a strategy of suppression is associated 

with a coercive solution. 

On the basis of the findings of the present research, I would recommend promoting 

the development of the foundations of advanced epistemological understanding in a child's 

daily life as a constructive process in managing conflicts between children. Promoting 

basic epistemological understandings, such as the legitimate diversity of opinion, different 

sources of knowledge, and interpretations, may allow children to clarify their positions, 

their needs, and their own and others’ preferences, in order to attend to them and integrate 

them in achieving a pro-social resolution. Moreover, based on the findings, it is important 

that teachers, parents, and therapists focus on effective strategies by which children 

regulate their emotions. This would increase the chance that children could deal with social 

conflicts in a more constructive manner, thereby enhancing the quality of their social 

interaction. 



 

 א 

 תקציר

 
א הדרך שבה הם פותרים את והתפתחות החברתית של ילדים הבאחד הנושאים המהותיים 

החל מגיל צעיר מאוד ועד תום בית הספר התיכון ילדים ומתבגרים מבלים . הקונפליקטים ביניהם

המידה שבה . ועימותים הם חלק בלתי נמנע וטבעי מהקשרים החברתיים ביניהם, יחד זמן רב

, תלויה במידה רבה, להתפתחות ולהסתגלות החברתית של הילדתתרום ליקט ההתנסות בקונפ

 (. Laursen, Finkelstein, & Betts, 2001) פתרון הקונפליקטל נוקטבאסטרטגיה שבה הוא 

בעבר התמקדו מחקרים רבים בבחינת משתנים הקשורים לאסטרטגיה לפתרון קונפליקט 

גורמים רגשיים וקוגניטיביים ובין האסטרטגיה  המחקר הנוכחי התמקד בקשר שבין. שהילד בוחר

באופן ספציפי המחקר בחן את הקשר שבין תהליכים של . לפתרון קונפליקט שילדים בוחרים

 .ויסות רגשי ורמות הבנה אפיסטמולוגית ובין האסטרטגיה לפתרון קונפליקטים שהילד בוחר

מצדיקים , ו של הידעאפיסטמולוגיה אישית מתייחסת לדרך שבה אנשים מבינים את טבע

ההיבט של ההבנה האפיסטמולוגית  (.(Hofer, & Pintrich, 1997אותו ותופסים את גבולותיו 

. שבו מתמקד מחקר זה הוא היחס שבין הממד האובייקטיבי ובין הממד הסובייקטיבי של הידע

הרמה : לחלק את ההשקפות האפיסטמולוגיות של האדם לשלוש רמות עיקריות אפשר

-מולטיפליסטית והרמה האינטגרטיבית-הרמה הסובייקטיבית, אבסולוטיסטית-טיביתהאובייק

המחקר הנוכחי בוחן את הקשר שבין הרמה (. Kuhn, Cheney, & Weinstock, 2000)הערכתית 

 .בין סוג הפתרון שבו ילדים בוחרים לפתרון קונפליקטיםו האפיסטמולוגית

המחקר הנוכחי אימץ את המודל , גשותכמסגרת לתיאור האסטרטגיות השונות לוויסות ר

מתאר רצף שלבים המאפיינים ה, Gross, 1998, 2001; Gross, & Thompson, 2007))של גרוס 

שינוי , הטיית תשומת הלב, (או התאמת מצב/בחירת מצב ו)שינוי מצב : את ההוויה הרגשית

(. חיצוני של הרגשהביטוי ה הדחקת)ושינוי תגובה ( הערכת קוגניטיבית מחודשת)קוגניטיבי 

הערכה קוגניטיבית מחודשת של אירוע המתרחשת : המחקר מתמקד בעיקר בשתי אסטרטגיות

והדחקת ביטויים חיצוניים של רגש המתרחשת בשלב מאוחר  ,בשלב מוקדם של התהליך הרגשי

המתרחשת אף היא , נבחן במחקר גם האסטרטגיה של שינוי מצב, נוסף על כך. של התהליך הרגשי

 .מוקדם של התהליך הרגשי בשלב

 

 

 :השאלות הבאותמטרת המחקר הייתה לענות על 
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 האם הבדלים אינדיבידואליים בנטייה לבחור אסטרטגיות שונות של ויסות רגשי ,

 ?אסטרטגיות שבהן ילדים בוחרים לפתרון קונפליקטיםלקשורים 

  האם ההבדלים האינדיבידואליים בהתפתחות ההבנה האפיסטמולוגית קשורים

 ? אסטרטגיות שבהן ילדים בוחרים לפתרון קונפליקטיםל

  הקשר בין ההבנה האפיסטמולוגית ובין הבחירה באסטרטגיה לפתרון קונפליקטיםהאם 

  ?ויסות רגש מתּווך על ידי תהליך של

 :שלושה מחקרים העבודה מדווחת על

רגשות ובהבנה לווסת ם ביכולת יהבדלים אינדיבידואליבדק  המחקר הראשון

 .תרחיש היפותטיב קונפליקט שהוצגהקשר שלהם לפתרון את ו ,סטמולוגיתהאפי

 'מארבע כיתות ה 66-61בגילים , בנות 16-ו בנים 75, תלמידים 621במחקר השתתפו  

הילדים התבקשו  .מחנכות הכיתות תהלומדים בשני בתי ספר ממלכתיים במרכז הארץ וארבע

עירב שני הקונפליקט . קונפליקט היפותטילדווח על האסטרטגיה שבה יבחרו על מנת לפתור 

כאשר לשני , התנהל סביב חלוקת זמן לשימוש במחשבו( כאשר אחד מהם היה הנשאל)ילדים 

נבדקו ארבע אסטרטגיות עיקריות ליישוב במחקר . משאבים וצרכים שונים, רצונות ילדיםה

-אסטרטגיות פרו(: (Chung, & Asher, 1996ונג ואשר 'קונפליקטים בהתאם לשיטת המיון של צ

אסטרטגיות פסיביות הכוללות ויתור על , אסטרטגיות של כפייה או שימוש בכוח, חברתיות

הדגש במחקר היה על . אסטרטגיות המערבות מבוגרים, הימנעות או עזיבה –אינטרסים אישיים 

חברתיות בשל הערך התפתחותי החינוכי והפוטנציאל הטמון בפתרונות אלו -אסטרטגיות פרו

 & ,Dunn, 1993; Johnson, & Johnson, 1994; Johnson)סתגלות החברתית של הילד לה

Johnson, 1995.) 

 Emotion שאלון לבדיקת אסטרטגיות לוויסות רגשיהילדים התבקשו לענות על , נוסף על כך

Regulation Questionnaire – ERQ (Gross, & John, 2003) הבנה לשאלון וכן על ה

 .מיועד לבחון את תפיסת הנבדק לגבי הערכת הידעה(Kuhn et al., 2000) אפיסטמולוגית 

הבנה לשהצביעו מחקר ה יממצאי .לא אושש מודל התיווך שהוצע, 6על פי ממצאי מחקר  

האסטרטגיה לפתרון קונפליקטים שבה יש תרומה מהותית לניבוי  יסות רגשיוולאפיסטמולוגית ו

 .יבחר הילד

תוך ניסיון לעורר עוצמה רגשית גבוהה בקרב  6מחקר  לשיה יקצרפלהמחקר השני היה 

באמצעות ראיון קצר אשר במהלכו הילד התבקש להיזכר העוררות הרגשית נוצרה  .הנבדקים
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 & ,Lobbestael, Arntz) אשר התרחש בעבר הקרובקונפליקט  ,שלו עם ילד אחרבקונפליקט 

Wiers, 2007).  כיתות ה שש מ 66-61בגילים  בנות 52, בנים 22 :תלמידים 671במחקר השתתפו

 .הם של התלמידיםשש מחנכות הכיתות והורי ,שלושה בתי ספר ממלכתיים במרכז הארץמ

ספציפית נמצא קשר משמעותי בין . שחזרו את ממצאי המחקר הראשון 2ממצאי המחקר  

 .קטהרמה האפיסטמולוגית והתהליכים השונים של ויסות רגשי ובין האסטרטגיות לפתרון קונפלי

אסטרטגיות מקדימות והדחקת ביטויים חיצוניים של  –האסטרטגיות לוויסות רגשי , כפי ששוער

-והרמה האבסולוטיסטית של ההבנה האפיסטמולוגית ניבאו את הבחירה באסטרטגיה פרו, רגש

 .חברתית לפתרון קונפליקט

סטרטגיות האסטרטגיות לוויסות רגשי ובין הא נועד לבחון את הקשר הסיבתי בין 3מחקר 

, האסטרטגיות לוויסות רגשילשם כך תופעלו . בוחרים 66-61לפתרון קונפליקט שילדים בגילים 

בחן את השפעתן של שתי  מחקרה .ונבחנה השפעתן על האסטרטגיות לפתרון קונפליקט

הדחקת הביטוי החיצוני והערכה קוגניטיבית מחודשת של האירוע  – אסטרטגיות לוויסות רגשי

שימוש במטלה שבה התבקשו הילדים  נעשה זה בשונה מהמחקרים הקודמים  חקרבמ .של הרגש

לגבי  שהיה בה ניגוד אינטרסיםכל שני ילדים התבקשו לבצע יחד מטלה : לנהל קונפליקט בפועל

 .ואפשרות להגיע לפיתרון שיטיב עם שני הילדים , הדרך שבה עליהם לבצע אותה

לא , בניגוד למשוער .שני המחקרים הקודמיםלא הצליח לשחזר את הממצאים של  זה מחקר

תחת התנאי של הערכה קוגניטיבית מחודשת בהשוואה של הילדים  בביצועהתקבלו הבדלים 

, אינדיקציה התקבלה ,זאתלמרות . נאי של הדחקת ביטויים חיצוניים של רגשתחת התם הלהישגי

וד בתנאי של הערכה בע. לתהליכי שיח שונים בתנאי הוויסות השונים, אם כי לא מובהקת

 ,קוגניטיבית מחודשת תהליך השיח אופיין בשותפות ובמעורבות של שני הצדדים ביצירת השיח

אופיין בכך שהילדים ניהלו תהליך של דיון שבו השיח בתנאי של הדחקת ביטויים חיצונים של רגש 

 .כל אחד מהצדדים העלה טענה נגד ההצעה של הצד השני

של ילדים באסטרטגיות  הקשורים לבחירהבנה של הגורמים ההאת  העמיקהמחקר הנוכחי 

ממצאי המחקר הצביעו שלהבנה אפיסטמולוגית ולוויסות רגשי יש . שונות לפתרון קונפליקט

נמצא שנטייה : ניבוי האסטרטגיה לפתרון קונפליקטים שבה בוחרים ילדיםלתרומה מהותית 

, חברתי-בחירה בפתרון פרו לשה לתפיסה אבסולוטיסטית אצל ילדים קשורה לסבירות נמוכ

נטייה של הילד לווסת את רגשותיו באמצעות ; בחירה בפתרון של כפייה לשולסבירות גבוהה 

קשורה לבחירה , הערכה מחודשת או הערכה מוקדמת על האירוע –האסטרטגיות המקדימות 
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טרטגיה של נטייה של הילד לווסת את רגשותיו תוך שימוש באס; חברתי לקונפליקט-בפתרון פרו

 . הדחקת הביטויים החיצוניים של הרגש נמצאה קשורה לבחירה בפתרון של כפייה

אני ממליצה  על שילוב של יסודות ההבנה , לאור הממצאים של המחקר הנוכחי

עשוי לעודד תהליך קונסטרוקטיבי בניהול היום של הילד כגורם -האפיסטמולוגית בחיי היום

כגון לגיטימציה למגוון דעות ושילוב מקורות ופרשנויות , סודותלמידת י. קונפליקטים בין ילדים

את העדפותיו של האחר ושל , את צרכיו, עשויים לאפשר לילד להבהיר לעצמו את עמדתו, שונים

לפיהם ויסות רגשי קשור אשר מתוך ממצאי המחקר , כמו כן. חברתי-עצמו ולשלבם בפתרון פרו

הורים ומטפלים ישימו דגש על , חשוב שמורים, לבחירה באסטרטגיות לפתרון קונפליקטים

זאת כדי להעלות את הסיכוי . ילדים מווסתים את רגשותיהם ות שבאמצעותןיעילאסטרטגיות 

ובכך ישפרו את איכות חייהם , שהם יתמודדו עם קונפליקטים חברתיים בדרך קונסטרוקטיבית

 .בחברה
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Abstract 

In recent years, nanotechnology research combining structural and biological aspects is 

accelerating; the present study aims at investigating the interface between nanotechnology, 

chemistry and biology. The first chapter focuses on the self-assembly and lipid interactions of 

diacylglycerol lactone (DAG-lactones) derivatives studied at the air/water interface. DAG 

lactones are activators of protein kinase C (PKC) family which are involved in controlling the 

function of other proteins through the phosphorylation of hydroxyl groups of serine and 

threonine amino acid residues on these proteins. PKC enzymes in turn are activated by signals 

such as increases in the concentration of DAG-lactones. Several studies have shown that 

synthetic diacylglycerol lactones are effective modulators of critical cellular signaling pathways. 

The biological activity of these amphiphilic molecules depends in part upon their lipid 

interactions within the cellular plasma membrane. In the present study we explore the 

thermodynamic and structural features of DAG-lactone derivatives and their lipid interactions at 

the air/water interface. Surface-pressure/area isotherms and Brewster angle microscopy revealed 

the significance of specific side-groups attached to the terminus of a very rigid 4-(2-

phenylethynyl)benzoyl chain of the DAG-lactones, which affected both the self-assembly of the 

molecules and their interactions with phospholipids. The experimental data highlight the 

formation of different phases within mixed DAG-lactone/phospholipid monolayers and 

underscore the relationship between the two components in binary mixtures of different mole 

ratios. Importantly, the results suggest that DAG-lactones are predominantly incorporated within 

fluid phospholipid phases rather than in the condensed phases formed, for example, by 

cholesterol. Moreover, the size and charge of the phospholipid headgroups do not seem to affect 

DAG-lactone interactions with lipids. 

The second chapter focuses on the ability to create nanoscale structures which can be 

transparent, using the air water interface - which represents an efficient tool that triggers the 



formation of self-assembled nanostructures formed by different micro-environments (e.g., 

surfactants). Various microscopic techniques (AFM, TEM, SEM, BAM) were applied to 

characterize the self-assembling structures of DAG-lactones and gold nanoparticles. We 

observed remarkable modifications of the sizes and morphologies of the DAG-lactone 

nanostructures when the molecule is co-deposited with lipid molecules in mixed monolayers. 

The pronounced effects of the lipid environment upon the structural features of the DAG-lactone 

assemblies highlight the potential of lipid-modulated self-assembly to affect the biological 

functions of these biomimetic ligands. Furthermore, we found that a combination between gold 

nanoparticles capped with alkane-thiol, to fatty acid and alcohol which create rigid domains at 

the air water interface, allows us to form nano scale wires, which can be potentially used as 

conductive electrodes. 

The third chapter deals with new formulations for brain-targeted drug delivery. Delivery 

of drugs and imaging agents into the brain is a formidable task due to the impregnability of the 

blood-brain barrier (BBB) to many artificial delivery vehicles. Bolaamphiphiles - amphiphilic 

molecules which consist of two hydrophilic headgroups linked through a long hydrophobic chain 

and which form highly stable vesicles - are considered promising candidates for drug delivery 

through the BBB. Incorporation of magnetic nanoparticles (MNPs) into vesicles prepared from 

two distinct bolaamphiphiles (bolavesicles), and investigation of their membrane interactions and 

cell penetration properties are described. Spectroscopic and microscopic analyses, employing 

both model membrane systems and brain capillary endothelial cells, demonstrate incorporation 

of the MNPs within the bolavesicles and reveal that the embedded MNPs modulate the 

bolavesicle physicochemical properties. Importantly, we show that implanting MNPs within 

bolavesicles significantly enhances their membrane interactions and cell uptake efficiency. 

Overall, this study suggests that the new magnetic bolavesicles might constitute a promising 

platform for targeted diagnostics and drug delivery into the brain. 
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 תקציר

מבניים וביולוגיים נמצא בפריחה, בשנים האחרונות, המחקר בתחום הננוטכנולוגיה המשלב אספקטים 

 בין שני אספקטים אלה. עוסק בשילובמחקר אותו בצעתי ה

לקטון  DAGהיווצרות העצמית והאינטראקציות הליפידיות של מולקולות ההפרק הראשון מתמקד בחקר 

לקטון סינטטיות הינן מעורבות בתהליכים  DAGמולקולות שקרים הראו סינטטיות בממשק אויר מים. מח

ולוגית של מולקולות אמפיפיליות אלו תלוייה בחלקה תאים. הפעילות הבימרכזיים של מעבר אותות ב

מטרת המחקר המוצג בפרק זה הינה למידת הארגון של  באינטראקציות שלהן עם ליפידים בממברנת התא.

ולייר הליפידי תוך השלכה של נומממשק אויר מים והאינטראקציות שלהן עם הלקטון ב DAGמולקולות 

 לקטון השונות בתא. DAGהתוצאות על פעילות מולקולות 

סיפקו מידע מפורט  Brewster Angle Microscopy (BAM)איזותרמות דחיסה ושיטות מקרוסקופיות כגון 

ון הקשיח הן בקביעת האינטראקציות של לקט  DAGשייר הצדדי הקשור ל הלגבי החשיבות המכרעת של 

המידע הניסיוני  המולקולות עם הממברנה והן בצורת ההסתדרות העצמית של המולקולה במשק אויר מים.

לקטון   DAGהמתקבל מדגיש את ההיווצרות של פאזות שונות במונולייר המשלב תערובת של מולקולות 

ני הרכיבים בתערובת בינארית ביחסים מולרים שונים. ופוספוליפידים וכן מבליט את מערכת היחסים בין ש

אופן ניכר בתוך הפאזה הנוזלית של ב ותלקטון משתלב  DAG מולקולוקתתוצאות המחקר מראות ש

הפוספוליפיד להבדיל מהפאזה הקשיחה שנוצרת למשל על ידי כולסטרול. יתר על כן הגודל והמטען של קבוצת 

 לקטון עם הליפיד.  DAGאופן ניכר על האינטראקציות של ה בהראש של הפוספוליפיד לא משפיעות 

כהמשך ישיר למחקר זה הפרק השני התמקד ביכולת ליצור מבנים ננומטרים אשר ניתן להעבירם למשטחים 

קשיחים תוך שימוש בממשק האוויר מים אשר מהווה כלי חשוב המעורר את היצירה של ננומבנים הנוצרים 

גוון שיטות מקרוסקופיות על מנת לאפיין את מילי שטח. בפרק זה הצגנו שימוש בבסביבה שונה של חומרים פע

 לקטון והן של חלקיקי זהב ננומטרים.  DAGהמבנים הנוצרים בהיווצרות עצמית הן של 

לקטון הננומטרים כאשר   DAGהן של הגודל והן של המורפולוגיה של מבני ה  משמעותיים ראינו שינויים

מולקולות ליפידיות ליצירת מונולייר. ההשפעה של הסביבה הליפידית השונה על  המולקולה עורבבה עם

לקטון שנוצרו מבליטה את הפוטנציאל של היווצרות עצמית כתלות   DAGהמאפיינים המבניים של מבני ה 

 בסביבה ליפידית והשפעתה על הפעילות הביולוגית של ליגנדים אלה.

ממשק האוויר מים מצאנו כי שילוב בין חלקים ננומטרים של כהמשך להסתדרות העצמית של מולקולות ב

זהב העטופים בשרשראות אלקניות לבין חומצת שומן ואלכוהול היוצר מבנים קשיחים בממשק האוויר מים 

 אפשר לנו ליצור חוטים ננומטרים של זהב בעלי פוטנציאל לשימושים שונים.



דשה להובלת תרופות למח, הובלה של תרופות אל הפרק השלישי עסק בהכנתה ואיפיונה של פורמולציה ח

להעביר דרכו אמצעים  , אשר אינו מאפשר(BBBהמח )-מחסום דםההמח הינה משימה מורכבת בשל  

מלאכותיים רבים הנושאים תרופות. בולה אמפיפילים הינן מולקולות אמפיפיליות המורכבות משני ראשים 

יות ומסוגלות ליצור ווסיקולות יציבות, מדובר למעשה הידרופילים המחוברים בניהם בשרשרת הידרופוב

 .BBB-ה"במועמד ראוי" עבור הובלת תרופות דרך 

במחקר המוצג בפרק זה הראנו הכנסה של חלקיקים מגנטים ננומטרים לתוך ווסיקולות שהוכנו מנגזרות 

קציות הממברנליות אמפיפילים, ביצענו איפיון של הפורמולציה החדשה, חקרנו את האינטר-שונות של בולה

של הפורמולציה שיצרנו עם ממברנות מלאכותיות וכן את המעבר דרך תאים. ביצענו אנליזה סטטרוסקופית 

את התכונות  על מנת לאפייןומיקרוסקופית הן במודל הממברנלי והן בתאי אנדותל נימיים שמקורם במח, 

 פיזיקאליות של הווסיקולות עם ובלי חלקיקים מגנטים.-הכימיות

אמפיפיליות משפרת באופן ניכר את -שהכנסה של חלקיקים מגנטים לתוך ווסיקולות בולה הצלחנו להראות

המחקר סיקולות לתוך תאים. בראייה כוללת, האינטרקציות של הווסיקולות עם הממברנה וכן את הכנסת הוו

 מצעי אבחון למח.  המוצג בפרק זה מראה שלפורמולציה החדשה יש פוטנציאל מבטיח בהובלה של תרופות וא

 

 



הסטטיסטיקה של האיכלוס והמניה של חלקיקים במערכת מזוסקופית סגורה. נושא העבודה:

 מאיה חכם.שם המגישה:

 פרופ' דורון כהן.שם המנחה:

תקציר העבודה:

  של החלקיקיםQזרם יכול להיווצר במערכת סגורה ע"י שינוי של פרמטרים בזמן. כמות המטען 

  נראה.Var(Q(ונות > , והשQהמועברים דרך נתיב תנועה, מאופיין באמצעות ערך התוחלת <

 שהתפיסה הרווחת לגבי הסטטיסטיקות הללו אינה חלה ברגע שהמכניקה הקוונטית נלקחת

 בחשבון. נחקור תחילה את תהליך המעבר דרך נתיב כפול, שמהווה דוגמא טיפוסית לסטטיסטיקת

 המניה במערכת הרב- נתיבית הלא טריוויאלית. מצאנו כי, למרות התפיסה הרווחת, תהליך זה

 אינו גורר רעש חלוקה. נעבור לנתח מחזור בחישה מלא המורכב מרצף של שני מעברי לנדאו-זנר.

 מצאנו כי באופן כללי, סטטיסטיקת המניה וסטטיסטיקת האיכלוס נעשות בלתי קשורות, וכי

ההתאבכות משפיעה עליהם באופן אחר.

 על מנת לנתח את המערכת הרב-גופית ננתח עיבוי בוזה-איינשטין המצוי בתוך מלכודת פוטנציאל

  ועם אינטראקציה ביןKשל בור כפול עם הפרש פוטנציאל בין הבורות, עם מקדם מעבר 

  החלקיקים מצויים בבור השמאלי. נניע את המערכתN. העיבוי מוכן כך שכל Uהחלקיקים 

 באמצעות שינוי הפרש הפוטנציאל בין הבורות. כתלות באינטראקציה ובקצב השינוי של הפרש

 הפוטנציאל נבחין בין שלושה סוגים של דינמיקה: אדיאבטית, דיאבטית ופתע, ונבחן את

סטטיסטיקת האיכלוס של המצב הסופי.

 באמצעות תמונת מרחב-פאזה סמיקלאסית, נבחן את הדינמיקה של המערכת הבוזונית הרב

 חלקיקית עבור שלל מצבי הכנה התחלתיים ועבור פוטנציאלים ומקדמי אינטראקציה ומעבר

 קבועים. ההתפלגויות במרחב הפאזה משמשות לחישוב של צפיפות המצבים הלוקאלית, אשר

 מאפיינת את הדינמיקה. התמקדנו בתחום ג'וזפסון בו גם האינטראקציה וגם אמפליטודת המעבר

 אינן זניחות. הראנו כי דיפוזית-הפאזה של ההכנות הקוהרנטית תלויה בהפרש הפאזה ההתחלתי.

 עבור מצב התחלתי שאינו קוהרנטי, מצאנו ערך אוניברסלי שאליו מגיעה הקוהרנטיות כעבור זמן

 רב. בנוסף, השווינו בין שתי הכנות קוהרנטיות המצויות במרחב הפאזה בקרבת הספרטריקס אך

 באזורים שונים שלו ומצאנו הבדלים משמעותיים בהתכנסות שלהן להתנהגות קלאסית ככל

 שמספר החלקיקים רב יותר. בכל ההכנות, ישנה התאמה טובה בין הטיעונים הסמיקלאסיים

 והסימולציות הנומריות, המאשרת את תקפותה של תמונת מרחב-הפאזה לתיאור הדינמיקה

הקוונטית.

 טענו כי בנסיבות מסוימות האנליזה נמשכת גם מעבר לתמונה האדיאבטית, אפילו עבור הנעה

 איטית מאוד. אנו שוקלים אבטיפוס של "משאבת בוכנה" הפועלת בטבעת, היכן שזרם מעגלי נוצר

 כתוצאה מהנעה מחזורית. למצב כזה ניתן להתיחס כהכללה של מודל פרמי-אולם, המשלב קיר נע

 בעל גובה סופי (בוכנה) וטופולוגיה לא-טריוויאלית (טבעת). כמות החלקיקים המועברים במחזור

 אחד נקבע באמצעות מבנה השכבות של מרחב – הפאזה. לכל שכבה יש מהירות סחף אופיינית

 משלה. נדון בהבדלים בהשוואה לתמונה האדיאבטית ולתמונת בולצמן, ונדגיש את המשמעות של

התרומה ה"דיאבטית"  העשויה לגרום לאפקט הזרם נגד- הבחישה.
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Abstract

A current can be induced in a closed device by changing control parameters. The

amount Q of particles that are transported via a path of motion, is characterized by its

expectation value 〈Q〉, and by its variance Var(Q). We show that some common conceptions

about these statistics do not apply once quantum mechanics is considered. We first study the

process of a double path crossing, which is the prototype example for counting statistics in

the non-trivial multiple path geometry. We find that , contrary to common expectation, this

process does not lead to partition noise. Then we analyze a full stirring cycle that consists of

a sequence of two Landau-Zener crossings. We find that quite generally , counting statistics

and occupation statistics become unrelated, and that quantum interference affects them in

different ways.

In order to analyze the many body systems we consider an atomic Bose-Einstein con-

densate (BEC) loaded in a biased double-well trap with tunneling rate K and inter-atomic

interaction U . The BEC is prepared such that all N atoms are in the left well. We drive

the system by sweeping the potential difference E between the two wells. Depending on

the scaled interaction, u = NU/K, and the sweep rate, Ė , we distinguish three dynamical

regimes: adiabatic, diabatic, and sudden , and consider the occupation statistics of the final

state.

Using a semiclassical phase-space picture, we study the dynamics of the many body

bosonic system with various initial preparations and constant potentials, interaction , and

tunneling rate. Phase-space distributions are used to calculate the local density of states,

which in turn characterize the dynamics. Phase-diffusion of coherent preparations in the

Josephson regime is shown to depend on the initial relative phase between the two conden-

sates. For initially incoherent condensates, we find a universal value for the buildup of coher-

ence in the Josephson regime. In addition, we contrast two types of on-separatrix coherent

preparations, finding striking differences in their convergence to classicality as the number
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of particles increases. For all cases, there is good agreement between the semiclassical

argumentation and exact numerical simulations, confirming the validity of the phase-space

picture to describe strong-correlation quantum dynamics.

We argue that there are typical circumstances where the analysis should go beyond the

adiabatic picture, even for very slow driving. We consider the prototypical “piston pump”

operating on a ring, where a circulating current is induced by means of an AC drive. This

can be regarded as a generalized Fermi-Ulam model, incorporating a finite-height moving

wall (piston) and non-trivial topology (ring). The amount of particles transported per cycle

is determined by a layered structure of phase-space. Each layer is characterized by a differ-

ent drift velocity. We discuss the differences compared with the adiabatic and Boltzmann

pictures, and highlight the significance of the ”diabatic” contribution that might lead to a

counter-stirring effect.

Key words: Quantum transport, Quantum-classical correspondence, Counting statis-

tics, Quantum stirring, Adiabatic processes, Landau-Zener transitions, Diabatic transition,

Multiple path geometry, Ahraonov-Bohm geometry, Counter-stirring
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Chapter 1

Introduction

1.1 Overview

This research focuses on closed mesoscopic systems that contain either a single particle

or many particles. In particular, we are interested in the dynamics of the particles, in

the statistics of the measurements, in the quantum effects , and in the quantum-classical

correspondence.

Consider, to begin , a closed isolated quantum system, such as a 2 or 3 site ring. As

long as there is no magnetic field, the stationary states of the system should not carry any

current. In order to have a non-zero current I through a section of the device, it would

be necessary to drive the system or to prepare it in a non-stationary state. Driving means

changing some parameters in time. During a time period t the amount of particles that get

through the section is Q. One may ask what is the distribution of the measured Q, and

in particular what is the expectation value 〈Q〉, and what is the variance Var(Q). This is

known as counting statistics (for more details see section 1.2) [1, 2, 3].

The driving considered is periodic , so Q can be defined such that the time period t is

simply the period. In the context of open geometry, non-zero Q (non zero “DC” current) ,
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which is created by periodic (“AC”) driving , is known as “quantum pumping” [4, 5]. We

use the term “quantum stirring” (see 1.2 for detailed definition) [6, 7] in order to describe

the analogous effect with regard to a closed device [8]. The current in our closed system is

therefore circulating direct current.

One might wonder what the effect of many particles is on the dynamics and the

statistics of the measurement of these types of systems. In order to have many quantum

particles in the type of systems that we are considering, they would have to be of Bosonic

nature, and indeed, Bose-Einstein condensates (BECs) of dilute, weakly-interacting gaseous

systems would be appropriate for our purpose of studying the many-body dynamics. Our

theory can be compared to results of BEC experiments in which highly excited states are

produced naturally and their dynamics can be traced with great precision and control.

In the tight-binding limit, such systems can be described by a Bose-Hubbard Hamilto-

nian (BHH) (see 1.2 for details), characterized by the hopping frequency K between adjacent

lattice sites, the on-site interaction strength U , and the total atom number N . In the strong

interaction regime , the dimensionless scaled interaction parameter u ≡ UN/K exceeds unity,

as indicated by the quantum phase transition from a superfluid to a Mott-insulator [9, 10].

The simplest BHH is obtained for two weakly coupled condensates. Its Hamiltonian

is analogous to that of a spin problem where the Hilbert space dimension is related to the

constant particle number or alternatively to the total spin and the symmetry is that of the

group SU(2).

After considering pumping and stirring in the slow (adiabatic) regime we attempt to

challenge the oversimplified probability flow view. We argue that there are typical circum-

stances where the analysis should go beyond the adiabatic picture, even for very slow driving.

We present a detailed account of deterministic stirring that naturally extends into the

non-adiabatic regime, complementary to related studies of non-adiabatic stochastic stirring

[11] and Brownian ratchets [12].

We show that for a prototype system, the oscillating-piston model, even if the driving is
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very slow the dynamics is actually complex, due to the non-trivial structure of phase-space,

leading to drastic consequences for the transport.

The map we use generalizes the Fermi-Ulam model (FUM) (see 1.2) [13] ; we have

finite heights of piston and barrier, and periodic boundary conditions. Furthermore, while

the FUM has been conceived to study energy absorption due to deterministic diffusion in

momentum, here our interest is in the directed transport along the spatial coordinate.

Outline of this chapter. – In this opening chapter we would like to present the

necessary introductory material. In the next section (1.2) we lay down the scientific back-

ground for this work and explain the terms we have presented in this overview section. In

the final section of this chapter (1.3) we give a short summary of the papers and explain

the contribution of each of them to the general topic of the occupation and the counting

statistics in closed mesoscopic systems.

1.2 Scientific background

Quantum stirring

A pump is an alternating current (AC) driven device that generates a direct current (DC).

In the simplest configuration a pump has two leads connected to two reservoirs. In such open

geometry the pump takes particles from one reservoir and emits them into the other reservoir.

Accordingly , a current is produced even if the reservoirs have the same temperature and

chemical potential.

Stirring is the operation of inducing a circulating current with a non-vanishing DC

component in a closed system. The simplest geometry is obtained by integrating a pump in

a closed circuit. More generally , one can consider any type of stirring mechanism such as

moving a spoon in a cup of coffee.

Pumping and stirring effects in quantum physics have counterparts in purely classical

12



stochastic and dissipative processes [15]. The studies of quantum pumping [4, 5, 16, 17,

18, 19, 20] and of quantum stirring [8, 21] emphasize the role of quantum interference in

the analysis of the induced current. A major objective is to calculate the amount Q of

transported particles per driving cycle. There are circumstances in which Q is an integer

number due to the topology of parameter space [6, 7, 22, 23]. More generally , Q is affected

by inter-particle interactions, disorder, chaos, noise , and dissipation.

Bose-Hubbard Hamiltonian (BHH)

The Hubbard model approximately describes the physics of interacting quantum particles

on a lattice. If all particles are of bosonic nature then the appropriate model is the Bose-

Hubbard model. The Hubbard model applies to fermionic particles such as electrons, rather

than bosons. In the case of Bose-Fermi mixtures, the model Hamiltonian is called the Bose-

Fermi-Hubbard Hamiltonian.

The Bose-Hubbard Hamiltonian (BHH) describes the physics of the Bose-Hubbard

model. It is of the form:

H = −K
∑
〈i,j〉

(
b†ibj + b†jbi

)
+
U

2

∑
i

n̂i (n̂i − 1)− µ
∑
i

n̂i. (1.1)

where i sums over all lattice sites, and 〈i, j〉 sums over all neighboring sites. b†i and bi are the

bosonic creation and annihilation operators, respectively. n̂i = b†ibi is the number operator

of site i. K is the hopping parameter, U is the inter-particle interaction (with U > 0 for

repulsion and U < 0 for attraction), and µ is the chemical potential.

The Fermi-Ulam model (FUM)

The Fermi-Ulam model (FUM) is a dynamic system introduced by Stanislaw Ulam in 1961.

FUM is a variant of Enrico Fermi’s primary work on Fermi acceleration. The system

consists of a particle confined in a system of two walls, one static and the other in motion.
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A. J. Lichtenberg and M. A. Lieberman [13, 14] provided a simplified version that

derives from the Poincaré surface of section x = 0:

un+1 = |un + ux(ϕn)| (1.2)

ϕn+1 = ϕn +
2πM

un+1

(1.3)

where un is the velocity of the particle after the n-th collision with the fixed wall, ϕn ∈ [0, 2π]

is the corresponding phase of the moving wall, ux(ϕ) is the velocity function of the moving

wall , and M is the stochasticity parameter of the system, related to the distance between

the walls and constant under the static-wall approximation (SWA).

Depending on the velocity function ux(ϕ) of the moving wall, Kolomogorov-Arnold-

Moser (KAM) curves in the phase space (ϕ, u) might exist. These invariant curves act as

barriers that do not allow for a particle to further accelerate , and the average velocity of a

particle in any phase space area reaches saturation after some time.

For a function such as a trigonometric function (cosine or sine) these curves exist,

while they do not for the sawtooth function, for example. So, in one case particles will not

accelerate infinitely, and in the second case they could.

Full Counting Statistics and the binomial and sub-binomial distributions

Full Counting Statistics (FCS) has been studied by Levitov and Lesovik [1, 24, 25], who

looked at the full distribution function of charge transmitted through a mesoscopic conductor.

For a single conduction channel, the spectral density of the “quantum shot noise” component

at zero temperature is:

S =
e2

π2~
D(1−D)eV (1.4)

where D is the transparency of the channel and V is the voltage difference between leads.

In [1] the authors state that the distribution function of the electron in a single channel is a

binomial one, with probabilities p, q = 1
2
(1±

√
D).
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The binomial distribution is the discrete probability distribution counting the number

of A type incidents in a sequence of N independent Binary experiments (with possible results

of either A or B types), with probability p (q = 1 − p) for getting an A (B) type result in

each experiment.

If K is a binomially distributed random variable with parameters N and p, then the

mean and the variance of K are:

〈K〉 = Np (1.5)

Var(K) = Np(1− p) = Npq (1.6)

and we can write:

Var(K) = 〈K〉
(

1− 〈K〉
N

)
. (1.7)

In [P5] we use a sub-binomial distribution that is characterized by the parameter c in the

relation:

Var(K) =
〈K〉 − c

1− c

(
1− 〈K〉

N

)
. (1.8)

For c = 0 we return to the binomial distribution relation.

1.3 A short summary of the papers

This dissertation is based on 7 published papers [P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7] that are

attached in Chapter 2 and in Appendix B , and summarized briefly in the current section.

For the details see the relevant papers.

We analyzed quantum stirring and the statistics of the occupation and the counting

in closed mesoscopic systems such as a two- or three-site ring (Fig. 1.1) and a double well

(Fig. 1.2), for a single particle and many Bose particles, respectively. We compared the

quantum dynamics to classical and semi-classical behavior in similar classical models and a

deterministic classical piston pump (Fig. 1.3).
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In the first paper [P1] we considered the full counting statistics , which is associated

with a two-level coherent transition in the context of a continuous quantum measurement

process in order to demonstrate a nontrivial manifestation of restricted quantum-classical

correspondence. In particular , we tested the possibility of getting a valid result for Var(Q)

within the framework of the adiabatic picture, analyzing the simplest nontrivial example of

a Landau-Zener crossing [26].

In the second paper [P2] we analyzed what happens if a particle has two optional paths

available to get from one site to another (Fig. 1.1), and in particular what is Var(Q) for the

current that is induced in a quantum stirring device. It turned out that coherent splitting

and the stirring effect are intimately related and cannot be understood within the framework

of the prevailing probabilistic theory.

c

c1

c2

u

u

|0>

|0> |1>

|2>

|1>

Figure 1.1: Toy models that are analyzed in papers [P1], [P2] , and [P3]: a particle in a 2 site

system (upper illustration), and a particle in a 3 site system (lower illustration). The current is

measured through the dotted section. See papers for more details.

Within the framework of the classical probabilistic theory, a splitter would imply a
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noisy outgoing current. However, in [P2] we argue that the coherent splitting of a wave

packet is not noisy, and furthermore that the whole study of fluctuations in quantum stirring

devices requires one to go beyond QCC considerations. Consequently the problem that has

been raised in [P2] has motivated us to study the capabilities of the leading order adiabatic

approximation for the purpose of calculating Var(Q) as done in the parallel work of [P1].

The third paper [P3] expands the papers [P1] and [P2] and attempts to highlight the

misconceptions that might result from an attempt to adopt ideas from the theory of open

geometries literature to the present context we are studying. We analyze a full stirring

cycle that consists of a sequence of two Landau-Zener crossings. We find out that quite

generally counting statistics and occupation statistics become unrelated, and that quantum

interference affects them in different ways. The first subject of this thesis , which consists

of the papers [P1], [P2] , and [P3] , has motivated us to study the many body problem that

was the next subject in our research.

In the fourth paper [P4] we studied the phase sensitivity of collisional phase diffusion

between weakly coupled Bose-Einstein condensates, using a semiclassical picture of the two-

mode Bose-Hubbard model. When weak coupling is allowed, zero relative phase locking is

attained in the Josephson-Fock transition regime, whereas a π relative phase is only locked

in the Rabi-Josephson point.

In the fifth paper [P5] we considered an atomic Bose-Einstein condensate loaded in a

biased double-well trap with hopping parameter, K, inter-particle interaction, U , and with

bias (potential difference) ε. The Bose-Einstein condensate is prepared such that all N atoms

are in the left well. We drive the system by sweeping ε between the two wells. Depending

on the interaction u = NU/K and the sweep rate ε̇, we distinguish three dynamical regimes:

adiabatic, diabatic, and sudden , and considered the occupation statistics of the final state.

The analysis goes beyond mean-field theory and was complemented by a semiclassical picture.

We have shown that in the case of a many-body Landau-Zener transition the mean-field

binomial expectation is not realized; however, a sub-binomial scaling relation still works quite
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Figure 1.2: The dimer-double well system considered in papers [P1], [P2] , and [P3], with hopping

parameter, K, inter-particle interaction, U , and with bias ε. See papers for more details.

well. The study of the occupation statistics and, in particular, the participation number of

the final distribution allowed us to resolve all of the details of the adiabatic-diabatic-sudden

crossovers and to verify theoretical estimates for the threshold of each crossover.

In the sixth paper [P6] we employed a semiclassical picture to study dynamics in

a bosonic Josephson junction with various initial conditions. Phase-diffusion of coherent

preparations in the Josephson regime is shown to depend on the initial relative phase between

the two condensates. For initially incoherent condensates, we find a universal value for

the buildup of coherence in the Josephson regime. In addition, we contrast two seemingly

similar on-separatrix coherent preparations, finding striking differences in their convergence

to classicality as the number of particles increases.

In the final paper [P7] , we go on to study a different model in which there is pump-

ing of a classical particle in a closed system. We considered the prototypical piston pump

operating on a ring, where a circulating current is induced by means of an AC drive. This

can be regarded as a generalized Fermi-Ulam model, incorporating a finite-height moving

wall (piston) and non-trivial topology (ring). The amount of particles transported per cycle

is determined by a layered structure of phase space. Each layer is characterized by a differ-
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ent drift velocity. We discuss the differences compared with the adiabatic and Boltzmann

pictures, and highlight the significance of the diabatic contribution that might lead to a

counter-stirring effect.

particle
piston

Ring

Xp

Vb

pV

Figure 1.3: The model considered in paper [P7], an oscillating piston pump integrated into a

ring. The pumping cycle is illustrated on the right. The scattering within the ring is modeled as a

potential barrier.

Our oscillating-piston model exhibits a layered mixed phase-space structure. The de-

termination of the drift velocity requires going beyond a simple parametric theory: in general

, neither an adiabatic nor a Boltzmann picture applies. The drift velocity in some layers

can even have a sign opposite to the current direction that would be expected for a strictly

adiabatic pumping (counter-stirring). These chaotic layers already appear for slow driv-

ing, whereas a homogeneously chaotic phase space, compatible with a stochastic picture of

stirring, requires a different limit. It is important to realize that no simple relation can be

established between a stirring problem and its corresponding pumping problem (that is, the

same driven potential in an open configuration). Different paradigms are involved.
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Chapter 2

The Published Papers

2.1 Restricted quantum-classical correspondence and

counting statistics for a coherent transition

M. Chuchem and D. Cohen, Phys. Rev. A 77, 012109 (2008).
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The conventional probabilistic point of view implies that if a particle has a probability p to make a transition
from one site to another site, then the average transport should be �Q�= p with a variance var�Q�= �1− p�p. In
the quantum mechanical context this observation becomes a nontrivial manifestation of restricted quantum-
classical correspondence. We demonstrate this observation by considering the full counting statistics which is
associated with a two level coherent transition in the context of a continuous quantum measurement process.
In particular we test the possibility of getting a valid result for var�Q� within the framework of the adiabatic
picture, analyzing the simplest nontrivial example of a Landau-Zener crossing.

DOI: 10.1103/PhysRevA.77.012109 PACS number�s�: 03.65.Ta, 73.23.�b

I. INTRODUCTION

The discussion of quantum-classical correspondence
�QCC� in the mathematical physics literature is as old as the
history of quantum mechanics. Traditionally one has in mind
complicated semiclassical approximation schemes for calcu-
lating the propagation of wave packets. A more elaborated
analysis of the spreading process �1� leads to the distinction
between robust restricted QCC and fragile detailed QCC.
Restricted QCC means that �A�qm��A�cl holds only for a
restricted set of observables, and survives even in the pres-
ence of diffraction, while detailed QCC means �A�qm��A�cl

for all the well behaved observables, and requires smooth
potentials as in the traditional formulation.

Controlling atoms in a few site system is state of the art
�2,3�. The prevailing studies are focused in restricted ques-
tions such as “what is the probability for a transition from
one site to the other site” �4,5�. But what about the associated
noise �6,7� and the full counting statistics �FCS� of a quan-
tum transition? We argue below that the simplest example of
a single particle in a closed two site system can be worked
out exactly so as to illuminate the essence of restricted QCC
in the context of FCS studies. This has the side benefit of
shedding light on the vague picture in the pioneering works
�8,9� about shot noise, where the discussion of FCS is im-
mersed in complicated diagrammatic calculations involving
a many-body system of fermions in an open geometry, hence
obscuring the simple physics that underlays the bottom line
results. While most follow-up publications about FCS
�10–14� are aimed in studying the distribution of transmis-
sion eigenvalues, our concern below is with some fundamen-
tal aspects that distinguish quantum dynamics from its clas-
sical stochastic analog.

We consider the simplest nontrivial example: the adiabatic
crossing of a particle from one site to another site, which
involves a two level Landau-Zener transition �15–19�.
Within the framework of a classical probabilistic point of
view the particle has some probability p to make the transi-
tion. In any particular realization the particle either makes
the transition or not. Accordingly the integrated current from
the first to the second site is either Q=1 or Q=0, respec-
tively. It follows that

�Q� = p �1�

with the variance

var�Q� = �1 − p�p . �2�

This classical probabilistic point of view does not hold in the
quantum mechanical reality. The characterization of the full
counting statistics requires some care in the description of a
continuous quantum measurement. Accordingly one has to
distinguish between the naive mathematical definition �8� of
the Q probability distribution P�Q�, and the proper physical
definition �20� of the quasiprobability distribution P�Q ;x�,
where x signifies the strength of the interaction with the de-
tector. It is important to realize that in general P�Q ;x=0� is
not the same as P�Q�, but still they have the same first and
second moments.

This paper has two parts. In the first part we establish
restricted QCC for the counting statistics using general prin-
ciples. In the second part we study whether the adiabatic
approximation can be used in order to derive leading order
results. The importance of the latter analysis becomes appar-
ent once one tries to obtain results for more complicated
multiple-path geometries where the exact solution for P�Q�
is out of reach. We further discuss this latter point in the
concluding section.

II. RESTRICTED QCC FOR MOMENTS OF Q

For a general network that consists of several sites we can
define a set of occupation operators N and current operators
I. In the Heisenberg picture the time derivative of any occu-
pation operator equals a sum over the ingoing current opera-
tors. In order to demonstrate the general idea of restricted
QCC we consider below the simplest example of one particle
in a two site system. The model Hamiltonian in the position
basis is

H = ��t/2 c

c − �t/2 	 , �3�

where c is the hopping amplitude. We define an occupation
operator N and a current operator I as follows:

N = �0 0

0 1
	 . �4�
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I = � 0 ic

− ic 0
	 . �5�

Using the Heisenberg picture the two are related by the equa-
tion

d

dt
N�t� = I�t� , �6�

where I�t�=U�t�†IU�t�, and U�t� is the evolution operator.
Consequently it is useful to define a counting �“transported
charge”� operator

Q = 

0

t

I�t��dt�. �7�

From the Heisenberg equation of motion �6� it follows
that the occupation probability �N�t�� and the probability
current �I�t�� are related by a continuity equation. However,
in fact we can derive a stronger statement. By integrating Eq.
�6� over time one obtains

Q = N�t� − N�0� . �8�

Assuming that the particle is initially in the left site, which is
a zero eigenstate of N, one concludes the nontrivial relation

�Qk� = �Nk�t for k = 1,2. �9�

This relation between the kth moment of the counting opera-
tor �as determined in the Heisenberg picture by an expecta-
tion value at the reference time t=0� and the kth moment of
the occupation operator �as determined in the Schrödinger
picture by an expectation value at time t� does not hold for
k�2, because the operators in �0��N�t�−N�0��k�0� are non-
commuting.

Thus for a coherent quantum transition where initially
�Nk�0=0, we find at the end of the process �Nk�t= p, and
consequently it follows that �Qk�= p for k=1,2, leading to
Eqs. �1� and �2�. But the higher moments would be different
compared with the classical expectation, as further discussed
in the next section, and therefore we have here a very simple
example for restricted rather than detailed QCC.

III. THE FCS-NAIVE RESULTS

Both Eqs. �1� and �2� can be derived on the basis of a
classical probabilistic point of view. The classical reasoning
is based on the following idea regarding the counting statis-
tics:

P�Q� = �1 − p for Q = 0,

p for Q = 1.
 �10�

The kth moment of this probability distribution is �Qk�= p,
leading to Eq. �1� as well as to Eq. �2�. But we are going to
explain that the classical reasoning is wrong: It is wrong both
according to the naive mathematical definition of P�Q�, and
also according to the proper physical definition of P�Q ;x�,
which we review in Appendix A. Consequently in the
present section we derive the mathematically correct results

for P�Q�, while in the next section we work out the physi-
cally meaningful result for P�Q ;x�.

Let us elaborate on the straightforward procedure for na-
ive FCS calculation. The first step is to write the current
operator in the Heisenberg picture

I�t�nm = �n�U�t�†IU�t��m� . �11�

It is important to realize that the current operator and hence
the counting operator have a zero trace. Consequently inte-
grating over time we get

Qnm � � + Q� iQ�

− iQ�
* − Q�

	 . �12�

The first two moments �Q� and �Q2� are obtained from this
matrix, leading to the identifications

�Q� = Q� , �13�

var�Q� = �Q��2. �14�

The zero trace property also implies that the eigenvalues of
Q are opposite in sign

Q� = � ��Q��2 + �Q��2. �15�

On the basis of the continuity equation we can argue that
�Q���1 for any preparation. Therefore we must get �Q��
�1. In fact we can deduce much more on the basis of re-
stricted QCC. Observing that Eqs. �13� and �14� should be in
agreement with Eqs. �1� and �2� one deduces that

Q� = p , �16�

Q� = ��1 − p�p � phase factor. �17�

If we could regard Q as a conventional observable, then
upon measurement its observed values would have the dis-
tribution

P�Q� = �p− for Q = Q−,

p+ for Q = Q+.
 �18�

This distribution is characterized by two parameters because
Q� are opposite in sign, and p� sum up to unity. Restricted
QCC provides the two equations �Q�= p and �Q2�= p that
can be solved, leading to

Q� = � �p , �19�

p� =
1

2
�1 � �p� , �20�

where the expression for Q� is in agreement with Eqs.
�15�–�17� of the previous paragraph. A look-alike result had
been obtained for shot noise of fermions using complicated
diagrammatic techniques �8�. An equivalent way to express
Eq. �18� is to say that the kth moment is

�Qk� = p+Q+
k + p−Q−

k = p��k+1�/2�, �21�

where k=0,1 ,2 ,3 , . . ., and �¯� stands for the integer part
�i.e., rounded downward�. The corresponding classical result
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is p irrespective of k. One may say that we have encountered
here the simplest example of restricted QCC.

IV. THE FCS-PHYSICAL RESULTS

In a later publication �9� the naive mathematical definition
of the full counting statistics has been criticized. The most
illuminating approach �20� is to analyze the reduced dynam-
ics of the detector. Using the standard von Neumann pointer
scheme �21� and transforming to the Wigner representation
one deduces that the final state ��q ,x� of the pointer is the
convolution of its initial state with a kernel P�q−q� ;x�, as
defined in Eq. �A5�. It follows that

P�Q;x = 0� =
1

2	

 ��Te−i�r/2�Q�†�Te+i�r/2�Q��e−iQrdr

�22�

can be regarded as a quasidistribution that describes the full
quantum statistics. It is of course a physically measurable

object. The naive mathematical definition is obtained if we
ignore time ordering:

P�Q� =
1

2	

 �e+irQ�e−iQrdr = �
�Q − Q�� . �23�

In general the calculation of P�Q ;x=0� is very compli-
cated. However, we can gain some insight by considering the
simplest case of a Bloch transition, which is Eq. �3� with �
=0. After time t the probability to find the particle in the
second site is p= �sin�ct��2. The expectation value in the in-
tegrand of Eq. �22� is

P̃�r� = 1 −
r

�r/2� + i
�sin�ct�1 + �r/2�2��2. �24�

�More conveniently one can use instead of Eq. �22� the
equivalent expression Eq. �A5�, where the U’s can be inter-
preted as spin 1 /2 rotation matrices�. In order to get
P�Q ;x=0� we have to Fourier transform �FT� the function

P̃�r�. For the purpose of discussion let us assume long
times �ct�1� so as to have separation of scales. Then we

can distinguish between a central part where P̃�r�
�1+ ipr− �1 /2�pr2+¯ as implied by restricted QCC, and

oscillatory far tails where P̃�r��cos�ctr�. The FT of the cen-
tral part gives a nonsingular exponential-like piece, while the
FT of the tails contributes two delta functions �1 /2�
�Q�ct�
which are screened by negative clouds as illustrated in Fig.
1. We can regard the singular delta functions at Q= �ct as
the remnants of those that are centered at Q�= ��p in the
naive calculation. It is interesting that for long times their
location reflects the eigenvalues of the current operator rather
than the eigenvalues of the counting operator.

Figure 2 is a caricature that illustrates the significance of
the FCS results with regard to the outcome of a quantum
measurement. We sketch the final probability distribution of

FIG. 1. �Color online� Numerical calculation of the full counting
statistics kernel P�Q ;x=0� for a coherent Bloch transition from one
site to another site. The evolution is governed by the Hamiltonian of
Eq. �3� with �=0 and ct=5. The thick bars represent delta func-
tions. See the text for further explanations.
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FIG. 2. �Color online� A caricature that illustrates the final prob-
ability distribution of the von Neumann pointer q. It is assumed that
the initial state is a wave packet that is concentrated at q�0. The
upper panel is based on the classical expectation of having either
Q=0 or Q=1 displacement. The middle panel is the naive quantum
mechanical prediction that suggests Q=Q� displacements, while
the lower panel is the actual quantum prediction based on a convo-
lution with P�Q ;x�.
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FIG. 3. �Color online� Numerical calculation that illustrates the
final probability distribution of the von Neumann pointer q corre-
sponding to the lower panel in Fig. 2. The parameters are the same
as in Fig. 1. The initial preparation is a Gaussian wave packet
centered at q=x=0 of width �x=1.2 �solid line�, and �x=0.8
�dashed line�, and �x=0.5 �dotted line�. Its evolution has been cal-
culated using Eq. �A4� with Eq. �A5�.
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the von Neumann pointer as implied by different “concep-
tions.” The upper panel is based on the classical expectation
of having either Q=0 or Q=1 displacement. The middle
panel is the naive quantum mechanical prediction that sug-
gests Q=Q� displacements, while the lower panel is the ac-
tual quantum prediction based on a convolution with
P�Q ;x�. An actual numerical illustration for the outcome of
this convolution is presented in Fig. 3. Needless to say that in
principle one can measure not only the q distribution but the
whole probability matrix so as to determine P�Q ;x� and in
particular the quasiprobability distribution P�Q ;x=0� via a
deconvolution procedure. But looking at Fig. 3, it is nice to
realize that the main features of the FCS are not smeared and
pop to the eyes even without any deconvolution.

V. FCS IN THE ADIABATIC APPROXIMATION

In the following sections we would like to examine the
capabilities of the leading order adiabatic approximation in
obtaining physically significant results for var�Q�. We con-
sider the model system of Eq. �3�. Initially �at t=−� the
particle is in the ground state, which is the left site. The
probability at t= to find the particle in the right site is

p = 1 − PLZ, �25�

where

PLZ = exp�− 2	
c2

�
� � exp�−

	

2
�� �26�

is the Landau-Zener �LZ� probability to make a transition
from the lower to the upper energy level. The rate of the
driving is characterized by the dimensionless parameter

� = �2c�2/� . �27�

The straightforward way to calculate var�Q� is also the most
complicated one, because it requires an explicit evaluation of
the evolution operator U�t�. For our two site system this can
be done using parabolic cylinder functions �18�. But having
in mind more complex systems �23�, for which exact solu-
tions are not available, we would like to make the explicit
calculation within the framework of the adiabatic approxima-
tion

U�t� � �
n

�n�t��exp�− i

t0

t

En�t��dt���n�t0�� .

In this expression �n�t�� and En�t� are the so-called adiabatic
states and the adiabatic energies �16�. The associated expres-
sion for the matrix elements of the time-dependent current
operator in the Heisenberg picture is

I�t�nm = �n�U�t�†IU�t��m�

� �n�t��I�m�t��exp�i

t0

t

Enm�t��dt��
= � ¯ icei��t�

− ice−i��t�
¯

	 , �28�

where

��t� = 
t

���t�2 + �2c�2dt�. �29�

Using the zero order �O��0�� adiabatic states we get for the
off diagonal terms Q��QLZ where

QLZ �
�

2



−



ei����d� =
�

2



−



cosh�z�ei��z�dz . �30�

Above we use the substitution t= �2c /��� followed by �
=sinh�z�.

Before we go on with the calculation of QLZ we would
like to comment on the calculation of the diagonal terms in
Eq. �28�. This terms are trivially related via Eq. �16� to the
Landau-Zener transition probability PLZ of Eq. �26�. The
leading order estimate of this probability is based on a con-
ventional time-dependent treatment �17�, leading to

PLZ � � 1

2



−

 1

�2 + 1
ei����d��2

= � 1

2



−

 1

cosh�z�
ei��z�dz�2

.

�31�

It is important to realize that in the zero order adiabatic ap-
proximation we get zero for the diagonal terms of Eq. �28�,
because the zero order adiabatic states are time-reversal sym-
metric and hence do not support nonzero average current. If
we use the first order �O��1�� adiabatic states we get for the
diagonal terms �1 but still miss the nonadiabatic PLZ cor-
rection. It is therefore nontrivial and requires verification that
Q��QLZ is a valid approximation.

VI. THE CALCULATION OF QLZ

In order to evaluate QLZ of Eq. �30� we use the contour
integration method as in Ref. �17�. The explicit expression
for the phase � as a function of z=x+ iy is

��t� =
�

2
�z +

1

2
sinh�2z�	

=
�

2
��x +

1

2
sinh�2x�cos�2y�	

+ i�y +
1

2
cosh�2x�sin�2y�	� . �32�

The contour of integration in Eq. �30� is y=0, but we would
like to deform it into the complex plane so as to get rid of the
rapid oscillations of the phase factor, and have instead a
smooth monotonic variation. The deformed contour is dis-
played in Fig. 4. The phase is pure imaginary along the
curves C− and C+. At z0=0+ i�	 /2� we have �= i�	 /4��,
while cosh z� i�z−z0�. Consequently in the PLZ integral of
Eq. �31� we have a pole leading to the standard LZ results
�disregarding the prefactor which requires higher orders�.
However, in the case of the QLZ integral �30� we do not have
a pole: rather we have to consider the nonsingular part that
comes from the integration along the C� curves. One ob-
serves that
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QLZ = 

C−+C+

¯ dz = 2 Re 

C+

¯ dz = 

0



f�x�ei��x�dx ,

where

i��x� = −
�

4
�	 − arccos� 2x

sinh�2x�	
+ �1 − � 2x

sinh�2x�	
2�1/2

cosh�2x�
and

f�x� =
�

�2
�1 −

2x

sinh�2x��−1/2� sinh�4x� − 4x

cosh�4x� − 1
	sinh�x� .

Deep in the adiabatic regime ���1� the integration is domi-
nated by the small x interval where f�x���x and
���x�−��0����x3. Accordingly

QLZ � �1/3 exp�−
	

4
�� . �33�

Inspired by the calculation procedure of PLZ in Ref. �16�, our
speculation is that also here the pre-exponential term would
be renormalized to unity by higher orders, which would im-
ply consistency with the expected �exact� result �Q��
=��1− PLZ�PLZ that follows from Eq. �17�.

VII. DISCUSSION

We have demonstrated how restricted QCC can be estab-
lished and utilized in order to determine the counting statis-
tics of a quantum coherent transition. It is important to real-
ize that this procedure has some limitations. Namely, if we
had considered not a two site system but a more complex
system with multiple path geometry, then the same consider-
ations would not allow us to deduce the variance var�Q� of
the integrated current. In particular one wonders what hap-

pens if a particle has two optional paths available to get from
one site to another site �22�. Within the framework of the
classical probabilistic theory, a splitter would imply a noisy
outgoing current. However, in Ref. �23� we argue that the
coherent splitting of a wave packet is not noisy, and further-
more that the whole study of fluctuations in quantum stirring
devices requires one to go beyond QCC considerations. Con-
sequently the problem that has been raised in Ref. �23� has
motivated us to study the capabilities of the leading order
adiabatic approximation for the purpose of calculating
var�Q�.

The calculation of the Landau-Zener transition probability
PLZ and the associated dispersion QLZ in the leading order
adiabatic approximation yields a contour integral in the com-
plex plane. While the PLZ integral is dominated by a pole,
the QLZ integration is related to the corresponding principal
part. Restricted QCC implies that PLZ and QLZ are related.
Our analysis has demonstrated that the dominant exponential
term is correctly reproduced, but not the pre-exponential
term which apparently requires infinite order.

The traditional QCC principle is based on the semiclassi-
cal approximation and implies detailed QCC for all the mo-
ments up to the quantum resolution limit. In contrast to that
restricted QCC is very robust, and survives even in the pres-
ence of diffraction �1�. The Landau-Zener problem is possi-
bly the simplest nontrivial example where this idea can be
demonstrated. For some more complicated �chaotic� systems
restricted QCC can be established as an approximation in the
long time limit, on the basis of the short time perturbative
analysis which is extrapolated using the central limit theo-
rem. It would be interesting to explore the implications of
coupling to the environment in this context �24�.
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APPENDIX A: THE VON NEUMANN MEASUREMENT
SCHEME

In this section we present a short, simple derivation of the
main result of Ref. �20� regarding the measurement of the
full quantum statistics. The original derivation has been
based on an over-complicated path integral approach.

The coupling of the system to a von Neumann pointer
�21� whose canonical coordinates are �x̂ , q̂� is described by
the Hamiltonian

−2 −1 0 1 2

−1

0

1

2

3

Re(z)

Im
(z

) P
C

+
C

− C
0

FIG. 4. �Color online� The calculation of PLZ and QLZ is done
by deforming the integration contour into the complex plane. The
integration is along the curves C� where the integrand is nonoscil-
latory, and along the arc C0 that encircles the pole P at
z0=0+ i�	 /2�. The contributions of the �nondisplayed� vertical seg-
ments that connect C− and C+ to the real axis at infinity can be
neglected.
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Htotal = H�t� − Ix̂ . �A1�

The states of the system can be expanded in some basis �n�,
and accordingly for the system with the detector we can use
the basis �n ,x�. The representation of the evolution operator
is

U�n,x�n0,x0� = U�x�n,n0

�x − x0� , �A2�

where U�x� is a system operator that depends on the constant
parameter x. We formally write its explicit expression both in
the Schrödinger picture and also in the interaction picture
using time ordered exponentiation

U�x� = T exp�− i

0

t

�H − xI�dt��
= U�0�T exp�ix


0

t

I�t��dt�� . �A3�

The time evolution of the detector is described by its reduced
probability matrix

�t�x�,x�� = �
n,n0�,n0�


 dx0�dx0�

� U�n,x��n0�,x0��U�n,x��n0�,x0��
*�n0�,n0�

sys
�0�x0�,x0��

= � �
n,n0�,n0�

U�x��n,n0�
U�x��n,n0�

*
�n0�,n0�

sys ��0�x�,x�� ,

where �sys= ������ is the initial state of the system, and
�0�x0� ,x0�� is the initial preparation of the detector. Transform-
ing to the Wigner function representation we get the convo-
lution

�t�q,x� =
 P�q − q�;x��0�q�,x�dq�, �A4�

where

P�Q;x� =
1

2	

 ���U�x − �r/2��†U�x + �r/2�����e−iQrdr .
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Abstract
The amount Q of particles that are transported via a path of motion is
characterized by its expectation value 〈Q〉 and by its variance Var(Q). We
analyze what happens if a particle has two optional paths available to get from
one site to another site, and in particular what is Var(Q) for the current which
is induced in a quantum stirring device. It turns out that coherent splitting and
the stirring effect are intimately related and cannot be understood within the
framework of the prevailing probabilistic theory.

PACS numbers: 03.65.−w, 03.65.Ta, 73.23.−b

1. Introduction

The possibility to induce DC currents by periodic (AC) modulation of the potential is familiar
from the context of electronic devices. If an open geometry is concerned, it is known as
‘quantum pumping’ [1–6], while for closed geometry [7, 8] we use the term ‘quantum stirring’
[9, 10]. Of recent interest is the possibility to stir condensed Bose particles that are confined in
an optical trap and are described by a three-site Bose–Hubbard Hamiltonian [11–13]. While
in a parallel study [14] we explore the role of interactions in this stirring process, in the present
work we would like to explore a new aspect of the problem that has to do with counting
statistics. For simplicity, we neglect the interactions and accordingly the problem reduces to
‘one-particle physics’.

It is well established [15–24] that counting statistics in the context of shot noise studies
provides information on the fluctuations of the occupation and on the random probabilistic
nature of the quantum-mechanical transmission/reflection process. In fact these two effects
combine together. The prototype example is barrier crossing. If the average channel
occupation is f and the transmission probability is p, then the emerging number of particles Q
is proportional to fp, while the variance (per-particle) is Var(Q) = (1 − fp)fp. Furthermore,
the results which are derived using classical methods (Master equation; Boltzmann–Langevin)
are consistent with the quantum-mechanical calculation (Scattering approach; Green function

1751-8113/08/075302+11$30.00 © 2008 IOP Publishing Ltd Printed in the UK 1
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c2

u

u
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|0> |1>

|2>

|1>

Figure 1. Toy models that are analyzed in the paper: a particle in a two-site system (upper
illustration) and a particle in a three-site system (lower illustration). Initially the particle is
prepared in the |0〉 site where it has a potential energy u. The hopping amplitudes per unit time
(the cs) are also indicated. In the case of a three-site system, the time units are chosen such that
the hopping amplitude per unit time between |1〉 and |2〉 equals unity, while the other amplitudes
are assumed to be small (|c1|, |c2| � 1). The current is measured through the dotted section.

techniques), and the quantum-classical crossover is related to the statistics of the transmission
coefficients as reflected by the Fano factor.

1.1. Scope

The purpose of this paper is to argue that the above common wisdom does not apply in the
context of quantum stirring. In order to demonstrate this point we analyze the prototype
three-site system of figure 1. We measure the current I that flows through a section in the
c1 bond, and define the splitting ratio as λ = c1/(c1 + c2). The integrated current over a
time period is denoted as Q. If the passage probability from left to right is p we do not get
for its variance Var(Q) = (1 − λp)λp as implied by the naive probabilistic considerations, but
rather Var(Q) = λ2(1 − p)p. Then we turn to analyze a full pumping cycle that consists of
two sequential Landau–Zener adiabatic passages. During the first half of the cycle λ = λ�
while during the second half of the cycle λ = λ�. If λ� �= λ� then it follows that the net
integrated current is 〈Q〉 �= 0, and we ask what is the variance Var(Q).

1.2. Observations

There are some qualitative observations that are associated with our results and we would like
to enumerate them in advance:

(1) Coherent splitting of a wavepacket does not generate a noisy current in the system.
(2) The ‘fractional charge’ of a partial wavepacket is determined by the splitting ratio, and is

physically meaningful.
(3) The splitting ratio can be greater than unity or negative. This has the interpretation of

having an induced circulating current in the system.
(4) The splitting ratio concept allows an easier better understanding of quantum stirring, in

comparison with the complicated Kubo formalism [7].
(5) The fluctuations in Q reflect the non-adiabaticity of the driving cycle.
(6) The fluctuations of the integrated current grow with time as t and not as

√
t .
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(7) Interference appear differently in the calculation of counting statistics when compared
with the calculation of occupation statistics.

2. Definitions

The current operator I is a conventional observable in quantum mechanics. For a single-mode
ring the current through a section r = r0 can be expressed using the position and the velocity
operators

I = v̂δ(r̂ − r0)|symmetrized. (1)

We denote by Q the total number of particles that go through the specified section, and
accordingly define a counting operator,

Q =
∫ t

0
I(t ′) dt ′. (2)

Calligraphic letters are used to distinguish the I and the Q operators, and I(t) ≡ U(t)†IU(t),
where U(t) is the evolution operator. Formally we can diagonalize Q, find its Q eigenvalues,
and the associated |Q〉 eigenstates. The initial state of the system can be expanded in
the Q representation, and accordingly the final probability distribution of Q at time t is
P(Q) = |〈Q|�〉|2 = |�Q|2. This distribution can be characterized by its moments. Of
particular interest are the expectation value and the variance:

〈Q〉 =
∑
Q

|�Q|2Q = 〈�|Q(t)|�〉 (3)

Var(Q) = 〈Q2〉 − 〈Q〉2. (4)

The naive definition of P(Q) that we have introduced above follows [25] which was later
criticized. A more careful analysis [26, 27] of the continuous measurement scheme implies
that the full counting statistics is characterized by the following physically measurable quasi-
distribution:

P0(Q) = 1

2π

∫ 〈[
T e−i r

2 Q]†[T e+i r
2 Q]〉

e−iQr dr. (5)

The naive mathematical definition is obtained if we ignore time ordering,

P(Q) = 1

2π

∫
〈e+irQ〉e−iQr dr = 〈δ(Q − Q)〉. (6)

It is easily verified that P0(Q) has the same first and second moments as P(Q). Therefore,
for the purpose of variance analysis, we refer below to the latter (naive) definition. For more
details about full counting statistics in the context of closed geometries, see [28].

3. Modeling

We consider the simple models that are illustrated in figure 1. The Hamiltonian of the three-site
system is

H =
⎛
⎝u c1 c2

c1 0 1
c2 1 0

⎞
⎠ . (7)
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Figure 2. The adiabatic levels of the three-site Hamiltonian during one period of a pumping cycle.
In the absence of coupling (c1 = c2 = 0) the E0 = u(t) level intersects the symmetric E+ = 1
level. With nonzero coupling these intersections become avoided crossings, and the particle
follows adiabatically the thickened lines. For presentation purpose we indicate that either c1 or
c2 equal zero (‘blocked’), but in the general analysis we allow any splitting ratio, including the
possibility c1 = c2 of having the same amplitude to take either of the two paths.

Without loss of generality, we choose the units of time such as to have the hopping amplitude
per unit time between |1〉 and |2〉 equal 1. For c1 = c2 = 0 there are two energy levels
E± = ±1 that correspond to the states |1〉 ± |2〉, and E0 = u that corresponds to |0〉.

The prototype scenario that we consider later is as follows. The particle is initially
prepared in the left site, and the potential u is slowly raised from u < 1 to u > 1. This induces
an adiabatic crossing from the left site to the right side. For completeness we note that in the
standard Bose–Hubbard Hamiltonian all the hopping amplitudes are negative, and accordingly
the symmetric level E+ is in fact the ground state of the double well, to which the condensed
particles are transported from the E0 = u level.

More generally we consider later a quantum stirring scenario. The transport is measured
via the 0 �→ 1 bond, and accordingly the current operator is represented by the matrix

I =
⎛
⎝ 0 ic1 0

−ic1 0 0
0 0 0

⎞
⎠ . (8)

Assuming control over the couplings c1 and c2 we can design a pumping cycle with nonzero
net transport 〈Q〉 �= 0. See figure 2 for illustration.

4. The two-level approximation

Let us assume a driving cycle of period tp, such that in any moment |c1|, |c2| � 1 and u ∼ 1,
as in figure 2. In the strict adiabatic limit the particle stays in the same adiabatic level with no
leakage to the other levels. But if the driving is not strictly adiabatic there is some leakage.
Below we introduce the conditions for neglecting the leakage to E−. Accordingly the dynamics
is very well described within the framework of a two-level approximation:

H =
(

u c

c 1

)
, I = λ

(
0 ic

−ic 0

)
, (9)

where

c ≡ 1√
2
(c1 + c2) ≡ effective coupling (10)

4
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and

λ ≡ c1

c1 + c2
≡ splitting ratio. (11)

If we had only two sites as in the upper illustration of figure 1, then λ would not emerge.
One can estimate the transition probability from an initial adiabatic level En to some other

adiabatic level Em by writing the Hamiltonian in the adiabatic basis: if one changes a parameter
X the coupling between the adiabatic levels is Ẋ[i(∂H/∂X)nm/(En − Em)]. Then using leading
order perturbation theory with respect to the driving rate (1/tp ∝ Ẋ), and assuming smooth
temporal variation of the potentials, one typically obtains (see, e.g., equation (31))

P =
∣∣∣∣
∫

cycle

1

tp
f

(
t

tp

)
ei�(t) dt

∣∣∣∣
2

∼ e−�tp , (12)

where f () provides the time dependence of the coupling between the adiabatic levels, and the
dynamical phase �(t) is obtained by integrating over En(X(t)) − Em(X(t)). The parameter
� characterizes the rate of change of the dynamics phase. In the absence of avoided crossings
� is simply the mean-level spacing and we label the result as PFGR. This notation implies that
we deal with an off-resonant Fermi golden rule (FGR) transition. But if we have avoided the
crossing of the E0 and the E+ levels, then the predominant contribution to the integral comes
from a time interval tLZ = c/u̇, during which �̇ ∼ c. Thus for the so-called Landau–Zener
transition we effectively have in equation (12) the replacements � �→ c and tp �→ c/u̇, and
we get PLZ � PFGR. The exact result including the correct prefactors is [29–31]

PLZ = exp

[
−2π

c2

u̇

]
, (13)

which is known as the Landau–Zener transition probability. It is important to realize that the
first-order calculation reproduces correctly the singular exponential dependence of P on the
rate (u̇) of the driving.

In this paper, we assume an adiabatic stirring process and analyze it within the framework
of a two-level approximation. This means that two inequalities have to be satisfied,

PFGR � PLZ � 1. (14)

From the above discussion it should be clear that for smooth temporal variation of the potential,
the first inequality is automatically satisfied simply because c � 1 is much smaller compared
with the mean-level spacing, and it can be further improved if we care for separation of time
scales tp � tLZ.

5. Single-path crossing

Consider a two-site system as in the upper illustration of figure 1. Initially the particle is
prepared in the left site. Then after some time we measure the probability p to find the particle
in the right side. In our terminology the probability p characterizes the occupation statistics at
the end of the dynamical scenario. We assume nothing about the dynamical scenario, except
of being coherent. This means that the dynamics is generated by a 2 × 2 Hamiltonian that can
be possibly time dependent. We ask whether the counting statistics is related to p. Within a
classical probabilistic point of view the answer is very simple: one would expect to measure
Q = 1 with probability P(1) = p, and Q = 0 with probability P(0) = 1−p. Accordingly one
would expect to have 〈Qk〉 = p, where k = 0, 1, 2, . . . . In particular, the expectation value
would be 〈Q〉 = p and the variance would be Var(Q) = (1 − p)p.

5
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In the quantum-mechanical context this innocent reasoning is wrong. As discussed in
[28] the eigenvalues of the operator Q are Q± = ±√

p with probabilities p± = 1
2 (1 ± √

p).

Accordingly the kth moment is

〈Qk〉 = p+Q
k
+ + p−Qk

− = p k+1
2 �, (15)

where k = 0, 1, 2, 3, . . . and · · ·� stands for the integer part (i.e. rounded downwards).
Still this result coincides with the corresponding classical result for k = 1, 2, which we call
restricted quantum-classical correspondence. The purpose of the following sections is to
explore what happens to the relation between counting statistics and occupation statistics
once multiple path geometries are involved, and specifically to evaluate the first two moments
for a quantum stirring process.

6. Double-path crossing

Consider a three-site system as in the lower illustration of figure 1. Initially the particle is
prepared in the left site. Then we raise slowly the potential from u < 1 to u > 1. At the end
of the process there is some probability p to find the particle in the right side. Our interest is in
the counting statistics of the current that flows during this process through one bond, say the
0 �→ 1 bond. Since we have a double path geometry we expect a splitting ratio that reflects
the relative coupling strength |c1|2/|c2|2. Using a probabilistic point of view the splitting ratio
should combine with the transition probability (p �→ λp), leading to

Var(Q) = (1 − λp)λp. (16)

Thus for a complete transition (p = 1) with two equally probable paths (λ = 1/2) we expects
to measure the maximal variance Var(Q) = 1/4.

In the quantum-mechanical context this innocent reasoning is wrong. By inspection of
equation (9) we see that the results for the double-path crossing can be obtained from the
results for the single-path crossing using λ as scaling factor. Namely,

〈Q〉 = λp (17)

Var(Q) = λ2(1 − p)p. (18)

The splitting ratio reflects so-to-say the relative weight of c1 in the net hopping amplitude c1+c2.

For c1 = c2 we have λ = 1/2, which would imply an exact splitting of the wavepacket into
two equal pieces. In particular, we realize that for p = 100% transfer efficiency the variance
in such a case would not be 1/4 but zero. The value 1/4 would correspond to a probabilistic
(rather than exact) splitting of the wavepacket. We may say that the correct description of the
transition from the left site to the right side is not ‘the particle has an equal probability to go
either via the first or via the second path’, but rather ‘the particle goes simultaneously via the
two paths’. Both phrasings are equivalent if we have in mind expectation values, but only the
latter phrasing has the correct connotation once counting statistics is considered.

Naively we expect that a fraction 0 < λ < 1 would be transported via the 0 �→ 1 bond,
while the complementary fraction 0 < (1 − λ) < 1 would be transported via the 0 �→ 2 bond.
But if c1 and c2 have opposite signs then (say) λ becomes larger than unity, while (1 − λ)

is negative. This reflects that the driving induces a circulating current within the ring, and
illuminates the fallacy of the classical peristaltic point of view which we discuss below.

6
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7. The peristaltic picture

Typically the driving is periodic, and Q is defined as the amount of particles that are transported
per period. The feasibility to have a nonzero 〈Q〉 (nonzero ‘DC’ current) due to periodic (‘AC’)
driving is known in the context of open geometry as ‘quantum pumping’ [3, 4]. We use the
term ‘quantum stirring’ [10, 8] in order to describe the analogous effect with regard to a closed
device. During an adiabatic pumping cycle a conventional two barrier quantum device takes
an electron from the left lead and ejects it to the right lead. Hence the pumped charge per
cycle for a leaky pump is naively expected to be 〈Q〉 < 1. This naive result is indeed valid if
the pump is operated in an open geometry between two reservoirs.

Inspired by the peristaltic picture we assume control over the on-site potential u and the
coupling constants (c1 and c2) which are like ‘valves’. In the first half of the cycle c2 = 0 and
u is raised across u ∼ 1, so as to have an adiabatic passage from the left side to the right side
via the 0 �→ 1 bond. In the second half of the cycle c1 = 0 and u is lowered so as to have an
adiabatic passage from the right side back to the left side via the 0 �→ 2 bond. The net effect
is to pump one particle per cycle.

8. Quantum stirring

We can use the results that have been obtained for a double-path adiabatic passage in order
to illuminate the fallacy of the peristaltic picture once quantum stirring in a closed geometry
is considered. If during the first half of the cycle λ = λ�, and during the second half of the
cycle λ = λ� then in leading approximation (neglecting non-adiabatic effects) we get

〈Q〉 = λ� − λ� [per cycle]. (19)

An optional way to derive this result is to make a full three-level calculation using the Kubo
formula [7]. Here we have bypassed the ‘long derivation’ by making a reduction to an
‘adiabatic passage’ problem.

It is correct that for a simple minded cycle, where either c1 or c2 are zero at each stage, we
get an agreement with the peristaltic picture. But in general this is a fallacy. In fact the essence
of quantum stirring is the circulating current which is induced by the driving. Contrary to the
naive expectation we can get Q � 1 per cycle. This happens if c1 and c2 are roughly opposite
in sign and hence |λ| � 1. This also can happen if c1 and c2 have the same sign: if we had
considered an adiabatic passage at u ∼ −1 from |0〉 to the antisymmetric state |1〉 − |2〉 then
it would be like replacing c2 by −c2. In general, it is better to say that Q � 1 reflects a huge
circulating current which is induced if the pumping cycle encircles a degeneracy [7].

To avoid confusion it should be emphasized that we are not talking here about persistent
currents which are zero-order conservative effect, but about ‘linear response’ which is a first-
order effect that might have in general both geometric and dissipative aspects. It is important
to remember that the amount of pumped charge per cycle is well defined in the u̇ → 0 adiabatic
limit, implying that it does not depend on the actual duration of the cycle.

9. Fluctuations

Having determined 〈Q〉 per cycle we would like to find out what is the variance Var(Q). The
straightforward calculation procedure is to write the current operator in the Heisenberg picture

I(t)nm = 〈n|U(t)†IU(t)|m〉 (20)

7
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and then to integrate it over time so as to get

Qnm ≡
(

+Q‖ iQ⊥
−iQ∗

⊥ −Q‖

)
. (21)

The first two moments 〈Q〉 and 〈Q2〉 are obtained from this matrix, leading to the identifications

〈Q〉 = Q‖ (22)

Var(Q) = |Q⊥|2. (23)

For a single-path Landau–Zener crossing in a two-site system it has been argued in [28] that
the first two moments should be the same as in the classical calculation. This is the restricted
quantum-classical correspondence that has been mentioned in section 5. Consequently one
deduces that

Q‖ = 1 − PLZ (24)

Q⊥ =
√

(1 − PLZ)PLZ × PhaseFactor. (25)

But we have a multiple path geometry, for which restricted quantum-classical correspondence
cannot be established. Therefore we have to carry out the straightforward calculation, which
is much more complicated. In practice, in order to make the calculation manageable, we can
rely on the adiabatic approximation scheme. Within this framework the evolution operator is

U(t) ≈
∑

n

|n(t)〉 exp

[
−i

∫ t

t0

En(t
′) dt ′

]
〈n(t0)| (26)

and accordingly the time-dependent current operator is:

I(t)nm ≈ 〈n(t)|I|m(t)〉 × exp

[
i
∫ t

t0

Enm(t ′) dt ′
]

≡ λ

(
. . . ic ei�(t)

−ic e−i�(t) . . .

)
. (27)

If we use the zero-order adiabatic states (in u̇) we get for the diagonal terms zero, because
the zero-order adiabatic states are time-reversal symmetric and hence support zero current.
If we use the first-order adiabatic states we get for the diagonal terms a nonzero result with
Q‖ = λ� − λ�. The details of this ‘Kubo’ calculation are not included here because this result
is a priori expected on the basis of the much simpler analysis of the previous section.

As emphasized in the previous paragraph, in the case of multiple path geometry Q⊥ is
not related to Q‖, and therefore an actual calculation should be carried out. The good news
is that we get from equation (27) a nonzero leading order result already in the zero-order
approximation,

Q⊥ =
∫ ∞

−∞
λc ei�(t) dt, (28)

where

�(t) =
∫ t √

(u − 1)2 + (2c)2 dt ′. (29)

For a single-path Landau–Zener transition in a two-site system one substitutes λ = 1 and
u = u̇t. Then it is possible to demonstrate, see [28], that the outcome of the integral is ∼√

PLZ

in agreement with equation (25). But we have a multiple path geometry for which the result

8
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is not known a priori, so we have to stick to the integral and see what comes out. If we had
only one Landau Zener crossing we would get

√
PLZ multiplied by the splitting ratio λ. A full

pumping cycle is a sequence of two Landau Zener crossing, one at t = t1 and the second at
t = t2. Therefore the integral is a sum of two terms, and we get

Var(Q) = |Q⊥|2 = |λ� eiϕ1 +λ� eiϕ2 |2PLZ, (30)

where ϕ1 ≡ �(t1) and ϕ2 ≡ �(t2). The result depends on the phase difference ϕ = ϕ2 − ϕ1,
which is determined by the time separation of the two crossings.

For the sake of comparison one should realize that the probability p to have remnants of
the particle in the right side is determined by the coherent addition of the two Landau–Zener
transitions [32],

p =
∣∣∣∣1

2

∫ ∞

−∞

u̇/2c

1 + (u/2c)2
ei�(t) dt

∣∣∣∣
2

= |eiϕ1 − eiϕ2 |2PLZ. (31)

Here the interference is with opposite sign, because u̇ in the integrand changes sign. Thus we
see in a tangible way why due to interference Q⊥ is in general not trivially related to Q‖.

10. Long-time limit

From the above analysis it follows that 〈Q〉 grows linearly with the number of cycles. An
equivalent statement is that the eigenvalues Q± of the Q operator grow linearly with the
number of cycles. It follows that for a general preparation also the spreading

√
Var(Q) grows

linearly with time. Needless to say that the probabilistic point of view would predict ∝ √
t

growth of the spreading, on the basis of the central limit theorem. Thus we have here again
another manifestation of the way in which quantum coherent behavior differs from its classical
stochastic analog. If we have good control over the preparation we can select the initial state
to be a Floque eigenstate of the quantum evolution operator. For such preparation the linear
growth of the spreading is avoided, and it oscillates around a residual value.

11. Fractional ‘charge’

The derivation of equation (15) is based on the observation that the eigenvalues of the counting
operator are Q = ±√

p. Exactly the same fractional value has surfaced in the pioneering
publication about counting statistics [25], where the authors had interpreted it as an effective
‘fractional charge’. Their observation was immersed in complicated diagrammatic calculations
involving a many-body system of Fermions in an open geometry. In fact their result has been
largely ignored once realized [26] that the naive definition of P(Q) is of no physical relevance,
while P0(Q) gives no indication for ‘quantized’ fractional charges.

It is therefore amusing to realize that a similar idea might emerge in the present context.
From the above analysis of coherent splitting it follows that for p = 100% transfer efficiency
it is feasible to a ‘fractional charge’ 〈Q〉 = λ with (formally) zero dispersion. In fact the
measured fraction can be greater than unity which we can call ‘mega charge’ or it can be
negative. The observation of a ‘mega’ charge in this context simply reflects the presence of
an induced circulating current, which is the essence of the quantum stirring effect.

In any case it should be clear that the notion of ‘fractional charge’ in the context of coherent
quantum stirring is possibly misleading, and we have raised it merely for argumentative
purpose.

9
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12. Summary

Counting statistics in closed geometries is not of classical nature. Even in the simplest
problem of a coherent transition between two sites, the full counting statistics comes out
different compared with the probabilistic expectation. Still, the variance comes out the same
which can be regarded as an example of restricted quantum-classical correspondence. In
contrast to that multiple path geometries require further reasoning, because there is no simple
way to deduce the counting statistics.

One observes that the correct description of a quantum passage in a double path geometry
is not ‘the particle has an equal probability to go either via the first or via the second path’,
but rather ‘the particle goes simultaneously via the two paths’. Both phrasings are equivalent
if we have in mind expectation values, but only the latter has the correct connotation once
counting statistics is considered, leading to equation (18) rather than equation (16). The
coherent splitting of a quantum particle is ‘exact’ rather than probabilistic. Furthermore, in a
double-path adiabatic passage one may find that (say) 170% of the particle goes via one path,
while −70% goes via the second path. This reflects the emergence of a circulating current
which is induced by the driving.

The analysis of adiabatic passage has opened the way to figure out what is the counting
statistics in the quantum stirring problem. We argue that both the average and the spreading of
Q grow linearly in time, where the rate of the former characterizes the pumping cycle, while
the rate of latter depends on the quality of the preparation.

The result equation (30) that we have obtained for Var(Q) is exiting because it
demonstrates how interference gets into the counting statistics calculation once multiple
path geometries are concerned. Unlike in the calculation of the transition probability, the
interference is with a different sign, and consequently the counting statistics becomes unrelated
to the occupation statistics. This should be contrasted with the single-path crossing problem
where non-trivial topology is not involved, and consequently the two types of statistics are
a priori related.

We believe that the analysis of counting statistics in closed geometries that posses non-
trivial topology not only opens an interesting direction in the study of quantum stirring, but
also unmasks some essential physics of the counting statistics problem in general.
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a b s t r a c t

A current can be induced in a closed device by changing control parameters. The amount Q of particles

that are transported via a path of motion is characterized by its expectation value /QS, and by its

variance VarðQ Þ. We show that quantum mechanics invalidates some common conceptions about this

statistics. We first consider the process of a double path crossing, which is the prototype example for

counting statistics in multiple path non-trivial geometry. We find out that contrary to the common

expectation, this process does not lead to partition noise. Then we analyze a full stirring cycle that

consists of a sequence of two Landau–Zener crossings. We find out that quite generally counting

statistics and occupation statistics become unrelated, and that quantum interference affects them in

different ways.

& 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Consider a closed isolated quantum system, say a 3-site ring
as in Fig. 1. Quite generally, in the absence of magnetic field, the
stationary states of the system carry zero current. If one wants to
have a non-zero current I through a section of the device, one has
either to prepare it in a non-stationary state or to drive the
system. Driving means changing some parameters in time.
During a time period t the amount of particles that get through
the section is Q . One may ask what is the distribution of the
measured Q , and in particular what is the expectation value
/QS, and what is the variance VarðQ Þ. This is known as counting

statistics [3–5].
Typically the driving is periodic, and Q is defined as the

amount of particles that are transported per period. The
feasibility to have non-zero Q (non-zero ‘‘DC’’ current) due to
periodic (‘‘AC’’) driving is known in the context of open geometry
as ‘‘quantum pumping’’ [1,2]. We use the term ‘‘quantum
stirring’’ [6,7] in order to describe the analogous effect with
regard to a closed device [8].

The theory of quantum pumping and counting statistics in
open geometries is well studied. Any attempt to adopt ideas from
this literature to the present context of quantum stirring is
dangerous, and likely to result in major misconceptions, which
following [9,10] we would like to highlight. For this purpose let us
consider the simplest model that can be imagined: a particle in a

3-site system (Fig. 1). We assume that we have a control over the
potential u of the left site, and over the couplings c1 and c2 that
bind the left site to the right sites. The transported Q is measured
through one of these two bonds. Let us introduce two simple
questions that will be answered later on.

Question 1. We start with a very negative u and prepare a
particle in the left site. Then we gradually raise u so as to have an
adiabatic transfer of the particle to the right side. If we had c1a0
but c2 ¼ 0 one obviously expects in the strict adiabatic limit Q ¼ 1
with zero variance. We ask: what would be the corresponding
result if we have jc1j ¼ jc2j, and more generally how does the
result depend on the relative size of the couplings? If the jc1j

coupling is larger, does the result reflect having (say) Q ¼ 1 with
70% probability and Q ¼ 0 with 30% probability?

Question 2. During a cycle a conventional pump takes an
electron from the left lead and ejects it to the right lead. Hence the
pumped charge per cycle for a leaky pump is Qo1. Now we
integrate this quantum pump into a closed circuit and operate it.
We ask what is the statistics of Q in the new (integrated)
configuration. Can it be much different? What are the maximal
/QS and minimal VarðQ Þ that can be achieved per cycle? Are they
both proportional to the number of the cycles as in the classical
reasoning, leading to �

ffiffi
t
p

signal to noise ratio?
Outline. In the next section we define the model and the

counting operator QðtÞ. In Sections 3 and 4 we discuss the
restricted quantum-classical correspondence that applies to
the analysis of single path crossing, while in Section 5 we
consider multiple path geometries. How to treat interference in a
sequence of Landau–Zener crossings and the analysis of quantum
stirring are discussed in Section 6. The long time counting
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statistics is discussed in Sections 7 and 8. The relation to the
theory of spreading and dissipation is illuminated in Section 9.
The main observations are summarized in Section 10.

2. Modeling

We consider the 3-site system of Fig. 1 which is described by
the Hamiltonian

H ¼

u c1 c2

c1 0 1

c2 1 0

0
B@

1
CA ð1Þ

We label the sites by i ¼ 0;1;2. We have control over the potential
E0 ¼ u of the left site ð0Þ. The two right sites ð1 and 2Þ are
permanently coupled to each other forming a double well with
energy levels E� ¼ �1 and Eþ ¼ þ1. We also have relatively small
couplings ðjc1j

2; jc2j
2
51Þ that allow transitions between the left

and the right sites.

Later we consider the stirring cycle which is described in Fig. 2.
Its operation is inspired by the common peristaltic mechanism.
Namely, the coupling constants c1 and c2 are regarded as ‘‘valves’’.
In the first half of the cycle c2 ¼ 0 and u is raised, leading to an
adiabatic transfer from-left-to-right via the 081 bond. In the
second half of the cycle c1 ¼ 0 and u is lowered, leading to an
adiabatic transfer from-right-to-left via the 082 bond. The net
effect is to pump one particle per cycle.

The matrix representation of the operator which is associated
with the current through the 081 bond is

I ¼

0 ic1 0

�ic1 0 0

0 0 0

0
B@

1
CA ð2Þ

In the Heisenberg picture the time dependent current operator is
defined as IðtÞ ¼ UðtÞyIUðtÞ, where UðtÞ is the evolution operator.
Consequently the counting operator is defined as

Q ¼

Z t

0
Iðt0Þ dt0 ð3Þ

The counting operator, unlike the current operator, is not a
conventional observable in quantum mechanics. What can be
measured in practice are only the first two moments of Q, which
are /QS and VarðQ Þ. Still, on the mathematical side, it is
convenient to treat Q the same way as one treats conventional
observables. Namely, to regards its eigenvalues Qr as the possible
outcomes of a measurement, and to associate with a given
preparation c a probability distribution

PðQrÞ ¼ j/QrjcSj2 ½naive!� ð4Þ

We shall refer to Eq. (4) as the naive definition of the full counting
statistics. The physical definition of PðQ Þ is much more compli-
cated [3,4], but it leads to the same first and second moments [9].
In the present paper we are not interested in the full counting
statistics, but only in the first two moments, and therefore, for
presentation purpose, we adopt the naive point of view.

3. Single path crossing

Let us consider first the very simple case of 2-site systems with
left site ð0Þ and right site ð1Þ. The particle is prepared in the left
site and after some time has some probability p to be found in the
right site. This probability can be regarded as the expectation
value of the occupation operator N that has the eigenvalues 0 or
1 depending on whether the particle is in state 0 or state 1.

In the classical analysis the possible outcomes of a measure-
ment are N ¼ Q ¼ 1 if the particle goes from left to right, and
N ¼ Q ¼ 0 otherwise. Obviously one should find out that

PðQ Þ ¼
p for Q ¼ 1

1� p for Q ¼ 0

(
ð5Þ

It follows that the kth moment is /QkS ¼ p and therefore

/QS ¼ p ð6Þ

VarðQ Þ ¼ ð1� pÞp ð7Þ

In the quantum mechanical treatment the counting operator is
the integral over the current operator which has zero trace, so it
should also be a 2� 2 traceless Hermitian matrix which we write
in the i ¼ 0;1 basis as

Q ¼
þQJ iQ?
�iQ�? �QJ

 !
ð8Þ

E+

E−

c1 = c
c2 = 0

c1 = 0
c2 = c

time

E0

Fig. 2. The adiabatic levels of the 3-site Hamiltonian during one period of a

pumping cycle. In the absence of coupling ðc1 ¼ c2 ¼ 0Þ the E0 ¼ uðtÞ level

intersects the symmetric Eþ ¼ 1 level. With non-zero coupling these intersections

become avoided crossings, and the particle follows adiabatically the thickened

lines. For presentation purpose we indicate that either c1 or c2 equal zero

(‘‘blocked’’), but in the general analysis we allow any splitting ratio, including the

possibility c1 ¼ c2 of having the same amplitude to take either of the two paths.

c

c1

c2

u

u

|0>

|0>
|1>

|2>

|1>

Fig. 1. Toy models that are analyzed in this paper: a particle in a 2-site system

(upper illustration), and a particle in a 3-site system (lower illustration). Initially

the particle is prepared in the j0S site where it has a potential energy u. The

hopping amplitudes per unit time (the c’s) are also indicated. In the case of a 3-site

system, the time units are chosen such that the hopping amplitude per unit time

between j1S and j2S equals unity, while the other amplitudes are assumed to be

small ðjc1j; jc2j51Þ. The current is measured through the dotted section.
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If the particle is initially prepared in the 0 site then /QS ¼ QJ and
VarðQ Þ ¼ jQ?j

2. So now the question arises whether one should
expect an agreement between the quantum result and the
classical results for the first and second moments. In the next
section we argue that for a single path geometry the answer is yes:
The first and second moments of Q should both equal p. It follows
that the matrix that represents the counting operator in the i ¼

0;1 basis is expressible in terms of p and an extra phase:

Q ¼
þp i

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ð1� pÞp

p
eif

�i
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
ð1� pÞp

p
e�if �p

 !
ð9Þ

Later we are going to use this expression as a building block in the
analysis of a multiple crossing scenario.

For completeness we note that from the above analysis it
follows that the eigenvalues of the counting operator are Q7 ¼

7
ffiffiffi
p
p

with

PðQ Þ ¼
ð1þ

ffiffiffi
p
p
Þ=2 for Q ¼ Q�

ð1�
ffiffiffi
p
p
Þ=2 for Q ¼ Qþ

(
ð10Þ

which should be contrasted with Eq. (5). The proper analysis [9] of
the full counting statistics gives a more complicated quasi-
distribution that neither agrees with the naive nor with the
classical result, but still has the same first and second moments.

The above analysis has assumed nothing about the detailed
form of the 2� 2 Hamiltonian. We merely had assumed that the
particle was prepared in site 0, and that after time t there is some
probability p to find the particle in site 1. However, in the later
sections we are going to discuss specifically adiabatic crossings.
During such a process the on-site energies ðE0 ¼ uðtÞ and E1 ¼

constÞ cross each other, and due to the inter-site coupling ð¼ cÞ the
particle is adiabatically transferred from 0 to 1. Still there is some
small probability for a non-adiabatic transition, so called Land-
au–Zener transition [11], that would leave the particle in 0. There
is a well known formula that allows to calculate the probability of
such transition:

PLZ ¼ exp �2p c2

_u

� �
ð11Þ

Consequently the probability to find the particle in the right side
at the end of the process is

p ¼ 1� PLZ ð12Þ

Note that it becomes 100% in the strict adiabatic limit.

4. Quantum-classical correspondence

For a single path transition we can prove that the first two
moments of Q should be in agreement with the classical
expectation. This is based on the relation between the occupation
operator N (whose eigenvalues are 0 and 1), and the counting
operator Q (whose eigenvalues do not have a classical interpreta-
tion). The relation is implied by the Heisenberg picture equation
of motion:

d

dt
NðtÞ ¼ IðtÞ ð13Þ

Integrating over time we get

NðtÞ �Nð0Þ ¼ Q ð14Þ

Assuming that the particle is initially prepared in the left site we
get for the k ¼ 1;2 moments of Q

/QkS ¼ /ðNðtÞ �Nð0ÞÞkS ¼ /NkSt ¼ p ð15Þ

It is important to realize that the derivation cannot be extended to
the k42 moments because NðtÞ does not commute with Nð0Þ. In

fact it is not difficult to calculate the higher moments: one just has
to realize that from Eq. (9) it follows that Q2

¼ p1, and
consequently the even moments are pk=2, while the odd moments
are pðkþ1Þ=2. Optionally this result can be obtained from Eq. (10) as
in Ref. [9].

In the single path transition problem we say that we have
restricted quantum-classical correspondence. The first two mo-
ments come out the same as in the classical calculation.
Encouraged by this observation let us speculate what should be
the results in more complicated circumstances that involve
multiple path geometries.

Let us consider our 3-site system (Fig. 1). We would like to
analyze the first half of the cycle which is described by Fig. 2. The
particle is initially prepared in the left site. We gradually raise u so
as to have an adiabatic transfer of the particle to the right side. The
occupation probability of the right side at the end of the process is
denoted by p. But now we have to remember that the particle
could get there either via the 081 bond or via the 082 bond.
Motivated by a stochastic point of view one may argue that the
process is like partitioning of a current, and therefore

/QS ¼ lp ð16Þ

VarðQ Þ ¼ ð1� lpÞlp ½stochastic� ð17Þ

where the splitting ratio is

l ¼
jc1j

2

jc1j
2 þ jc2j

2
½stochastic� ð18Þ

If for example we have a strict adiabatic process with p ¼ 1 and
the splitting ratio is l ¼ 1=2, then the stochastic expectation is to
have VarðQ Þ ¼ ð1=2Þ2. Furthermore, considering a multi-cycle
stirring process, one may argue that the variance should be
accumulated in a stochastic manner:

VarðQ Þ p time ½stochastic� ð19Þ

All the results above that are labeled as ‘‘stochastic’’ might apply
in the case of a non-coherent processes, or in the case of open
geometries with leads attached to equilibrated reservoirs. Below
we are going to show that the above ‘‘stochastic’’ results do not
apply to the analysis of coherent transport in multiple path closed
geometries.

5. Double path adiabatic crossing

For c1 ¼ c2 ¼ 0 the 3-site Hamiltonian of Eq. (1) is diagonal in
the jE0S, jE�S, jEþS basis. If we limit ourselves to processes which
involve adiabatic crossings of jE0S and jEþS, as in Fig. 2, then
transitions to jE�S can be neglected and we can work with a 2� 2
Hamiltonian in the jE0S and jEþS representation

H ¼
uðtÞ c

c 1

� �
ð20Þ

where c ¼ ðc1 þ c2Þ=
ffiffiffi
2
p

. In the same representation the current
operator of Eq. (2) takes the form

I ¼ l
0 ic

�ic 0

� �
ð21Þ

where the splitting ratio is

l ¼
c1

c1 þ c2
ð22Þ

which should be contrasted with the stochastic expression
equation (18). If we had l ¼ 1 it would be the same problem as
single path crossing. The multiple path geometry is reflected in
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having I8lI and consequently Q8lQ. It follows that

/QS ¼ lp ð23Þ

VarðQ Þ ¼ l2
ð1� pÞp ð24Þ

The latter expression for the variance should be contrasted with
the stochastic expression Eq. (17). We now turn to discuss two
surprises that are associated with the above results.

The first surprise comes out from Eq. (22): it is the possibility
to have l outside of the range ½0;1�. This happens if c1 and c2 are
opposite in sign and close in absolute value. So we can cook a
cycle such that the splitting is into 700% in one path and �600%
in the other. What does it mean? After some reflection one
realizes that a proper way to describe the dynamics is to say that
the driving _u induces a circulating current in the system. Using a
classical-like phrasing one may argue that during the transition
the particle can encircle the ring 6 times before it makes the final
crossing to the right side.

The second surprise comes out from Eq. (24): it is the way in
which l appears in the variance calculation. Consider for example
a strict adiabatic process with p ¼ 1. If say l ¼ 1=2 we do not get
VarðQ Þ ¼ ð1=2Þ2 but rather VarðQ Þ ¼ 0. One may say that we do not
have an incoherent partitioning of the current, but rather a
noiseless exact splitting of the wavepacket. This should be
contrasted with the common picture of getting shot noise due
to partition of current in open geometries.

6. Quantum stirring

We can use the results that have been obtained in previous
sections in order to calculate Q for the full stirring cycle which is
described in Fig. 2. For this purpose we regard the full stirring
cycle as a sequence of two Landau–Zener crossings, where the first
is characterized by a splitting ratio lT while the second is
characterized by a different splitting ratio lU. The net effect is

/QS ¼ lT � lU þ OðPLZÞ ð25Þ

An optional way to derive this result is to make a full 3 level
calculation using the Kubo formula [8]. Here we have bypassed
the long derivation by making a reduction to a multiple path
crossing problem. The naive expectation is to have jQjo1 if the
valves are leaky. But by playing with the splitting ratio we can get
jQjb1 per cycle. In the language of the Kubo formalism [8,6] this
happens if the pumping cycle encloses a degeneracy. A large Q
reflects a huge circulating current which is induced by the driving.

We can regard the stirring as an induced persistent current.
Having figured out what is /QS, the next challenge in line is to
calculate the variance VarðQ Þ. For this purpose we regard the full
stirring cycle as a sequence of two Landau–Zener crossings. The
one period evolution operator can be written as

UðcycleÞ ¼ ½TUU
LZ T�e�iu½UT

LZ � ð26Þ

We now explain the ingredients of this expression. The adiabatic
approximation for the ULZ of a single Landau–Zener crossing is
well known (see, e.g. Ref. [12]),

ULZ �

ffiffiffiffiffiffiffi
PLZ

p
�

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
1� PLZ

p
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
1� PLZ

p ffiffiffiffiffiffiffi
PLZ

p

 !
ð27Þ

In the strict adiabatic limit PLZ ¼ 0 and we denote the respective
matrix by Uð0ÞLZ . In the first and second crossings PLZ might be
different and accordingly we use the notations UT

LZ and UU
LZ . The

diagonal matrix u ¼ diagfjþ;j�g contains the dynamical phases
that are accumulated in the upper and lower levels during the
time between the two crossings and we use the notation ~j for the
phase difference. The transposition operator T is required because

in the second half of the cycle the roles of the lower and the upper
states are interchanged. The expression for the total Land-
au–Zener transition probability is an interference of the two
possible ways to get to the upper level, either by making the
transition in the first crossing or in the second crossing:

p � j
ffiffiffiffiffiffiffi
PT

LZ

q
�e�i ~j

ffiffiffiffiffiffiffi
PU

LZ

q
j2 ð28Þ

Physically p is the probability not to come back to the initial site.
The strict adiabatic limit is p ¼ 0.

We turn now to calculate Q in leading order for PLZ51. The
operator QT

LZ is obtained by integrating over IðtÞ ¼ UðtÞyIUðtÞ

with UðtÞ ¼ UT
LZðtÞ. But in the second half of the cycle UðtÞ is given

by Eq. (26), with UU
LZ replaced by UU

LZ ðtÞ. Consequently we getZ
IðtÞdt � QT

LZ � ½Te�iuUT
LZ �
yQU

LZ ½Te�iuUT
LZ �

The first term in this expression is Eq. (9) multiplied by lT, with
the p of Eq. (12), and with f ¼ �p=2 corresponding to the phase
convention in Eq. (27) [9]. Then the second term in this expression
becomes

lU
�ð1� dpÞ idq

�idq þð1� dpÞ

 !
ð29Þ

where

dp ¼ þ2PT
LZ þ PU

LZ � 2
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
PT

LZPU
LZ

q
cosð ~jÞ ð30Þ

dq ¼ �2
ffiffiffiffiffiffiffi
PT

LZ

q
þ

ffiffiffiffiffiffiffi
PU

LZ

q
expði ~jÞ ð31Þ

It is easily verified that for l ¼ 1 we have indeed an agreement
with the restricted quantum-classical correspondence relation of
Eq. (15) where p is given by Eq. (28). For la1 the result for the
expectation value /QS is in agreement with Eq. (25). For the
variance we get

VarðQ Þ � j ~lT

ffiffiffiffiffiffiffi
PT

LZ

q
þ ei ~jlU

ffiffiffiffiffiffiffi
PU

LZ

q
j2 ð32Þ

where ~lT ¼ lT � 2lT This is a generalization of a result that we
had obtained using an adiabatic formalism in a previous
publication [10]. The appearance of ~lT instead of lT reflects the
definite site preparation at t ¼ 0,... Notice that the adiabatic
approximation with ~lT ¼ lT is formally obtained by replacing
ULZ with Uð0ÞLZ .

One should realize that the interference expresses itself
differently in the expressions for p and for VarðQ Þ. One may re-
phrase this observation by saying that for a 3-site ring geometry,
unlike the case of a 2-site geometry, there is no trivial relation
between the counting statistics and the occupation statistics.

7. Long time statistics of induced currents

In this section we would like to consider the long time
behavior of the counting statistics for either non-driven or
periodically driven systems. In the latter context it is convenient
to define U � UðTÞ as the one-period (Floque) evolution operator,
and Q � QðTÞ as the one-period counting operator, where T ¼ 1 is
the period. The interest is in the counting statistics after t periods.
Accordingly Eq. (3) takes the form

QðtÞ ¼

Z t

0
Iðt0Þdt0 ¼ Qþ U�1QU þ 	 	 	 þ U�tQUt

It should be clear that in this latter discrete version the operator Q
(which is like flow per period) plays the same role as the operator
I (flow per unit time). For this reason we are not going to
duplicate the discussion below, and stick to continuous time
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notations. Having defined I as the current through a specified
bond (or more generally it would be replaced by the flow per-
period), we can decompose it into a ‘‘DC’’ part and oscillatory part
as follows:

IðtÞ ¼
X
n;m

jnSeiðEn�EmÞt Inm/mj � I þ dIðtÞ ð33Þ

where

I �
X

En¼Em

jnSInm/mj ð34Þ

In the absence of magnetic fields the stationary state of on-driven
system is characterized by zero ‘‘DC’’ current and we get I ¼ 0,
unless the Hamiltonian has a degeneracy. For a periodically driven
systems n are defined as the eigenstates of the Floque operator
and in general we have Ia0. Accordingly

QðtÞ ¼ tI þ
X

EnaEm

jnS i
1� eiðEn�EmÞt

En � Em

� �
Inm /mj

The non-zero elements of the oscillatory term are all off-diagonal,
while those of I may be both diagonal and non-diagonal.
However, without loss of generality we can choose the n basis
such that I is diagonal. If the preparation is a superposition of
Floque eigenstates, then both the average and the dispersion grow
linearly. Accordingly, in general, the asymptotic value of the
relative dispersion

ffiffiffiffiffiffiffiffi
Var
p

ðQ Þ=/QS does not go to zero. In order to
make it go to zero we have to especially prepare the system in an n

eigenstate. For such special preparation /QðtÞS grows linearly
while the dispersion is oscillating around a constant value:

VarðQ Þ ¼
X

m

2jInmj
2

ðEn � EmÞ
2
½1� cosððEn � EmÞtÞ�

¼ VarðQ Þ þ oscillations ð35Þ

The time averaged value of the dispersion VarðQ Þ is given above by
the first term (without the cosine). The time averaged value is not
always of physical interest. If only two levels are involved, then
VarðQ Þ drops to zero periodically. This applies also if several levels
are involved, as long as their spacing differences are not resolved.
The example in the following section demonstrates these
considerations.

8. Example for long time counting statistics

The simplest way to illustrate the discussion of the previous
section is to consider the counting statistics which is associated
with the persistent current in a clean ring. For simplicity we
consider N-site ring. The position eigenstates are labeled as x ¼

0;1;2; . . . ; while the momentum eigenstates are labeled as p ¼

kn ¼ ð2p=NÞn with n ¼ 0;71;72; . . . . The Hamiltonian is

H ¼ �cD� cD�1
¼ �2ccosðpÞ ð36Þ

where D ¼ expð�ipÞ is the 1-site displacement operator, and
c is the hopping amplitude. The eigen-energies are En ¼

�2ccosð2pn=NÞ. Thanks to the n8� n degeneracy of the
spectrum the ring can support a persistent current even in the
absence of a magnetic field. The velocity operator is a three
diagonal matrix

v ¼ i½H; x� ¼ icD� icD�1
¼ 2csinðpÞ ð37Þ

We measure the current through the 081 bond. Accordingly

I ¼ �ic½j1S/0j � j0S/1j� ð38Þ

We realize that

½IðtÞ�nm ¼ �ic
1

N
½eikn � e�ikm � eiðEn�EmÞt ð39Þ

Upon time averaging only the n ¼ m terms survive and they equal
�ið1=NÞ2csinðknÞ. Thus we have the identification

I ¼
1

N
v ð40Þ

If the energies were equally spaced with some level spacing
D ¼ ð2p=NÞvF, the motion of the particle would be strictly
periodic. The period of the motion 2p=D would be the time to
make one round along the ring. In such case one easily realizes
that the variance VarðQ Þ becomes zero at the end of each period.
But if one takes the true dispersion into account, one realizes that
this periodicity is not strict: after some time the quasi-periodic
(rather than periodic) nature of the motion is exposed. The long
time average of the fluctuating variance can be calculated using
Eq. (35), leading to

VarðQ Þ ¼
XN

ma7n

2jInmj
2

ðEn � EmÞ
2
�

1

p2

X1
n¼1

1

n2
¼

1

6
ð41Þ

Thus, even if a particle is prepared in a definite stationary velocity
eigenstate, still the counting at the end of a period does not yield a
certain result. This uncertainty is related to the non-linearity of
the spectrum.

9. Counting, spreading, and dissipation

The analysis of the long time behavior of the counting statistics
along the lines of the previous section is not very illuminating
once we turn to consider driven systems of greater complexity.
Technically this is because the quasi-energies, unlike En become
dense in the ½0;2p� interval. It is therefore more illuminating to
observe that in the latter case the theory of counting is strongly
related to the theory of spreading in real or in energy space.

Let us assume that we have a ring, and that the current is
measured through a section x. [In the tight binding model we can
associate a location xi with each site, and Eq. (38) is an example
for an expression for the current through a section at x0oxox1.]
For a ring of length L it is convenient to re-define the current
operator as

I :¼
1

L

Z L

0
dxI ¼

1

L
v ð42Þ

which is essentially the velocity operator. Thus we get a relation
between the counting operator and the spreading in real space

QðtÞ ¼
1

L
ðxðtÞ � xð0ÞÞ ð43Þ

where xðtÞ is the non-periodic extension of the position operator.
This procedure is nice but it should be clear that the re-definition
of the current operator implies that possibly important informa-
tion is lost.

More generally we can define an ‘‘associated’’ physical problem
as follows. Assume that the particles are charged (for simplicity
we set e ¼ 1), and the current is driven by an electro-motive-force
(EMF) which is induced by a vector potential

Aðx; tÞ ¼ FðtÞdðx� x0Þ ð44Þ

Then the rate of energy absorption is proportional to the current
and to the EMF ð� _FÞ

dH

dt
¼
@H

@t
¼
@H

@F
_F ¼ � _F �I ð45Þ

Thus the transported charge Q implies energy absorption

Qabsorption � ðHðtÞ �Hð0ÞÞ ¼ � _F � Q ð46Þ

The energy absorption can be either positive or negative, but if the
system is chaotic it can be argued that its dispersion, and hence
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the average are growing as a function of time. The same applies to
Q. Namely

VarðQ Þ ¼

Z t

0

Z t

0
/IðtÞIðt0ÞSdt dt0 ð47Þ

Thus both the counting statistics and the dissipation reflect the
fluctuations of the current (Kubo). This point of view is quite
powerful. Instead of thinking about ‘‘counting statistics’’ (which is
quite abstract) we can think about ‘‘energy absorption’’ for which
we have better intuition and better theoretical tools for analysis.

10. Summary

In closed geometries counting statistics does not obey the
common stochastic point of view, but rather reflects the coherent
nature of the quantum transport. For a single path crossing in a 2-
site system the first and second moments coincide with the naive
classical expectation due to a restricted quantum-classical
correspondence principle that can be established. But more
generally, in multiple path geometries, the results are not as
naively expected.

In a double path geometry the particle has two paths of
transport. The splitting ratio l would be in the range ½0;1� if the
particle were classical. But in the case of coherent transport l can
be any number (either negative or positive). We have explained
what is the correct way to incorporate the splitting ratio l in the
calculation of the counting statistics.

During a double path crossing the probability amplitude of the
particle is transported simultaneously via the two available paths.
The coherent splitting is ‘‘exact’’, and consequently Q has zero
variance. If the particle had finite probabilities to go either via the
first path or via the second path, it would imply a non-zero
variance (which is not the case).

Possibly the most interesting result is the analysis of a full
stirring cycle where the counting statistics becomes unrelated to
the changes in the occupation statistics. In particular we showed
that the interference of sequential Landau–Zener crossings is
reflected differently in the respective expressions for Var Q and
for p.

The RMS of the fluctuations of Q in a coherent stirring process
grows like pt and not like p

ffiffi
t
p

. This linear increase can be
avoided, or at least minimized, if there is control over the
preparation of the system. Then we are left with a constant
residual dispersion. For a driven system the counting statistics is
related to the study of spreading and dissipation in energy space,
and hence the growth of the variance constitutes a reflection of
linear response characteristics.
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We employ a semiclassical picture to study dynamics in a bosonic Josephson junction with various initial
conditions. Phase diffusion of coherent preparations in the Josephson regime is shown to depend on the initial
relative phase between the two condensates. For initially incoherent condensates, we find a universal value for
the buildup of coherence in the Josephson regime. In addition, we contrast two seemingly similar on-separatrix
coherent preparations, finding striking differences in their convergence to classicality as the number of particles
increases.
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I. INTRODUCTION

Bose-Einstein condensates (BECs) of dilute, weakly in-
teracting gases offer a unique opportunity for exploring
nonequilibrium many-body dynamics, far beyond small pertur-
bations of the ground state. Highly excited states are naturally
produced in BEC experiments and their dynamics can be
traced with great precision and control. The most interesting
possibilities lie in strong correlation effects, which imply a
significant role of quantum fluctuations.

The importance of correlations and fluctuations may be
enhanced by introducing an optical lattice, that can be con-
trolled by tuning its depth. This tight confinement decreases
the kinetic energy contribution with respect to the interactions
between atoms. In the tight-binding limit, such systems are de-
scribed by a Bose-Hubbard Hamiltonian (BHH), characterized
by the hopping frequency K between adjacent lattice sites, the
on-site interaction strength U , and the total atom number N .
The strong correlation regime is attained when the characteris-
tic coupling parameter u ≡ UN/K exceeds unity, as indicated
by the quantum phase transition from a superfluid to a Mott-
insulator [1,2]. The simplest BHH is obtained for two weakly
coupled condensates (dimer). Its dynamics is readily mapped
onto an SU(2) spin problem and is closely related to the physics
of superconductor Josephson junctions [3,4]. To the lowest-
order approximation, it may be described by a Gross-Pitaevskii
mean-field theory, accurately accounting for Josephson os-
cillations [5–7] and macroscopic self-trapping [8], observed
experimentally in Refs. [9,10], as well as the equivalents of
the ac and dc Josephson effect [11] observed in [12].

Both Josephson oscillations and macroscopic self-trapping
rely on coherent (Gaussian) preparations, with different initial
population imbalance. The mean-field premise is that such
states remain Gaussian throughout their evolution so that the
relative phase ϕ between the two condensates remains defined.
However, interactions between atoms lead to the collapse and
revival of the relative phase in a process known as phase
diffusion [13–15]. Phase diffusion has been observed with
astounding precision in an optical lattice in Ref. [16], in a

double-BEC system in Refs. [17–19], and in a one-dimensional
(1D) spinor BEC in Ref. [20]. Typically, the condensates
are coherently prepared, held for a varying duration (“hold
time”) in which phase diffusion takes place, and are then
released and allowed to interfere, thus measuring the relative
coherence through the many-realization fringe visibility. In
order to establish this quantity, the experiment is repeated
many times for each hold period.

Phase-diffusion experiments focus on the initial preparation
of a zero relative phase and its dispersion when no coupling
is present between the condensates. However, in the presence
of weak coupling during the hold time, the dynamics of phase
diffusion is richer. It becomes sensitive to the initial value of
ϕ and the loss of coherence is most rapid for ϕ = π [21–23].
Here, we expand on a recent letter [23], showing that this
quantum effect can be described to excellent accuracy by
means of a semiclassical phase-space picture. Furthermore,
exploiting the simplicity of the dimer phase space, we derive
analytical expressions based on the classical phase-space
propagation [24].

Phase-space methods [25] have been extensively applied for
the numerical simulation of quantum and thermal fluctuation
effects in BECs [26–38]. Such methods utilize the semiclas-
sical propagation of phase-space distributions with quantum
fluctuations emulated via stochastic noise terms, and using a
cloud of initial conditions that reflects the uncertainty of the
initial quantum wave packet. One particular example is the
truncated Wigner approximation [27,30,33,35] where higher
order derivatives in the equation of motion for the Wigner
distribution function are neglected, thus amounting to the prop-
agation of an ensemble using the Gross-Pitaevskii equations.

Due to the relative simplicity of the classical phase space of
the two-site BHH, it is possible to carry out its semiclassical
quantization semianalytically [23,24,39–41] and acquire great
insight on the ensuing dynamics of the corresponding Wigner
distribution [42,43]. In this work, we consider the Jopheson-
regime dynamics of four different preparations, interpreting
the results in terms of the semiclassical phase-space structure
and its implications on the expansion of each of these initial

1050-2947/2010/82(5)/053617(14) 053617-1 ©2010 The American Physical Society

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.82.053617


MAYA CHUCHEM et al. PHYSICAL REVIEW A 82, 053617 (2010)

states in terms of the semiclassical eigenstates. We first explore
the phase sensitivity of phase diffusion in the Josephson regime
[21,23]. Then we study the buildup of coherence between two
initially separated condensates [40], which is somewhat related
to the phase-coherence oscillations observed in the sudden
transition from the Mott insulator to the superfluid regime
in optical lattices [44–46]. Then we compare two coherent
preparations in the separatrix region of the classical phase
space, finding substantial differences in their dynamics due to
their different participation numbers.

The narrative of this work is as follows [47]: The two-
site Bose-Hubbard model and its classical phase space are
presented in Sec. II. The semiclassical WKB quantization
is carried out in Sec. III. In Sec. IV, we define the initial
state preparations of interest and explain their phase-space
representation. This is used in Sec. V to evaluate their
expansion in the energy basis (the local density of states),
which is the key for studying the dynamics in Secs. VI–VIII.
Both the time-averaged dynamics and the fluctuations of the
Bloch vector are analyzed. In particular we observe in Sec. VIII
that the fluctuations obey a remarkable semiclassical scaling
relation. Conclusions are given in Sec. X.

II. THE TWO-SITE BOSE-HUBBARD MODEL

We consider the Bose-Hubbard Hamiltonian for N bosons
in a two-site system,

H =
∑
i=1,2

[
Eini + U

2
ni(ni − 1)

]
− K

2
(â†

2â1 + â
†
1â2), (1)

where K is the hopping amplitude, U is the interaction,
and E = E2 − E1 is the bias in the on-site potentials. We
use boldface fonts to mark dynamical variables that are
important for the semiclassical analysis, and use regular fonts
for their values. The total number of particles n1 + n2 = N is
conserved, hence the dimension of the pertinent Hilbert space
is N = N + 1. Defining

Jz ≡ 1
2 (n1 − n2) ≡ n, (2)

J+ ≡ â
†
1â2, (3)

and eliminating insignificant c-number terms, we can rewrite
Eq. (1) as a spin Hamiltonian,

H = UJ 2
z − EJz − KJx, (4)

conserving the spin J 2 = j (j + 1) with j = N/2. The BHH
Hamiltonian thus has a spherical phase-space structure. In
the absence of interaction (U = 0) it describes simple spin
precession with frequency � = (K,0,E).

The quantum evolution of the spin Hamiltonian (4) is
given by the unitary operator exp(−iHt). Its classical limit is
obtained by treating (Jx,Jy,Jz) as c numbers, whose Poisson
Brackets (PB) correspond to the SU(2) Lie algebra. The
classical equations of motion for any dynamical variable A are
derived from Ȧ = −[H,A]PB. Conservation of J 2 allows for
one constraint on the noncanonical set of variables (Jx,Jy,Jz).

Due to the spherical phase-space geometry, it is natural to
use the noncanonical conjugate variables (ϕ,θ ),

Jz ≡ [J 2]1/2 cos(θ), (5)

Jx ≡ [J 2]1/2 sin(θ) cos(ϕ), (6)

where [J 2]1/2 is a constant of the motion. In the quantum
mechanical Wigner picture treatment (see later sections) this
constant is identified as [(j + 1)j ]1/2, based on the derivation
of Sec. 2.3 of Ref. [43]. For large j we use [J 2]1/2 ≈ N/2.
With these new variables the Hamiltonian takes the form,

H (θ ,ϕ) = NK

2

[
1

2
u(cos θ )2 − ε cos θ − sin θ cos ϕ

]
, (7)

where the scaled parameters are

u ≡ NU

K
, ε ≡ E

K
. (8)

The structure of the underlying classical phase space is
determined by the dimensionless parameters u and ε. For
strong interactions u > 1 the phase space includes a figure-
eight-shaped separatrix (Fig. 1), provided |ε| < εc, where
[24,48]

εc = (
u

2
3 − 1

) 3
2 . (9)

0 5 10 15 20
−1

0

1

2

3

4

5

  E

 n 

WKB
numeric
analytic

FIG. 1. (Color online) Contour lines for u > 2. Sea levels are colored blue, island levels are colored green, and the separatrix is colored
red (left panel). Energy spectrum for N = 20 and u = 10. WKB energies (red x) are compared with exact eigenvalues (blue +). Dashed lines
indicate slopes ωJ for low energies, ωx for near-separatrix energies, and ω+ for high energies (right panel).
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This separatrix splits phase space into three integrable regions:
a “sea” of Rabi-like trajectories and two interaction-dominated
nonlinear “islands.” For zero bias the separatrix is a symmetric
eight-shaped figure that encloses the two islands, and the
relevant energies are [49]

E− = −(1/2)NK = ground energy, (10)

Ex = +(1/2)NK = separatrix, (11)

E+ = (1/4)[u+(1/u)]NK = top energy. (12)

Looking at the phase-space structure as a function of u, the
two islands emerge once u > 1. For u > 2, they encompass the
North and South Poles, yielding macroscopic self-trapping [8],
and for very large u � 1 they cover most of the Northern and
Southern hemispheres, respectively. Note that for u � 1, the
expression E+ ≈ (N/2)2U , reflects the cost of localizing all
the particles in one site, compared to equally populated sites.

As an alternative to Eq. (7), it is possible to employ the
relative number-phase representation, using the canonically
conjugate variables (ϕ,n), with the Hamiltonian,

H = Un2 − En − K
√

(N/2)2 − n2 cos(ϕ). (13)

In the |n| � (N/2) region of phase space, one obtains the
Josephson Hamiltonian, which is essentially the Hamiltonian
of a pendulum,

HJosephson = EC(n − nε)2 − EJ cos(ϕ), (14)

with EC = U and EJ = KN/2 while nε is linearly related to
E . The Josephson Hamiltonian ignores the spherical geometry,
and regards phase space as cylindrical. Accordingly it captures
much of the physics if the motion is restricted to the small-
imbalance slice of phase space, as in the case of equal
initial populations and strong interactions. However, for other
regimes it is an oversimplification because it does not correctly
capture the global topology.

III. THE WKB QUANTIZATION

We begin by stipulating the procedure for the semiclassical
quantization of the spin spherical phase space. In the (ϕ,n)
representation, the area element is d� = dϕdn, so that the
total phase-space area is 2πN with Planck cell h = 2π .
Alternatively, using the (ϕ,θ ) coordinates, the area element
is d� = dϕd cos θ , so that the total area is 4π . Consequently,

h = (Planck cell area in steradians) = 4π

N . (15)

Within the framework of the semiclassical picture, eigenstates
are associated with stripes of area h that are stretched along
contour lines H(ϕ,θ ) = E of the classical Hamiltonian H. The
associated WKB quantization condition is

A(Eν) = (
1
2 + ν

)
h, ν = 0,1,2, . . . , (16)

where A(E) is defined as the phase-space area enclosed by an
E contour in steradians:

A(E) ≡
∫ ∫

�(E − H(ϕ,θ )) d�, (17)

while the area of phase space in Planck units is A(E)/h. The
frequency of oscillations at energy E is

ω(E) ≡ dE

dν
=

[
1

h
A′(E)

]−1

. (18)

Consider the semiclassical quantization of the Hamilto-
nian (7). We distinguish three regimes of interaction strength.
Assuming ε = 0, these are

Rabi regime: u < 1 (no islands), (19)

Josephson regime: 1 < u < N2 (see Fig. 1), (20)

Fock regime: u > N2 (empty sea). (21)

In the Fock regime, the area of the sea becomes less
than a single Planck cell, and therefore cannot support any
eigenstates. Our interest throughout this paper is mainly in the
Josephson regime where neither the K term nor the U term
can be regarded as a small perturbation in the Hamiltonian.
This regime, characteristic of current atom-interferometry
experiments, is where semiclassical methods become most
valuable.

In the WKB framework the spacing between energies
equals the characteristic classical frequency at this energy.
If the interaction is zero (u = 0), the energy levels are equally
spaced and there is only one frequency, namely the Rabi
frequency,

ωK = K. (22)

For small interaction (0 < u < 1) the frequencies around the
two stable fixed points are slightly modified to the plasma
frequencies:

ω± = ω(E±) =
√

(K ± NU )K. (23)

If the interaction is strong enough (u � 1), the oscillation
frequency near the minimum point can be approximated as

ωJ = ω(E−) ≈
√

NUK = √
u ωK, (24)

while at the top of the islands we have

ω+ = ω(E+) ≈ NU = u ωK. (25)

The associated approximations for the phase-space area in the
three energy regions (bottom of the sea, separatrix, and top of
the islands) are, respectively,

1

h
A(E) =

(
E − E−

ωJ

)
, (26)

1

h
A(E) = 1

h
A(Ex) + 1

π

(
E − Ex

ωJ

)
ln

∣∣∣∣ NK

E − Ex

∣∣∣∣ , (27)

1

h
A(E) = 4π

h
−

(
E+ − E

U

)1/2

. (28)

In the last expression the total area of the two islands
(E+−E)/U should be divided by two if one wants to
obtain the area of a single island. A few words are in
order regarding the derivation of Eq. (27). In the vicin-
ity of the unstable fixed point the contour lines of the
Hamiltonian are Un2 − (NK/4)ϕ2 = E−Ex , where for con-
venience the origin is shifted (ϕ=π �→ 0). Defining a2 =
4(E−Ex)/NK the area of the region above the separatrix is
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2(NK/4U )1/2[A(a) − A(0)] where A(a) is the inte-
gral over

√
ϕ2 + a2. The result of the integration is

A(a) − A(0) = a2 ln(b/a), with some ambiguity with regard
to b ∼ 1 which is determined by the outer limits of the integral
where the hyperbolic approximation is no longer valid.

Away from the separatrix, the WKB quantization recipe
implies that the local level spacing at energy E is ω(E) given
by Eq. (18). In particular, the low energy levels have spacing
ωJ , while the high energy levels are doubly degenerate with
spacing ω+. In the vicinity of the separatrix we get

ω(E) ≈
[

1

π
ln

∣∣∣∣ NK

E − Ex

∣∣∣∣
]−1

ωJ . (29)

Using the WKB quantization condition, we find that the level
spacing at the vicinity of the separatrix (E ∼ Ex) is finite and
given by the expression,

ωx = [ln(N/
√

u)]−1ωJ . (30)

Using an iterative procedure one finds that at the same level of
approximation the near-separatrix energy levels are

Eν = Ex +
[

1

π
ln

∣∣∣∣N/
√

u

ν−νx

∣∣∣∣
]−1

(ν−νx) ωJ , (31)

where νx = A(Ex)/h. Figure 1 demonstrates the accuracy of
the WKB quantization, and of the previous approximations.

IV. THE INITIAL PREPARATION AND ITS PHASE-SPACE
REPRESENTATION—THE WIGNER FUNCTION

Our approach for investigating the dynamics of various
initial preparations relies on the Wigner-function formalism
for spin variables, developed in Refs. [42,43]. Each initial
preparation is described as a Wigner distribution function
over the spherical phase space. The dynamics is deduced
from expanding the initial state in terms of the semiclassical
eigenstates described in Sec. III. In this section we specify the
Wigner distribution for the preparations under study whereas
the following section presents the eigenstate expansion of each
of these four initial wave packets, evaluated semiclassically.

To recap the phase-space approach to spin [42,43], the
Hilbert space of the BHH has the dimension N = 2j + 1, and
the associated space of operators has the dimensionality N 2.
According to the Stratonovich-Wigner-Weyl correspondence
(SWWC) [50], any observable A in this space, as well as the
probability matrix of a spin(j ) entity, can be represented by a
real sphere(2j ) function AW (�). The sphere(2j ) is spanned by
the Y 	m(�) functions with 	 � 2j , and the practical details
regarding this formalism can be found in Refs. [42,43]. The
SWWC allows one to do exact quantum calculation in a
classical-like manner. A few examples for Wigner functions
pertinent to this work, are displayed in Fig. 2. Expectation
values are calculated as in classical statistical mechanics:

tr[ρ̂ Â] =
∫

d�

h
ρW (�)AW (�). (32)

In particular the Wigner-Weyl representation of the iden-
tity operator is 1, and that of Jx is as expected
[(j+1)j ]1/2 sin(θ ) cos(ϕ) [43]. We adopt the convention that
ρW is normalized with respect to the measure d�/h, allowing
one to handle on equal footing a cylindrical phase space upon
the reidentification d� = dϕdn and h = 2π .

Within this phase-space representation, the Fock states |n〉
are represented by stripes along constant θ contours (see, e.g.,
left panel of Fig. 2). The |n = N〉 state (all particles in one
site) is a Gaussian-like wave packet concentrated around the
North Pole. From this state, we can obtain a family of spin
coherent states (SCS) |θ,ϕ〉 via rotation.

In what follows, we explore the dynamics of the following
experimentally accessible preparations (see Fig. 2), the first
being a Fock state, whereas the last three are spin coherent
states:

(i) Twin-Fock preparation. The n = 0 Fock preparation.
Exactly half of the particles are in each side of the double
well. The Wigner function is concentrated along the equator
θ = π/2.

(ii) Zero preparation. Coherent (θ = π/2,ϕ = 0) prepara-
tion, located entirely in the (linear) sea region. Both sites are
equally populated with definite 0 relative phase. The minimal
wave packet is centered at (n = 0,ϕ = 0).

−1.75 −1.25 −0.75 −0.25 0.25
−1

−0.5

0

0.5

1

φ / π

 n
/j

π 0

e

FIG. 2. (Color online) An illustration of twin-Fock (n = 0) preparation (left), and of π (“π”), zero (“0”), and edge (“e”) preparations (right)
using Wigner plots on a sphere. The left panel is a three-dimensional plot, while the right panel is a Mercator projection of the sphere using
(ϕ,n) coordinates.
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FIG. 3. (Color online) The evolving quantum state of N = 40 bosons with u = 5 for twin-Fock (n = 0) preparation. Here and below the
units are such that K = 1. The time is t = 4. (a) Wigner function of the evolved quantum state. (b) Semiclassical evolved state. (c) Occupation
statistics, with the semiclassical result shown as dashed-dotted line.

(iii) π preparation. Coherent (θ = π/2,ϕ = π ) on-
separatrix preparation. The sites are equally populated with
π relative phase. The minimal wave packet is centered at
(n = 0,ϕ = π ).

(iv) Edge preparation. Coherent ϕ �= π on-separatrix prepa-
ration. The minimal wave packet is centered on the separatrix
but away from the saddle point on the ϕ = 0 side.

The Wigner function of an SCS resembles a minimal
Gaussian wave packet, and it should satisfy∫

ρW (θ,ϕ)
d�

h
=

∫
[ρW (θ,ϕ)]2 d�

h
= 1. (33)

This requirement helps to determine the phase space spread
without the need to use the lengthy algebra of Refs. [42,43].
For the Fock coherent state |n = N〉, that is centered at the
North Pole (θ = 0), one obtains

ρ
(ψ)
W (θ,ϕ) ≈ 2e− N

2 θ2
. (34)

For the coherent states centered around the equator, it is more
convenient to use (ϕ,n) coordinates (e.g., the ϕ = 0 coherent
state is well approximated as),

ρ
(ψ)
W (n,ϕ) ≈ 1

ab
e
− ϕ2

2a2 − n2

2b2 , (35)

with a = 1/
√

2N and b = √
N /2. Shifted versions of these

expressions describe the ϕ = π and the ‘edge” preparations.
The Wigner function of a Fock state ψ = |n〉 is semiclassically
approximated as

ρ
(ψ)
W (n,ϕ) ≈ δ(n − n), (36)

whereas the Wigner function of an eigenstate is semiclassically
approximated by a microcanonical distribution:

ρ
(ν)
W (n,ϕ) ≈ ω(Eν) δ(H(ϕ,n) − Eν). (37)

In general, none of the previously listed initial states is an
eigenstate of the BHH, but rather a superposition of BHH
eigenstates. Consequently their Wigner function deforms over
time (see, e.g., Fig. 3) and the expectation values of observables
become time dependent (see, e.g., Fig. 4), as discussed in later
sections.

V. THE INITIAL PREPARATION AND ITS EIGENSTATE
EXPANSION—LOCAL DENSITY OF STATES

Having set the stage by defining the phase-space represen-
tation of eigenstates in Sec. III and of the initial conditions in
Sec. IV, the evolution of any initial preparation is uniquely
determined by its eigenstate expansion. Thus, in order to
analyze the dynamics, we now evaluate the local density of
states (LDOS) with respect to the preparation ψ of the system:

P (Eν) = |〈Eν |ψ〉|2 = tr(ρ(ν)ρ(ψ))

=
∫

ρ
(ν)
W (�) ρ

(ψ)
W (�)

d�

h
. (38)

If ψ is mirror symmetric the previous expression should be
multiplied either by 0 or by 2 in the case of odd or even
eigenstates. In Fig. 5, we plot the LDOS associated with
π , edge, zero and twin-Fock preparations. The applicability
of semiclassical methods to calculate the LDOS has been
numerically demonstrated for the case of a three-site (trimer)
model in [34]. By contrast, the simpler two-site (dimer) model
under consideration, offers an opportunity for deriving exact
expressions by substituting Eqs. (35)–(37) into Eq. (38) and
evaluating the integrals under the appropriate approximations.
For clarity, we summarize below the main results of this
analytic evaluation, with the details given in Appendix.

Consider first the π and edge preparations. The Wigner
distributions of both lie on the separatrix and are hence
concentrated around the energy Ex . Yet, their line shapes are
strikingly different: For an edge preparation we have

P (E) ∝ ω(E)

ωJ

exp

[
− 1

N

(
E − Ex

ωJ

)2 ]
, (39)

featuring a dip at E ∼ Ex . The calculation in the π case leads to

P (E) ∼ exp

[
−minimum

{
E − Ex

K/4
,−E − Ex

NU

}]
(40)

The exact expression can be found in the Appendix,
Eq. (A16), and involves a Bessel function whose divergence
for small E − Ex compensates a logarithmic suppression by
an ω(E) prefactor. Accordingly this line shape features a peak
at E ∼ Ex . Consequently, as seen in the following, the fluctua-
tions associated with on-separatrix motion differ dramatically,
depending on where the SCS wave packet is launched.
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FIG. 4. (Color online) The variation of Sx(t) with time for N = 40 particles with u = 5, for zero (a), π (b), edge (c), and twin-Fock
(d) preparations. Note the different vertical scale. The dashed-dotted lines are based on semiclassical simulation. Note that the fluctuations
of a semiclassical preparation always die after a transient, which should be contrasted with both the classical (single trajectory) and quantum
(superposition of M > 1 eigenstates) behavior.

Analytic results are obtained in Appendix, also for the
zero and twin-Fock preparations. In the latter case the
result is

P (E) ∝ ω(E)

NK

[
1 −

(
2E

NK

)2 ]−1/2

. (41)

As shown in Fig. 5, the previous semiclassical expressions
agree well with the exact numerical results.

The LDOS determines the spectral content of the dynam-
ics. Consider first the characteristic oscillation frequency of
dynamical variables. Away from the separatrix, it is given
by the classical estimate ωosc ≈ ω(E). For example, for a
zero preparation, we have ωosc = ωJ . While the classical
frequency vanishes on the separatrix, we still obtain a finite
result for near-separatrix preparations (π , edge) because the
wave packet has a finite width, and because ωx provides a lower
bound on ωosc. In any case the result becomes h dependent.
To be specific, consider the π and the edge preparations
separately. In both cases the width of the wave packet is
n = √

N/2. In case of the π preparation it occupies an

energy range E = Un2 ∝ N , while in the edge preparation
case E = vnn ∝ N1/2, where vn ≈ ωJ is identified as the
velocity of the phase-space points in this region. Using Eq. (29)
we find

ωosc ≈
{

1

2

}
×

[
ln

(
N

u

)]−1

ωJ , (42)

where the additional factor of “2” applies to the edge
preparation: This factor is due to the different dependence of
E on N in the two respective cases. On top we might have an
additional factor of 2 due to mirror symmetry (see discussion
of the dynamics at the end of the next section). Note that as
u/N exceeds unity, the distinction between π , zero, and edge
preparations blurs because the wave packets become wider
than the width of the separatrix region, until at the Fock regime,
all three consist of the same island levels. Thus in this limit, we
get for ωosc essentially the same result as in the (negligable K)
Fock regime: The width of the wave packet is n = √

N/2,
and the dispersion relation ω(E) = 2Un gives the standard
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FIG. 5. (Color online) The LDOS (left) and the spectral content of the fluctuations (right) of N = 500 bosons with u = 4, for zero, π ,
edge, and twin-Fock preparations (top to bottom). The horizontal axes are E − Ex and ω/ωJ . The lines in the LDOS figures are based on a
semiclassical analysis (see text), while the circles are from the exact quantum calculation. Note that due to the mirror symmetry of the zero
preparation the expected frequency should approach 2ωJ , while for the π preparation it is bounded from below by 2ωx (both frequencies are
indicated by vertical dashed lines). Note also the outstanding difference between the spectral support of zero and π preparations compared
with continuous-like support in the case of edge and twin-Fock preparations.

separated-condensates phase-diffusion frequency [16,17],

ωosc ≈
(

u

N

)1/2

ωJ = U
√

N. (43)

It should be clear that in both Eqs. (42) and (43) u/N

should be accompanied with a numerical prefactor that should
be adjusted because the notion of “width” is somewhat
ill defined and in general depends on the precise details
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FIG. 6. (Color online) The participation number M as determined from the LDOS for N = 100 (circles), 500 (squares), and 1000 (diamonds)
particles. The left panel contains the zero (lower set in blue) and π (upper set in red) preparations, while the edge preparation is presented
in the right panel. Note the different vertical scale. In the crudest approximation we expect in the edge case M ∼ N1/2, while in the π case
M � N 1/2 as long as (u/N ) � 1.

of the numerical procedure, which we discuss in the next
section.

For the analysis of the temporal fluctuations it is crucial
to determine the number of eigenstates that participate in
the wave-packet superposition. This is given by the LDOS
participation number,

M =
[∑

ν

P (Eν)2

]−1

. (44)

See Fig. 6 for numerical results. The participation number
can be roughly estimated as M = E/ωosc, where E is the
energy width of the wave packet and ωosc is the mean level
spacing. In the case of a π preparation,

M ≈
[

ln

(
N

u

)]√
u, (45)

while for an edge preparation we find

M ≈
[

ln

(
N

u

)]√
N. (46)

Note that M/
√

N is a function of the semiclassical ratio
(N/u)1/2 between the energy width of the wave packet and
the width of the separatrix region. The expected scaling is
confirmed by the numerical results of Fig. 6. The previous
approximations for M assume u/N < 1 and are useful for the
purpose of rough estimates.

In the next sections we analyze the temporal fluctuations
of some observables. The associated Fourier power spectrum
(Fig. 5, right panels) is related to the LDOS content of the
wave-packet superposition. Both the characteristic frequency
(Fig. 7) and the spectral spread of the frequencies can be
estimated from the ωosc and the M that are implied by the
previous LDOS analysis.

VI. DYNAMICS (I)—THE TIME EVOLUTION
OF THE BLOCH VECTOR

After describing the semiclassical phase-space picture and
using it to determine the spectral structure of the initial
preparations, we now turn to the ensuing dynamics. At
present, most experiments on the bosonic Josephson system,
measure predominantly quantities related to the one-body
reduced probability matrix, defined via the expectation values
Si = (2/N )〈Ji〉 as

ρ
[1]
ji = 1

N
〈â†

i âj 〉 = 1

2
(1̂ + S · σ̂ )ji , (47)

0.01 1 100
u/N

1

10

w
os

c/w
J

FIG. 7. (Color online) The mean frequency of the Sx(t) oscil-
lations versus u/N for N = 100 (circles), 500 (squares), and 1000
(diamonds) particles. The preparations are (upper to lower sets of
data points) zero (blue), edge (magenta), and π (red). The doubled
Josephson frequency 2ωJ is marked by a dashed blue line. The
theoretical predictions of Eq. (42), doubled due to mirror symmetry,
are represented by red and magenta dashed lines, while Eq. (43) for
u/N � 1 is represented by the black dash-double-dotted line (there
is one fitting parameter as explained there).
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where S = (Sx,Sy,Sz) is the Bloch vector and σ̂ is composed
of Pauli matrices. The population imbalance and relative phase
between the two sites, determined by direct imaging and the
position of interference fringes [10], are given, respectively,
by

(occupation diff) = NSz, (48)

(relative phase) = arctan(Sx,Sy), (49)

whereas single-particle purity is reflected by the measures,

(one-body purity) = (1/2)
[
1 + S2

x + S2
y + S2

z

]
, (50)

(fringe visibility) = [
S2

x + S2
y

]1/2
. (51)

In particular the fringe visibilty, given by the transverse
component of the Bloch vector, corresponds to the visibility
of fringes, averaged over many realizations [18,19]. Loosely
speaking it reflects the phase uncertainty of the state. Coherent
states have maximum one-body purity. Of these, equal-
population coherent states have maximal fringe visibility
with the smallest phase variance. Starting from a coherent
preparation, single-particle purity can be diminished over time
due to nonlinear effects (see below) or due to interaction with
environmental degrees of freedom (decoherence). By contrast,
Fock states carry no phase information, but interactions may
lead to their dynamical phase locking over time and to the
buildup of fringe visibility (see below).

We carry out numerically exact quantum simulations
where the state |ψ〉 is propagated according to |ψ(t)〉 =
exp(−itH)|ψ〉, where the Hamiltonian is given by Eq. (4)
which is equivalent to Eq. (1). The evolved state after time
t can be visualized using its Wigner function. For example,
the time evolution of the initial twin-Fock state is illustrated
in Fig. 3, with the Wigner function of an evolved state shown
in Fig. 3(a). Comparison is made in Fig. 3(b) to the Liouville
propagation for the same duration, of the corresponding cloud
of points, according to the classical equations,

Ṡx = uSzSy, (52)

Ṡy = −(1 + uSx)Sz, (53)

Ṡz = −Sy, (54)

where time has been rescaled (t := Kt). Good quantum-to-
classical correspondence is observed for short-time simulation
(e.g., see Fig. 4). In Fig. 3(c) we plot the resulting occupation
statistics, which can be regarded as a projection of the
phase-space distribution (classical, dash-dotted line) or Wigner
function (quantum, solid line), namely Pt (n) = |〈n|ψ(t)〉|2 =
tr(ρ(n)ρ(ψ(t))). Our main interest is in the fringe visibility, and
hence in

Sx(t) = 2

N
〈Jx〉 = [(j + 1)j ]1/2

j
〈sin(θ) cos(ϕ)〉. (55)

The prefactor in the last equality is implied by Eq. (5), and
cannot be neglected if the number of particles is small. In
Fig. 4 we plot Sx(t) for the four preparations defined in
Sec. IV, comparing semiclassical results (dash-dotted lines)
to the numerical full quantum calculation (solid lines). For
all equatorial preparations (zero, π , twin-Fock), Sx is in fact
the fringe visibility, because Sy(t) = 0 identically throughout
the evolution. As a general observation, the semiclassical

simulation captures well the short-time transient evolution
and the long-time average Sx . For example, for the initial
twin-Fock preparation [Fig. 4(d)], it reproduces the universal
Josephson-regime fringe visibility of ∼ 1/3, resulting from
the dynamical smearing of the Wigner distribution function
throughout the linear sea region of phase space [23].

In what follows we would like to determine the long-time
average Sx and the power spectrum C̃(ω) = TF[f (t)] of the
temporal fluctuations f (t) = Sx(t) − Sx . (TF denotes Fourier
transform). Characteristic power spectra for the pertinent
preparations are shown in the right panels of Fig. 5. We
characterize the fluctuations by their typical frequency ωosc,
by their spectral support (discrete or continuouslike), and by
their vRMS value:

vRMS[Sx] = [f (t)2]1/2 =
[∫

C̃(ω)dω

]1/2

, (56)

The dependence of ωosc, and Sx , and vRMS[Sx] on the
dimensionless parameters (u,N ) is illustrated in Figs. 7 and 8.
It should be realized that the observed frequency of the Sx(t)
oscillations is in fact 2ωosc due to the mirror symmetry of the
observable.

VII. DYNAMICS (II)—FRINGE VISIBILITY
IN THE JOSEPHSON REGIME

In the Fock regime, the fringe visibility of an initial
coherent ϕ preparation decays to zero: The initial Gaussian-
like distribution located at (θ = π/2,ϕ) is stretched along the
equator, leading to increased relative-phase uncertainty with
fixed population mbalance. This phase spreading process is
known in the literature as “phase diffusion” [13–16,20]. By
contrast, a twin-Fock preparation is nearly an eigenstate of
the BHH in this regime, and its zero fringe visibility remains
vanishingly small from the beginning.

In the Josephson regime the dynamics of the single-particle
coherence is more intricate. In this section we discuss the
evolution of S(t) within the framework of the semiclassical
approximation. As a first step, we disregard fluctuations and
recurrences and address only the time-averaged dynamics. In
particular, we determine the long-time average of the fringe
visibility, which for the twin-Fock, π , and zero preparations is
given by Sx(t), as noted after Eq. (55).

Numerical results for the long-time average and for the
vRMS of the fluctuations as a function of u/N are presented
in Fig. 8 and further discussed in the following. The main
observations regarding the dynamics in the Josephson regime
are

(i) The twin-Fock preparation of fully separated conden-
sates develops phase locking at ϕ ∼ 0, with fringe visibility
Sx(t) ≈ 1/3 [40].

(ii) Starting from an SCS preparation, phase diffusion
becomes phase sensitive. The zero preparation is phase locked,
while the coherence of the π preparation is partially lost
[21,23,51], exhibiting huge fluctuations.

(iii) The edge preparation exhibits distinct behavior, that
neither resembles the zero nor the π preparations, involving
sign reversal of Sx(t).

In the remaining part of this section we quantify these
observations by finding the long-time average Sx(t) based on
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FIG. 8. (Color online) (Left) The long-time average of Sx(t) versus u/N for N = 100 (circles), 500 (squares), and 1000 (diamonds)
particles. The preparations are (upper to lower sets of data points) zero (blue), twin-Fock (black), edge (magenta), and π (red). The symbols
are used for the quantum results and the dashed lines are the semiclassical prediction for 40 particles. Note that the scaling holds only in the
Josephson regime 1 � u � N 2, and therefore, for a given u/N range, becomes better for large N . (Right) The long-time vRMS of Sx(t) for the
three coherent preparations (lower to upper sets) are zero (blue), edge (magenta), and π (red). The implied N1/4 scaling based on Eq. (69) is
confirmed. In the inset, the vRMS of Sx(t) for edge (up triangle) and π (down triangle) preparations is plotted versus N while u = 4 is fixed.
The dashed lines are power-law fits that nicely agree with the predictions of Eq. (70).

simple phase-space considerations. In the Josephson regime,
the value of Sx(t) for a coherent preparation should be
determined by the ratio between its n ≈√

N/2 width and
the width of the separatrix region n ≈√

NK/U , that is,

the semiclassical ratio = (u/N )1/2. (57)

This ratio determines the long-time phase-space distribution
of the evolving semiclassical cloud: In the case of a twin-Fock
preparation this cloud fills the entire sea region; in the “zero”
case it is confined to an ellipse within the sea region; and in
the “π” case it stretches along the separatrix and therefore
resembles a microcanonical distribution. The projected phase-
distribution P (ϕ) is determined accordingly. Disregarding a
global normalization factor we get

P (ϕ) ≈ exp[−ϕ2/(4u/N )] (zero), (58)

P (ϕ) ≈ [(u/N ) + cos2(ϕ/2)]−1/2 (π ), (59)

P (ϕ) ≈ cos(ϕ/2) (twin-Fock). (60)

A few words are in order regarding the derivation of the
previous expressions. The zero case preparation is repre-
sented by the Gaussian of Eq. (35) whose major axis is
n ≈ (N/2)1/2. This Gaussian evolves along the contour
lines of the Hamiltonian H(n,ϕ) = Un2 + (NK/2) cos(ϕ).
After sufficiently long time the evolving distribution still has
the same n, but because of the spreading its other major
axis, as determined by the equation Un2 = (NK/4)ϕ2,
becomes ϕ ≈ (2U/K)1/2 leading to Eq. (58). The twin-Fock
preparation is represented by Eq. (36). After sufficiently long
time the evolving distribution fills the whole sea H(θ,ϕ) < Ex .
The equation that describes this filled sea can be written as
n < nx(ϕ), where

nx(ϕ) =
√

NK

2U
[1 + cos(ϕ)]. (61)

The projection of area under n < nx(ϕ) is simply
P (ϕ) ∝ nx(ϕ), leading to Eq. (60). The π case preparation is
represented by the Gaussian that is located on the separatrix.
After sufficiently long time the evolving distribution is
stretched along n ∼ nx(ϕ), and looks like δ(H(θ,ϕ) − Ex).
If we neglected the finite width of this distribution we would
obtain P (ϕ) ∝ 1/nx(ϕ), which is divergent at ϕ ∼ π . But if we
take into account the n ≈ √

N/2 width of the preparation,
which is effectively like adding (N/2) under the square root
of Eq. (61), then we get Eq. (59).

As implied by the Wigner-Weyl picture one can get from
P (ϕ) the long-time average Sx through the integral,

Sx ≈
∫

cos(ϕ)P (ϕ) dϕ. (62)

The calculation is straightforward leading to

Sx ≈ exp[−(u/N )] (zero), (63)

Sx ≈ −1 − 4/ ln
[

1
32 (u/N )

]
(π ), (64)

Sx ≈ 1/3 (twin-Fock). (65)

These expressions agree with the numerics of Fig. 8, and
confirm the predicted scaling with u/N .

VIII. DYNAMICS (III)—LONG-TIME FLUCTUATIONS

To complete our phase-space characterization of the Bloch
vector dynamics, we need to address the long-time fluctuations
f (t) from the average value Sx . As demonstrated in Fig. 4, the
evaluation of Sx could be done to excellent accuracy based
on the semiclassical propagation of phase-space distributions
according to purely classical equations of motion. This
corresponds to the truncated Wigner approach of quantum
optics [27,30,33,35], retaining only the leading Liouville
term in the equation of motion for the Wigner distribu-
tion. Obviously one cannot guarantee that the remaining
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Moyal-bracket terms, which are initially O(1/N), will remain
small throughout the evolution. This is the source of the
fluctuations observed in Fig. 4. While their characterization
goes beyond the lowest-order truncated Wigner semiclassics,
we still can estimate them based on the phase-space LDOS
expansion, as described in the following.

The two-site BHH has essentially one degree of freedom
since both the energy and the number of the bosons is
conserved. Therefore, away from the separatrix, level spacing
is determined by the classical frequency ω(E) with small
h-dependent corrections. This should be contrasted with higher
dimensions d > 1, for which the level spacing ∝ hd−1 is highly
nonclassical. For d = 1, the only region where h determines
the level spacing ∝ | ln(h)|−1 is in the vicinity of the separatrix
as implied by Eq. (30).

The Heisenberg time is defined as the inverse of the mean
spacing of the participating levels. For a d = 1 system and
away from the separatrix, the Heisenberg time is merely the
period of classical oscillations. Thus in the case of a zero
preparation we have ωosc = ωJ (the observed frequency is
doubled due to mirror symmetry). Close to the separatrix,
ωosc becomes h dependent as in Eqs. (42) and (43). This
prediction is confirmed by the numerics (see Fig. 7), including
the nonsymmetry related factor 2 that distinguishes the edge
from the π preparation.

Assume the system is prepared in some state ψ (e.g., a
Gaussian-like SCS). We define M as in Eq. (44), implying
that ψ is roughly a superposition of M energy states. If
the energy levels are equally spaced the motion is strictly
periodic. Otherwise it is quasiperiodic. Our aim is to trace the
nonclassical behavior in the vRMS of the temporal fluctuations
of an observable A, say of the fringe visibility as defined in
Eq. (56).

Before proceeding, it should be made clear that the vRMS of
the fluctuations of any observable A in a classical simulation
(i.e., classical propagation of a single trajectory) is nonzero
and characterized by its power spectrum C̃cl(ω). However, the
vRMS of the fluctuations in the semiclassical evolution (i.e.,
classical, leading-order propagation of a cloud of trajectories
emulating the Wigner function) goes to zero due to the ergodic-
like spreading of the wave packet. In contrast, the vRMS of the
fluctuations in the quantum evolution (corresponding to the full
propagation to all orders, of the Wigner distribution) depends
on M . This dependence on M can be figured out by expanding
the expectation value in the energy basis,

〈A〉t =
∑
ν,µ

ψ∗
ν ψµAνµei(Eν−Eµ)t , (66)

where ψν = 〈Eν |ψ〉. The time average of this expectation
value is 〈A〉t = ∑

ν pνAν,ν where pν = P (Eν) of Eq. (38).
This average has a well-defined h-independent classical limit.
But if we first square, and then take the time average we get

〈A〉2
t =

∑
ν,µ

pνpµ|Aν,µ|2. (67)

The matrix elements can be evaluated semiclassically using
the well-known relation |Aν,µ|2 = C̃cl(Eν−Eµ)/(2π�), where
� is the mean level spacing [see Eq. (6) of Ref. [52] and
references therein]. For presentation purpose it is convenient
to visualize C̃cl(ω) as having a rectangularlike line shape of

width ωcl, such that its total area is C̃(0) × ωc. It is also
convenient to define the dimensionless bandwidth b as the
spectral width of C̃cl(ω) divided by the mean level spacing,
namely b = �ωc.

Using the semiclassical estimate for the matrix elements,
we consider the outcome of Eq. (67), in two limiting cases.
If the energy spread of the wave packet is smaller than the
spectral bandwidth, we can factor out C̃cl(0)/(2π�), and carry
out the summation

∑
pνpµ = 1, leading to

vRMS[〈A〉t ] =
[

1

b

∫
C̃cl(ω)dω

]1/2

. (68)

For integrable one-dimensional systems b ∼ 1 reflects that
only nearby levels are coupled. A semiclassically large
bandwidth b ∝ h̄1−d is typical for chaotic systems, which is
not the case under consideration. Therefore we turn to the other
possibility, in which the energy spread of the wave packet is
large compared with the spectral bandwidth. In such a case
we can make in Eq. (67) the replacement pν �→ 1/M , and
consequently the sum

∑ |Aν,µ|2 equals M times the area of
C̃cl(ω), leading to

vRMS[〈A〉t ] =
[

1

M

∫
C̃cl(ω)dω

]1/2

. (69)

This is the same as the classical result but suppressed by factor
1/

√
M . Note again that the semiclassical result is always zero,

and corresponds formally to M = ∞.
Consider now the vRMS of Sx(t). For twin-Fock preparation

it follows from Eq. (41) that M ∝ N and hence Eq. (69) implies
1/N1/2 suppression of the vRMS. For coherent preparations
C̃cl(ω) becomes N dependent, too, and consequently from
the discussion after Eq. (46) it follows that the vRMS is a
function of the semiclassical ratio Eq. (57), and multiplied by
1/N1/4 suppression factor that spoils the semiclassical scaling.
This is confirmed by the numerics (Fig. 8). If the dynamics is
very close to the separatrix the classical fluctuations are O(1)
and therefore the quantum result is vRMS[Sx(t)] ≈ 1/

√
M .

The implication for the on-separatrix coherent preparations,
π versus edge, is striking: Substitution of Eqs. (45) and (46)
into Eq. (69) leads to

vRMS[Sx(t)] ∼
{

N−1/4 for edge,

[ln(N )]−1/2 for π
. (70)

Thus, convergence to classicality is far more rapid for the
edge preparation than it is for the π preparation, even though
both lie on the separatrix. With the π preparation, even
if N is very large (small “h”), quantum fluctuations still
remain pronounced. In fact, from Eq. (45) it follows that the
fluctuations in the π case are mainly sensitive to the strength
u of the interaction.

Finally, we mention that the analysis of fluctuations
previously mentioned is somewhat related to the discussion
of thermalization in Ref. [53], and we would like to further
connect it with the observation of collapses and quantum
revivals as discussed, for example, in Ref. [54]. Relating to
the LDOS, as defined in Sec. V, we note that the collapse time
is the semiclassical time which is determined by the width of

053617-11



MAYA CHUCHEM et al. PHYSICAL REVIEW A 82, 053617 (2010)

the classical envelope, while the revival time is related to the
spacing between the spectral lines. The latter can be calculated
using the formula,

trevival = 2π [dEν/dν]−1 , (71)

with the WKB estimate for Eν in Sec. III, leading in the
separtatrix region to ∼ 2π/ωx .

IX. CONCLUSIONS

To conclude, we have applied a semiclassical phase-space
picture to the analysis of the one-particle coherence loss and
buildup in the bosonic Josephson junction, described by the
two-site BHH. The simplicity of the classical phase space of
the dimer allows for its semianalytic WKB quantization. Thus,
closed semiclassical results are obtained for the local density
of states of the various initial preparations, providing useful
insights for the associated quantum evolution.

Within the framework of mean-field theory (MFT), the
dynamics is obtained by evolving a single point in phase
space, using the Gross-Pitaevskii (GP) equation, which in this
context is better known as the discrete nonlinear Schrödinger
(DNLS) equation. By contrast, the truncated Wigner phase-
space method evolves an ensemble of points according to the
DNLS equation, and thereby takes into account the nonlinear
squeezing or stretching of the distribution.

In the semiclassical treatment the quantum state in any
moment is regarded as a “mixture” of wave functions ψi

rather than a single ψi . It is worth noting that the stationary
solutions of the DNLS equation are simply the fixed points
of the Hamiltonian flow. The small oscillations obtained
by linearization around these fixed points are the so-called
Bogoliubov excitations. The typical oscillation frequency
of the Bloch vector generally approaches the classical fre-
quency as N is increased keeping u fixed. However, in
the vicinity of the separatrix convergence to the (vanishing)
classical frequency is logarithmically slow, as found via WKB
quantization.

Based on the ratio between the width of the semiclassical
distribution for SCS and the width of the separatrix phase-
space region, we find that the long-time fringe visibility of an
initially coherent state in the Josephson interaction regime, has
a u/N dependent value (Fig. 7). The functional dependence
on u/N varies according to the preparation. In particular,
whereas a zero relative-phase preparation remains roughly
Gaussian (i.e., phase locked) throughout its motion, thereby
justifying the use of MFT for the description of Josephson
oscillations around it, a π relative-phase SCS squeezes rapidly
and its relative-phase information is lost [21,23]. In contrast,
starting from fully separated modes, the phase distribution
in the Josephson regime assumes a nonuniform profile,
peaked at ϕ = 0, yielding a universal fringe visibility value
of 1/3 [40].

Focusing on two types of coherent preparations in the
vicinity of the separatrix we find significant differences in their
M dependence on (u; N ). The π SCS preparation (with van-
ishing population imbalance and a π relative phase) exhibits
u-dependent fluctuations, whereas the edge SCS (having a
comparable population imbalance but located elsewhere along

the separatrix) exhibits N -dependent fluctuations. Only in the
latter case is the classical limit approached easily by taking
large N at fixed u.
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APPENDIX: LDOS SEMICLASSICAL CALCULATION

Using the definition Eq. (38) we can calculate the LDOS in
the semiclassical approximation using Eq. (37). The integral
that should be calculated in the case of zero (ϕ− = 0) and π

(ϕx = π ) preparations is

P (E) = ω(E)
∫ ∫

dϕdn

2π
δ

(
Un2 − NK

2
cos(ϕ) − E

)

× 1

ab
exp

[
− (ϕ − ϕ−,x)2

2a2
− n2

2b2

]
, (A1)

with E = Eν . Most of the contribution comes from the vicinity
of the fixed point, so we can use a quadratic approximation:

P (E)

= ω(E)
∫ ∫

dϕdn

2π
δ

(
Un2 ± 1

4
NKϕ2 − (E−E−,x)

)

× 1

ab
exp

[
− ϕ2

2a2
− n2

2b2

]
. (A2)

Later we derive the following results for the zero and π

preparations:

P (E) = 2 exp

[
−

(
1

NU
+ 4

K

)
(E − E−)

]
I0

×
[(

4

K
− 1

NU

)
(E − E−)

]
, (A3)

P (E) = 1

π

(
ω(Ex)

ωJ

)
exp

[(
4

K
− 1

NU

)
(E − Ex)

]
K0

×
[(

4

K
+ 1

NU

)
|E − Ex |

]
. (A4)

In order to simplify notations we define in the following ε as
the difference E−E− or E−Ex .

In order to estimate the integral in the zero case we change
to polar coordinates r and −π < t < π :

ϕ = [4ε/NK]1/2 r cos(t), (A5)

n = [ε/U ]1/2 r sin(t), (A6)
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leading to

P (E) = ω0

∫ ∫
rdrdt

2π

2

ω0
δ(r2 − 1)

1

ab
exp

[
−(4ε/NK)

[cos(t)]2

2a2
r2 − (ε/U )

[sin(t)]2

2b2
r2

]
(A7)

= 1

2π

∫ +π

−π

dt
1

ab
exp

[
−(4ε/NK)

[cos(t)]2

2a2
− (ε/U )

[sin(t)]2

2b2

]
(A8)

= 1

π

∫ +π

−π

dt exp

[
−

(
2ε

K
+ ε

2NU

)
−

(
2ε

K
− ε

2NU

)
cos(2t)

]
(A9)

= exp

[
−

(
2

K
+ 1

2NU

)
ε

]
2I0

[(
2

K
− 1

2NU

)
ε

]
. (A10)

It is important to realize that the semiclassical evaluation in
the zero case is valid only if the contour lines of the Gaussian
intersect the contour lines of the eigenstates transversely.
Otherwise, the Airy structure of the eigenstates should be taken
into account, or perturbation theory rather than semiclassics
should be used. The asymptotic behavior of the Bessel function
is I0(x) ≈ exp(x)/

√
2πx and hence P (E) ∼ exp[−ε/(NU )].

One observes that the tails of the LDOS reflect the

relatively slow decay of the Gaussian tails in the n

direction.
In order to estimate the integral in the π case we change to

the coordinates r and −∞ < t < ∞:

ϕ = [4ε/NK]1/2 r sinh(t) or cosh(t) for ε < 0, (A11)

n = [ε/U ]1/2 r cosh(t) or sinh(t) for ε < 0, (A12)

leading to

P (E) = ω(E)
∫ ∫

rdrdt

2π

2

ω0
δ(r2 − 1)

1

ab
exp

[
−(4|ε|/NK)

[sinh(t)]2

2a2
r2 − (|ε|/U )

[cosh(t)]2

2b2
r2

]
(A13)

= 1

2π

(
ω(E)

ω0

)∫
|t |< 1

π
( ω(E)

ω0
)
dt

1

ab
exp

[
−(4|ε|/NK)

[sinh(t)]2

2a2
− (|ε|/U )

[cosh(t)]2

2b2

]
(A14)

= 1

π

(
ω(E)

ω0

) ∫
|t |< 1

π
( ω(E)

ω0
)
dt exp

[
±

(
2|ε|
K

− |ε|
2NU

)
−

(
2|ε|
K

+ |ε|
2NU

)
cosh(2t)

]
(A15)

= 1

π

(
ω(E)

ω0

)
exp

[
±

(
2

K
− 1

2NU

)
|ε|

]
K0

[(
2

K
+ 1

2NU

)
|ε|

]
. (A16)

Note that without the Gaussian, the result of the integral should
be unity reflecting the proper normalization of the microcanon-

ical state. The upper cutoff of the t integration reflects the
finite size of phase space. The cutoff prevents the singularity
in the limit ε → 0. The Bessel function expression is obviously
valid only outside of the cutoff-affected peak. The asymptotic
behavior of the Bessel function is K0(x) ≈ exp(−x)/

√
2πx,

and hence we get P (E) ∼ exp[−|ε|/(NU )] for ε > 0 and
P (E) ∼ exp[−|ε|/(K/4)] for ε < 0. One observes that the
tails of the LDOS for ε < 0 reflect the relatively rapid decay
of the Gaussian tails in the ϕ direction.

Finally we point out that the calculation of the LDOS for the
edge and for the twin-Fock preparations is much easier. In the

former case the δ function of ρ(ν)(n,ϕ) merely replaces the n

coordinate in ρ(ψ)(n,ϕ) by a constant proportional to E − Ex ,
leading to a Gaussian for P (E). Similarly for the twin-Fock
preparation,

P (E) = ω(E)
∫ ∫

dϕdn

2π
δ

(
Un2 − NK

2
cos(ϕ) − E

)

× δ(n) ∝
[

ω(E)

(NK/2)| sin(ϕ)|
]

E

. (A17)

The latter expression should be calculated for (NK/2)
cos(ϕ) = E leading to Eq. (41) in the main text.
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[35] S. L. W. Midgley, S. Wüster, M. K. Olsen, M. J. Davis, and

K. V. Kheruntsyan, Phys. Rev. A 79, 053632 (2009).
[36] P. Deuar, Phys. Rev. Lett. 103, 130402 (2009).
[37] F. Trimborn, D. Witthaut, and H. J. Korsch, Phys. Rev. A 77,

043631 (2008); 79, 013608 (2009).
[38] K. W. Mahmud, H. Perry, and W. P. Reinhardt, Phys. Rev. A 71,

023615 (2005).
[39] R. Franzosi et al., Int. J. Mod. Phys. B 14, 943 (2000).
[40] E. Boukobza, D. Cohen, and A. Vardi, Phys. Rev. A 80, 053619

(2009).
[41] E. M. Graefe and H. J. Korsch, Phys. Rev. A 76, 032116 (2007);

D. Witthaut, E. M. Graefe, and H. J. Korsch, ibid. 73, 063609
(2006).

[42] G. S. Agarwal, Phys. Rev. A 24, 2889 (1981); J. P. Dowling,
G. S. Agarwal, and W. P. Schleich, ibid. 49, 4101 (1994).

[43] J. C. Varilly and J. M. Gracia-Bondia, Ann. Phys. 190, 107
(1989); C. Brif and A. Mann, J. Phys. A 31, L9 (1998).

[44] A. Polkovnikov, S. Sachdev, and S. M. Girvin, Phys. Rev. A 66,
053607 (2002).

[45] E. Altman and A. Auerbach, Phys. Rev. Lett. 89, 250404 (2002).
[46] A. K. Tuchman, C. Orzel, A. Polkovnikov, and M. A. Kasevich,

Phys. Rev. A 74, 051601 (2006).
[47] The arXiv:1001.2120 version of this paper includes three extra

pedagogically oriented appendixes: bosons in N site system
and MFT; detailed analysis of phase-space geometry in the
N = 2 case; the definition of a Wigner function of a spin;
concise discussion of the Rabi-Josephson oscillations in the
semiclassical perspective.

[48] B. Wu and Q. Niu, Phys. Rev. A 61, 023402 (2000).
[49] J. C. Eilbeck, P. S. Lomdahl, and A. C. Scott, Physica D 16, 318

(1985).
[50] R. L. Stratonovich, Sov. Phys. JETP 31, 1012 (1956).
[51] E. Boukobza, M. G. Moore, D. Cohen, and A. Vardi, Phys. Rev.

Lett. 104, 240402 (2010).
[52] D. Cohen and T. Kottos, Phys. Rev. E 63, 036203 (2001).
[53] M. Rigol, V. Dunjko, and M. Olshanii, Nature (London) 452,

854 (2008).
[54] M. O. Scully and M. S. Zubairy, Quantum Optics (Cambridge

University Press, Cambridge, 1997).

053617-14

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.3108
http://dx.doi.org/10.1038/415039a
http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.73.357
http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.73.357
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/40/10/R01
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/40/10/R01
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/34/23/313
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/34/23/313
http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.73.307
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.57.3164
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.54.4213
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.54.4213
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.57.R28
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.79.4950
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.79.4950
http://dx.doi.org/10.1126/science.1062612
http://dx.doi.org/10.1126/science.1062612
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.010402
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.4521
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.4521
http://dx.doi.org/10.1038/nature06186
http://dx.doi.org/10.1038/nature06186
http://dx.doi.org/10.1038/449546a
http://dx.doi.org/10.1038/449546a
http://dx.doi.org/10.1007/BF01883640
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.2158
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.2158
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.4675
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.1345
http://dx.doi.org/10.1038/nature00968
http://dx.doi.org/10.1038/nature00968
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.98.030407
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.98.030407
http://dx.doi.org/10.1038/nphys125
http://dx.doi.org/10.1038/nature06149
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.140401
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.140401
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.568
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.64.013605
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.220403
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.220403
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.80.023609
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.180403
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.180403
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.230401
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.58.4824
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.58.4824
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.210404
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.210404
http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/35/17/301
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.63.023606
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.63.023606
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.78.013622
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.78.013622
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.68.053604
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.67.013812
http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/39/5/010
http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/39/5/010
http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/39/11/011
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.74.063625
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.73.061604
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.73.061604
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.79.023621
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.79.053632
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.130402
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.77.043631
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.77.043631
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.79.013608
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.71.023615
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.71.023615
http://dx.doi.org/10.1142/S0217979200001011
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.80.053619
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.80.053619
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.76.032116
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.73.063609
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.73.063609
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.24.2889
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.49.4101
http://dx.doi.org/10.1016/0003-4916(89)90262-5
http://dx.doi.org/10.1016/0003-4916(89)90262-5
http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/31/1/002
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.66.053607
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.66.053607
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.250404
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.74.051601
http://arXiv.org/abs/arXiv:1001.2120
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.61.023402
http://dx.doi.org/10.1016/0167-2789(85)90012-0
http://dx.doi.org/10.1016/0167-2789(85)90012-0
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.240402
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.240402
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.63.036203
http://dx.doi.org/10.1038/nature06838
http://dx.doi.org/10.1038/nature06838


2.5 Non-adiabatic pumping in an oscillating-piston

model

M. Chuchem, T. Dittrich, D. Cohen, Europhysics Letters 98, 38001 (2012). See Appendix

A for explanation of the numerical analysis used in this work.

61



May 2012

EPL, 98 (2012) 38001 www.epljournal.org

doi: 10.1209/0295-5075/98/38001

Non-adiabatic pumping in an oscillating-piston model

Maya Chuchem1, Thomas Dittrich2,3 and Doron Cohen1

1Department of Physics, Ben-Gurion University of the Negev - Beer-Sheva 84105, Israel
2Departamento de F́ısica, Universidad Nacional de Colombia - Bogotá D.C., Colombia
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Abstract – We consider the prototypical “piston pump” operating on a ring, where a circulating
current is induced by means of an AC driving. This can be regarded as a generalized Fermi-Ulam
model, incorporating a finite-height moving wall (piston) and non-trivial topology (ring). The
amount of particles transported per cycle is determined by a layered structure of phase space.
Each layer is characterized by a different drift velocity. We discuss the differences compared with
the adiabatic and Boltzmann pictures, and highlight the significance of the “diabatic” contribution
that might lead to a counter-stirring effect.
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Stirring is the operation of inducing a DC circulating
current by means of AC driving. This is naturally achieved
by integrating a pump [1–3] in a closed circuit [4,5]. It
can also be regarded as a variation of a Hamiltonian
ratchet [6,7] where transport is induced in a periodic array.
Pumping and stirring have largely been considered in the
regime of slow (adiabatic) driving, where it can be related
to the Berry phase that is associated with the driving
cycle. This adiabatic approach is based on a simple picture
of probability flow.
Challenging this oversimplified view, we argue that

there are typical circumstances where the analysis should
go beyond the adiabatic picture, even for very slow
driving. We here present a detailed account of determinis-
tic stirring that naturally extends into the non-adiabatic
regime, complementary to related studies of stochastic
stirring [8], Brownian ratchets [9], Brownian motors [10],
stochastic [11] and chaotic [12] pumps.
We shall show that for a prototype system, the

oscillating-piston model, even if the driving is very slow,
the dynamics is actually complex, due to a non-trivial
structure of phase space, leading to drastic consequences
for the transport.

Outline. – After introducing the model, we describe
the expectations that are based on a stochastic Boltzmann
picture, and on a deterministic adiabatic picture. These
suggest two different parametric results for the amount Q
of pumped particles. Then we present a proper analysis

of the mixed phase-space dynamics, and highlight the
limitations of the traditional reasoning.

The model. – We consider the prototype system
illustrated in fig. 1: A particle with mass m moves in
a ring of length L. There is a fixed barrier Vb at x= 0
and a moving wall (piston) of height Vp at x=Xp. In
the oscillating-piston paradigm [3,13], the two control
parameters of the piston are cycled periodically through
a closed loop in parameter space. The pumping cycle
(Xp(ϕ), Vp(ϕ)), with ϕ=Ωt, consists of translating the
piston some distance to the right, shrinking its “height”,
pulling it back to the left, and restoring its original
“height”. In the sequel, we shall assume a harmonic
driving with phase shift π/2 between the two parameters,

Xp(ϕ) =X0− δXp cos(ϕ), (1)

Vp(ϕ) = Vp+ δVp sin(ϕ). (2)

The velocity v of the particle in dimensionless units is
defined as u= v/(δXpΩ). With the same convention the

piston velocity Ẋp is expressed as ux(ϕ) = sin(ϕ). The
transmissions of the barrier and the piston are given by
boolean expressions (true = 1, false = 0):

gb(u) =
[

|u|>ub

]

, (3)

gp(u, ϕ) =
[

|u−ux(ϕ)|>up(ϕ)
]

, (4)
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Fig. 1: (Color online) An oscillating-piston pump is integrated
into a ring. The pumping cycle is illustrated on the right. The
scattering within the ring is modeled as a potential barrier.
We are considering a closed geometry that can be regarded
a generalization of the Fermi-Ulam model. If we considered
an open geometry, the pumping device would be connected
between two unbiased reservoirs (not presented).

where ub,p = [2Vb,p/m]
1/2/(δXpΩ). In addition to the

three dimensionless parameters (ub, up, δup) that
describe the barrier and the piston, we specify the
geometry of the system defining 2πℓ+ ≡X0/δXp and
2πℓ− ≡ (L−X0)/δXp. A Poincaré section of the dynam-
ics is obtained by taking snapshots of (ϕ, u) after each
collision with the fixed barrier:

ϕ′n =ϕn+
2πℓn
|un|
, (5)

u′n =−un+2ux(ϕ
′

n), if gp(un, ϕ
′

n) = 0, (6)

ϕn+1 =ϕ
′

n+
2πℓ′n
|u′n|
, (7)

un+1 =−u
′

n, if gb(u
′

n) = 0. (8)

Above ℓn (ℓ
′
n) is the scaled travel distance from the barrier

to the piston (from the piston to the barrier). In the
“static-wall approximation” it is ℓ+ or ℓ− depending on
the sign of un, while in the simulations the exact value
can be numerically determined.

Objective. – The map above generalizes the Fermi-
Ulam model (FUM) [14]: here we have finite heights of
piston and barrier, and periodic boundary conditions.
Furthermore, while the FUM has been conceived to
study energy absorption due to deterministic diffusion in
momentum, here our interest is in the directed transport
along the spatial coordinate. The amount of particles that
are pumped per cycle is

Q=

∮

Idt= ρN

[
∮

v(ϕ)
dϕ

2π

]

2π

Ω
, (9)

where the current I ≡ ρNv(ϕ) at a given moment of time
is expressed by the spatial density of the particles ρN ,
and the drift velocity v(ϕ). Assuming that a first-order
description of adiabatic transport applies, if the piston
is displaced with velocity Ẋp, one expects a well defined

induced current I =RρN Ẋp, whereR is an Ω-independent
dimensionless coefficient that primarily depends on Vp.
One expects R→ 1 for Vp→∞ and 0<R< 1 for finite
Vp. In such a case the amount of particles that are pumped
per cycle becomes a parametric integral:

v(ϕ) =R(ϕ) Ẋp � Q= ρN

∮

R(ϕ)dXp. (10)

Below we try to formulate an adequate picture of the
dynamics that interpolates between the opposite extremes
of exclusively chaotic and purely regular motion. In partic-
ular: i) we clarify what is the drift velocity for a general
non-equilibrium steady state; ii) we discuss whether a first-
order description of adiabatic transport applies. We first
review the common expectations.

The stochastic Boltzmann picture. – The piston
stirring problem has been analyzed in the past [13]
using a stochastic approach with transmissions 0< gb,
gp < 1. Motivated by the prevailing literature that focuses
on electronic systems one assumes a Fermi-like energy
distribution, such that the initial occupation is

f(x, p) =
1

2π�
, for |p|<mvF, (11)

ρN =
mvF
π�
, (density of particles), (12)

where mvF is the Fermi momentum. In a classical context,
� can be regarded as a parameter that determines the
occupation density. Of interest is f(p) = f(0, p), the
momentum distribution at a section x= 0 through which
the current is measured. Its integral over dp gives the
density of particles ρN . If |Ẋp| ≪ vF, the momentum
exchange due to collisions with the piston affects only a
narrow shell of width ∼ 2mẊp around the Fermi energy
EF. Accordingly one writes

I =

∫ ∞

0

dp[f(p)− f(−p)]v(p) = ρN RẊp. (13)

From here eq. (10) is implied, while R is related to the
reflectivity of the piston as follows [13]:

R(ϕ) =
(1− gp) gb
gp+ gb− 2gpgb

. (14)

In the absence of a barrier (gb = 1) the result is R= 1.
If the ring is like a reservoir (gb = 1/2) one observes that
R= 1−gp is the reflectivity of the piston. The latter result
is very well known [3], conventionally derived using the
scattering formalism [1,2].

Deterministic adiabatic picture. – In our model the
transmission coefficients of the barrier are given by eqs.
(3), (4). In eq. (14) we have to substitute the values at the
Fermi energy EF = (1/2)mv

2
F, which gives R(ϕ) = {0 or 1}

depending on whether the piston is “below” or “above” the
Fermi energy. In the latter case, from eq. (10) with eq. (12),
we get dQ= [mvF/π�]dXp, which coincides with [3]. If
the Fermi energy is “above” the piston during the whole
cycle, meaning that Vp(ϕ)<EF for any ϕ, we find Q= 0.
However, in the latter case, there is a naive (wrong)
picture that suggests a finite result: Assuming that Q is
determined by the fraction of particles that are affected
by the motion of the piston, the effective Fermi energy is
Vp(ϕ), and hence

Q=
1

π�

∮

√

2mVp(ϕ) dXp. (15)
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Fig. 2: (Color online) The (ϕ, u) Poincaré section for a particle in a ring, with l± = 15, considering several cases: (a) ring with
up =∞ and ub = 44; (b) here ub = 0, and up = 26, and δup = 2.04; (c) here ub = 0, and up = 380 and δup = 2.55; (d) the same
but with ub = 378. The color of each trajectory reflects its average drift velocity 〈u〉. Non-transporting trajectories are colored
gray. The dashed red lines indicate the piston scattering threshold u±(ϕ), while the dashed blue line gives that of the barrier
ub. The dot-dashed black lines are calculated adiabatic trajectories. Above the barrier the variation in |u|, due to the bounces
with the piston, is sin(ϕ), with alternating sign in each bounce. Below the barrier u keeps its sign, and the adiabatic variation
is [〈|u|〉/(2πl+)]cos(ϕ). See the appendix for details regarding the adiabatic trajectories.

This “area” that is enclosed by the cycle resembles
the action integral that is encountered in the canonical
adiabatic picture. It has the form of eq. (10) with a
modified “reflection” coefficient R(ϕ) = [Vp(ϕ)/EF]

1/2. In
spite of the wrong reasoning, eq. (15) is interesting because
it can be justified as an approximation to what we call
later “adiabatic contribution”.

Non-adiabatic deterministic dynamics. – The
Poincaré section for the generalized FUM eqs. (5)–(8)
is illustrated in fig. 2. We indicate there (by dashed red
lines) the threshold velocity for piston reflection

u±p (ϕ) = ux(ϕ)±up(ϕ), (16)

which is implied by eq. (4). We define v(±) as the veloci-
ties that correspond to max[u+p ] and min[u

−
p ], respectively,

and denote by E(±) the associated kinetic energies. For
simplicity of presentation we assume that Vb is smaller
than E(−), which is always smaller than E(+). Accord-
ingly, the ballistic motion of clockwise moving particle is

not affected if E >E(−), while for anticlockwise moving
particles the condition is E >E(+).
The non-integrable region in phase space occupies

the rectangular strip [v(−), v(+)]. One expects adiabatic
dynamics if the slowness condition |u| ≫ ℓ is satisfied
there. Looking at fig. 2(c), (d) one observes that this
region consists of layers. In each layer the motion is
chaotic, with the possible exception of regular motion in
some small islands. The lower layers, labeled collectively
as r= 0, are non-transporting: either the particle is
bounded in the ℓ+ or in the ℓ− segment, or else it
occupies the whole ring without being ever able to cross
one of the barriers. The motion in the subsequent trans-
porting layers, labeled r= 1, 2, . . . , rc, is characterized by
a non-zero drift velocity

〈v〉r ≡ ūr Ω δXp. (17)

Stirring. – Define E(0) as the minimal energy required
for transporting motion. Consider a zero-temperature
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Fermi occupation as the preparation. If either EF is below
E(0) or above E(+) the induced current would be zero.
In the latter case the non-regular transporting motion
is merely a “musical chair” dynamics that takes place
deep in the Fermi sea. The current would be non-zero
if E(0) <EF <E

(+), meaning that only a fraction of the
transporting region is occupied. The amount of particles
that are pumped during a period is Q= (2π/Ω)ρN 〈v〉,
where the cycle-averaged drift velocity is

〈v〉=

rc
∑

r=1

fr〈v〉r =

[

rc
∑

r=1

frūr

]

ΩδXp. (18)

The normalized occupations satisfy
∑

fr = 1, where
r= 0, 1, 2, . . . , rc. For a saturated occupation the fr are
proportional to the phase-space area of the filled layers.
In the latter case 〈v〉 is merely the average velocity within
the occupied region. If the whole transporting region is
saturated, one obtains

〈v〉= 12
(

|v(+)| − |v(−)|
)

= Ẋp. (19)

It should be realized that the dimensionless amplitude of
the piston velocity is unity. Accordingly the condition for
the emergence of multiple transporting layers is δup > 2.
Numerical results for 〈v〉r are presented in fig. 3(b), and
additional plots are available in fig. 4. Typically 〈v〉r is
dominated by the contribution that comes from the free
ballistic stage of the motion. This contribution can be
estimated quite easily (see below).

The drift velocity. – At this stage we have to
clarify how the drift velocities 〈v〉r are determined by
the dynamics. The winding number (WN) of a trajectory
that is generated by eqs. (5)–(8), and its duration are,
respectively,

WN=
∑

n

gb(vn)sign(vn), Time=
∑

n

L

|vn|
. (20)

The drift velocity is

v̄ =
WN

Time
L=

∑

n gb(vn)sign(vn)
∑

n |vn|
−1

= gb(vn)sign(vn)
/

|vn|−1. (21)

Using ergodicity the time average can be replaced by a
phase-space average. We just have to remember that ϕ
is like time, which is canonically conjugate to the energy.
Hence the integration measure in phase space is ∝ vdvdϕ.
Consequently we get the obvious result

v̄=

∫∫

gb(v) v dvdϕ
∫∫

dvdϕ
≡

∫

v(ϕ)
dϕ

2π
, (22)

where the phase-space integration extends over the layer
that is filled by the trajectory, and v(ϕ) is defined as the
parametric drift velocity. Results for the drift velocity are
presented in fig. 3(a).

Estimate of the “free” contribution. – Looking in
fig. 2(c) we observe that in the absence of a barrier the
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Fig. 3: (Color online) (a) The drift velocity u(ϕ) for trajectories
in 4 representative layers (blue, cyan, orange, green) of fig. 2(d).
The motion consists of “free” and “adiabatic” stages. If the
strict adiabatic picture were applicable it would be described
by an expression R(ϕ)Ẋp(ϕ), with 0<R(ϕ)< 1, as illustrated
by the dotted curve. The dashed curve is Ẋ(ϕ). The dashed
horizontal lines correspond to v(±). Note that the [−2,+2]
range of the vertical axis is zoomed. (b) The drift velocity
〈u〉 as function of 〈|u|〉, for the various layers that appear
in fig. 2(d) (diamonds). One should exclude the framed data
which represent additional layers that appear in fig. 2(c)
(circles). The dashed black line assumes u> 0 motion during
the ballistic stage (see appendix), while the vertical dotted lines
correspond to values of u that accommodate an even number
of bounces.

motion in the transporting layers is not strictly adiabatic.
Rather it contains a “diabatic transition” from adiabatic
to free motion when gp switches from 0 to 1. For u>
0 this transition takes place at the intersection of the
stochastic layer with u+(ϕ). The relative filling of the u< 0
branch is determined by the number of bounces that are
accommodated in the adiabatic stage. It follows that the
dependence of the drift velocity on 〈|u|〉 is modulated as
seen in fig. 3(b).
Neglecting small uncertainty of order Ẋ/v, the ballistic

motion takes place in the ∆ϕ interval where |u|>up(ϕ).
Hence this interval is determined by the roots of the
equation up+ δupsin(ϕ) = |u|. Assuming that the ballistic
motion takes place in the u> 0 region of phase space,
without branching to the u< 0 region, we get the upper
bound estimate

〈u〉r = 〈|u|〉

(

∆ϕ

2π

)

. (23)
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Fig. 4: (Color online) Additional Poincaré sections (top) show-
ing mixed phase space. There is no barrier. The parame-
ters are l± = 15, while up = 27 (left) and up = 29 (right) with
δup = 2.24, 2.48, respectively. The color code and lines are as
in fig. 2(b). Corresponding plots of 〈u〉 in the bottom panels
are as in fig. 3.

An improved estimate should take the branching into
account. This branching depends on the number of
bounces that are accommodated in the adiabatic stage
i.e. during the interval ∆ϕc = 2π−∆ϕ. The variation
of ϕ between successive bounces and the number of
accommodated bounces are, respectively,

∆ϕ0 =
2πℓ

〈|u|〉
, mbounces =

∆ϕc
∆ϕ0

. (24)

We expect the branching to become negligible each time
that m crosses an even integer number. This is confirmed
by the numerical results of fig. 3(b).

Discussion of the adiabatic picture. – Canonical
adiabatic theory [15] ensures the invariance of the actions
for a sufficiently slow perturbation of an otherwise inte-
grable system. It is analogous to the conservation of the
energy-level-index in its quantum version [16]. It holds as
long as the trajectory does not change its topology. If a
trajectory does change its topology, we call this occurrence
a diabatic transition.
In the oscillating-piston model, each time that the

motion switches between free ballistic motion, extended
adiabatic motion, and bounded adiabatic motion, it is a
diabatic transition. The two types of adiabatic motions
are described in the appendix.
The small parameter of the adiabatic theory is Ẋ. In

the absence of magnetic field the zeroth-order adiabatic
states carry no current. This is true both classically
and quantum mechanically: note that in the latter case
the parametric eigen-function |X〉 is real. It follows that
adiabatic transport requires to go beyond zeroth order.
Linear response theory is based on a first-order treatment,
leading to the Kubo formula for the transport coefficient.
In open geometry the scattering formalism leads to the
same result.

Using a quantum language, but referring on equal
footing to the classical picture, the evolving zeroth-order
adiabatic state |X(t)〉 does not satisfy the continuity equa-
tion: at any moment 〈I〉= 0. Still we can deduce from the
zeroth-order parametric solution a non-zero result for the
current. This is done by associating a parametric veloc-
ity to each “piece” of the evolving probability distribu-
tion. This leads to eq. (15). We note that such procedure
has been used in [17]. We also note that such procedure
becomes ambiguous in the case of multiple path geome-
try: to associate a “displacement velocity” to each piece
in phase space is not always well defined.

Contrasting with adiabaticity. – The observed
results imply that even for very slow driving the analysis
should go beyond the adiabatic picture. If a first-order
adiabatic transport picture were applicable, the drift
velocity of the particle would adjust itself to the motion
of the piston, and it would be possible to write eq. (10)
with an Ω-independentR. In practice we observe that 〈v〉r
has no simple linear relation to Ẋp. The deterministic
adiabatic result eq. (15) would be obtained if we had a
saturated occupation of the region bounded by u±p (ϕ). It
can be regarded as a rough approximation to the total
adiabatic contribution that we discuss below.
We already pointed out that the value of 〈v〉r within

a layer of phase space is a sum of adiabatic-like and free
ballistic contributions. The adiabatic-like contribution is
proportional to the integral over Ẋp during the gp = 0
stage. The free ballistic contribution is due to the aver-
age velocity in the gp = 1 stage, during which the parti-
cle circulates the ring without being back-scattered. The
result of the free ballistic contribution depends on the
branching that has been explained previously, and accord-
ingly, due to the alternating branching ratio, we observe
an alternating net result for 〈v〉r as we go from layer to
layer (fig. 3).
With a barrier the motion is somewhat more chaotic,

and the local drift velocity adjusts better to Ẋ, as seen
in fig. 3(a). A strict adiabatic approximation would be
applicable if the momentary motion (for a frozen piston
position) were chaotic, with some finite correlation time
τcl. Then the adiabatic condition would be Ωτcl≪ 1. This
would require to consider a 2D ring, say a Sinai billiard.
Within this approximation we could defineR(ϕ) such that
eq. (10) would lead to an Ω free parametric integral for Q.

Contrasting with Boltzmann. – There are two
conspicuous differences between our results and the
expectations on the basis of the Boltzmann picture. a) In
the Boltzmann picture, with “high” piston, in the
absence of a barrier, we expect parametric transport
with R= 1, hence obtaining Q= 0 upon integration,
implying zero drift velocity. b) Including a barrier, the
Boltzmann picture suggests a non-zero net transport
in the same direction that is implied by the pumping
operation, with 0<R(ϕ)< 1. This means ūr > 0 for all
the layers. Both a) and b) are in contradiction to what we
observe. In particular we point out that the negative ūr
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characterizing some of the layers is due to the possibility
of having a free ballistic contribution with branching ratio
that favors u< 0 motion.
One should appreciate the essential difference between

the Boltzmann and adiabatic pictures: Both would agree
qualitatively if during the time of gp = 1 the drift velocity
were zero. Instead it remains constant. One realizes that
there is an “order of limits” issue: the Boltzmann picture
assumes that there is always some infinitesimal reflection
that allows in the adiabatic limit a randomization of the
velocity. In contrast to that in the adiabatic picture the
reflection during the gp = 1 stage is strictly zero and hence
〈v〉 remains constant.

Summary and discussion. – A phase-space–based
approach for the analysis of stirring in a deterministic
driven system has been presented. Our oscillating-piston
model exhibits a layered mixed phase-space structure. The
determination of the drift velocity requires to go beyond
a simple parametric theory: in general neither an adia-
batic nor a Boltzmann picture applies. The drift velocity
in some layers can even have a sign opposite to the current
direction that would be expected for a strictly adiabatic
pumping (“counter-stirring”). These chaotic layers appear
already for slow driving, whereas a homogeneously chaotic
phase space, compatible with a stochastic picture of stir-
ring, requires a different limit. It is important to real-
ize that no simple relation can be established between a
stirring problem and its corresponding pumping problem
(that is, the same driven potential in an open configura-
tion). Different paradigms are involved.
A few words are in order regarding the quantum

case [13]: In the quantum adiabatic limit R can be calcu-
lated using the Kubo formalism. It has a wide distribution,
which is the “geometric conductance” analogue of univer-
sal conductance fluctuations (UCF). One can even observe
a counter-stirring effect (R< 0) which would be impossible
in the strict classical adiabatic picture. The manifestation
of dynamical localization requires significantly longer time
scale of coherence, as explained in ref. [7] with regard to
Hamiltonian ratchets.
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Appendix: adiabatic trajectories. – In this appen-
dix we clarify what are the equations that describe adia-
batic trajectories for the pertinent two types of motion
of the Fermi-Ulam “box model” and its “ring model”
variation.
Bounded adiabatic motion: Consider a particle that is

moving back and forth in a box of length L, between an
infinite barrier and an oscillating piston. In the n-th colli-
sion the change in its velocity is −2Ẋ(tn). Summing over
collisions, approximating by an integral over dt/(2L/vE),
one obtains v(t) = const− (vE/L)X(t), where the absolute
value of the velocity vE = (2E/m)

1/2 is assumed to be

approximately constant. This implies that the equation
of the adiabatic curve in the Poincaré section for this type
of motion is

u(ϕ) = const+
uE
2πℓ
cos(ϕ). (A.1)

Note that in our ring setting ℓ is ℓ+ or ℓ− depending
whether it is u> 0 or u< 0 trajectory.
Extended adiabatic motion: There is a similar derivation

for a particle on a clean ring of length L. There is no
barrier. The particle changes direction each time that
it collides with the moving piston. Consequently v(t)
changes sign each period, and it is convenient to sum the
increments pairwise. This leads, after an even number of
collisions, to the obvious result v(t) = const+ Ẋ(t). This
implies that the equation of the adiabatic curve in the
Poincaré section for this type of motion is

u(ϕ) = const+ sin(ϕ). (A.2)
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Chapter 3

Summary and discussion

In this dissertation we have studied the dynamics of particles in closed mesoscopic systems,

focusing on the fluctuations and on the statistics of various observables (occupation, cur-

rents). We compare quantum to classical dynamics and examine the effect of many particles

in the system. We study the effect of driving rates on our systems. We are interested in the

conditions for which various types of currents can be measured. In our work we have en-

countered currents that are very large, where the particle passes more than once during one

pumping cycle, and even the counter-stirring effect, where the net current is in the opposite

direction to the driving (of the ”pump”).

We first looked at simple single particle models presented in the first section of this

chapter , which covers the papers [P1], [P2] , and [P3]. We show that if we limit ourselves

to processes that involve only adiabatic crossings the three-site system can be reduced to

a double path two-site system. We have explained the correct way to incorporate the

splitting ratio λ in the calculation of the counting statistics. The condition for having a

pumped charge is that the splitting ratio will be different during the first and second halves

of the cycle.

We showed a restricted QCC in the single particle model and used semi-classical anal-
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ysis in the many body system in order to describe the quantum dynamics and to establish

which of its characteristics are of true Quantum nature. We summarize and discuss the

many body system in the second section of this chapter , which covers the papers [P4], [P5]

, and [P6].

Both for single and many particles and in the quantum and classical models we relate

driving rates to the types of transitions observed : adiabatic, diabatic , and sudden. In the

third section of this chapter , which covers the paper [P7] , we present stirring that can

be extended to the non-adiabatic regime and is of deterministic and stochastic nature. We

encounter with diabaticity in this model as well. The significance of this type of contribution

that might lead to a counter-stirring effect is highlighted.

3.1 Quantum transport and counting statistics in closed

systems

It turns out that in closed geometries counting statistics does not obey the common proba-

bilistic point of view, but rather reflects the coherent nature of the quantum transport. We

have analyzed counting statistics in specific examples of double-path coherent oscillations,

double path adiabatic transfer, quantum stirring , and persistent currents.

In the first paper [P1] , we demonstrated how restricted QCC can be established and

utilized in order to determine the counting statistics of a quantum coherent transition. The

traditional QCC principle is based on the semiclassical approximation and implies detailed

QCC for all the moments up to the quantum resolution limit. Restricted QCC, on the other

hand, is not limited and survives even in the presence of diffraction. The Landau-Zener

problem is possibly the simplest non-trivial example where this idea can be demonstrated.

In the second paper [P2] , we state that the analysis of adiabatic passage has opened

the way to figure out the counting statistics in the quantum stirring problem. We argue
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that both the average and the spreading (∼
√

Var(Q)) of Q grow linearly in time, where

the rate of the average characterizes the pumping cycle, while the rate of spreading depends

on the quality of the preparation.

The result that we have obtained for Var(Q) is exiting because it demonstrates how

interference gets into the counting statistics calculation once multiple path geometries are

concerned. Unlike in the calculation of the transition probability, the interference has a

different sign, and consequently the counting statistics becomes unrelated to the occupa-

tion statistics. This should be contrasted with the single path crossing problem where

non-trivial topology is not involved, and consequently the two types of statistics are a-priori

related.

E

E

c1=c
c2=0

c1=0
c2=c

time

−

+

0E

Figure 3.1: The adiabatic levels of the 3-site Hamiltonian during one period of a pumping cycle.

In the absence of coupling (c1 = c2 = 0) the E0 = u(t) level intersects the symmetric E+ = 1 level.

With non-zero coupling these intersections become avoided crossings, and the particle follows adi-

abatically the thickened lines. For presentation purpose we indicate that either c1 or c2 equals

zero (“blocked”), but in the general analysis we allow any splitting ratio, including the possibility

c1 = c2 of having the same amplitude to take either of the two paths.

In the third paper [P3] , we have explained the correct way to incorporate the splitting

ratio at each half of the cycle, λ	, λ�, in the calculation of the counting statistics. We regard
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the stirring as an induced persistent current and the full stirring cycle as a sequence of two

Landau-Zener crossings (see Fig. 3.1 and the text in the caption of it).

Possibly the most interesting result is the analysis of a full stirring cycle where the

counting statistics become unrelated to the changes in the occupation statistics. In particular

, we showed that the interference of sequential Landau-Zener crossings is reflected differently

in the respective expressions for VarQ and for p.

For a driven system the counting statistics is related to the study of spreading and

dissipation in energy space, and hence the growth of the variance constitutes a reflection of

linear response characteristics.

We believe that the analysis of counting statistics in closed geometries that possess

non-trivial topology has not only opened an interesting direction in the study of quantum

stirring, but has also unmasked some essential physics of the counting statistics problem in

general.

3.2 Semiclassical analysis of quantum dynamics in the

bosonic Josephson junction

In the second part of this research we attempted to examine the same systems and concepts

but with more than one particle. In order to have a closed system with more particles than

states, these particles would have to be Bose particles. We get a system that is just a BEC

in an optical trap, of a dimer, for the two-site case, or a trimer, in the three-site case.

We began working on this idea with the fourth paper, [P4], where using a semiclassical

phase-space picture we related the behavior viewed in phase-diffusion experiments to the

classical phase-space structure and the WKB spectrum. Within the Josephson regime, the

dynamics of single-particle coherence is expected to strongly depend on the initial relative-

phase between the partially separated condensates. Zero relative phase leads to phase-
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locking even for u as large as N2, whereas a π relative phase preparation results in the

loss of fringe-visibility all the way down to u ∼ 1. We obtained analytical expressions for

the envelope functions of these two coherent preparations in the eigenstate basis, for u in

the Josephson regime. These expansions agree well with numerical calculations and enable

accurate prediction of the amplitude of fringe-visibility oscillations.

In the fifth paper [P5] we have shown that in the case of a many-body Landau-Zener

transition the mean-field binomial expectation is not realized ; however , a sub-binomial

scaling relation still works quite well. By looking at the occupation statistics, in particular

at the participation number of the final distribution, we were able to resolve all the details of

the adiabatic-diabatic-sudden crossovers, and to verify theoretical estimates for the threshold

of each crossover.

In the sixth paper [P6] we have applied a semiclassical phase-space picture to the

analysis of the one-particle coherence loss and buildup in the bosonic Josephson junction,

described by the two-site BHH. The simplicity of the classical phase space of the two-mode

system allows for its semi-analytic WKB quantization. Thus, closed semiclassical results are

obtained for the local density of states of the various initial preparations, providing useful

insights for the associated quantum evolution.

In our semiclassical analysis we evolve a ”cloud” of points with classical dynamics

prepared in the same phase space area of the Wigner function of the quantum state. Based on

the ratio between the width of the semiclassical distribution and the width of the separatrix

phase-space region, we find that the long-time fringe visibility of an initially coherent state

in the Josephson interaction regime has a u/N (proportional to the semiclassical ratio)

dependent value (Fig. 3.3). The functional dependence on u/N varies according to the

preparation. In particular, while a Zero relative-phase preparation remains roughly Gaussian

(i.e. , phase-locked) throughout its motion, a Pi relative-phase coherent state squeezes

rapidly and its relative-phase information is lost [27, P4]. In contrast, starting from fully

separated modes, the phase distribution in the Josephson regime assumes a non-uniform
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Figure 3.2: (a) Parametric evolution of the adiabatic energy levels versus the bias E for a BEC

with N=10 particles, U=15 , and K=60. The dashed line corresponds to the level nc=4. (b)

Average occupation 〈n〉 versus the sweep rate Ė . (c) Participation number (PN) and Var(n) versus

Ė . The [[(solid)]] vertical lines indicate the various adiabatic thresholds , and the dashed vertical

line the diabatic threshold.

profile, peaked at ϕ = 0, yielding a universal fringe-visibility value of 1/3 [28].

Focusing on two types of coherent preparations in the vicinity of the separatrix , we

find significant differences in their M dependence on (u;N). The Pi coherent state prepa-

ration (with vanishing population imbalance and a π relative-phase) exhibits u dependent

fluctuations, whereas the Edge coherent state (having a comparable population imbalance

but located elsewhere along the separatrix) exhibits N dependent fluctuations. Only in the

latter case is the classical limit approached easily by taking large N at fixed u (Fig. 3.3).

After studying the many body model we turn to look at a classical deterministic
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Figure 3.3: Left: The long-time average of Sx(t) as a function of u/N for N = 100 (◦), 500 (2),

and 1000 (�) particles. The symbols are used for the quantum results ; the dashed lines are the

semiclassical prediction for forty particles. Note that the scaling holds only in the Josephson regime

1� u� N2, and therefore, for a given u/N range, becomes better for large N . Right: In the main

figure, we plot the RMS of Sx(t) for the three coherent preparations scaled according to semiclassical

suppression factor N1/4. In the inset, the RMS of Sx(t) is plotted for fixed u = 4 and various N

for Edge (4) and Pi (O) preparations. The dashed lines are power-law fits and nicely agree with

the predictions of [P6].

stochastic analogue of quantum stirring , which opens the possibility to analyze non-adiabatic

pumping as well.

3.3 Non-adiabatic pumping in an oscillating-piston model

In the final paper [P7] we considered the prototypical piston pump operating on a ring,

where a circulating current is induced by means of an AC drive. This can be regarded as a

generalized Fermi-Ulam model, incorporating a finite-height moving wall (piston) and non-

trivial topology (ring). The amount of particles transported per cycle is determined by a

layered structure of phase space. Each layer is characterized by a different drift velocity. We

discuss the differences compared with the adiabatic and Boltzmann pictures, and highlight
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the significance of the diabatic contribution that might lead to a counter-stirring effect.
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Figure 3.4: (a) and (b) panels: The (ϕ, u) Poincaré section for a particle in a ring, with l±=15,

up = 380 , and δup=2.55. In (a) there is no barrier, ub=0, and in (b) ub=378. The dashed red

lines indicate the piston scattering threshold u±(ϕ), while the dashed blue line gives that of the

barrier ub. The dot-dashed black lines are calculated adiabatic trajectories. Above the barrier the

variation in |u|, due to the bounces with the piston, is sin(ϕ), with an alternating sign in each

bounce. Below the barrier u keeps its sign, and the adiabatic variation is [〈|u|〉/(2πl+)] cos(ϕ). See

appendix of paper [P7]. Panel (c): The drift velocity 〈u〉 as function of 〈|u|〉, for the various layers

that appear in (b) (diamonds). One should exclude the framed data that represent additional

layers that appear in (a) (circles). The dashed black line assumes u > 0 motion during the ballistic

stage (see appendix of paper [P7]), while the vertical dotted lines correspond to values of u that

accommodate an even number of bounces.

Our oscillating-piston model exhibits a layered mixed phase-space structure. The de-

termination of the drift velocity requires going beyond a simple parametric theory: in general

, neither an adiabatic nor a Boltzmann picture applies. The drift velocity in some layers

can even have a sign opposite to the current direction that would be expected for a strictly

adiabatic pumping (counter-stirring). These chaotic layers appear already for slow driving,

whereas a homogeneously chaotic phase space, compatible with a stochastic picture of stir-

ring, requires a different limit.

In the quantum adiabatic limit R can be calculated using the Kubo formalism. It has a
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wide distribution, which is the “geometric conductance” analogue of universal conductance

fluctuations (UCF) [29]. One can even observe a counter-stirring effect (R < 0) , which

would be impossible in the strict classical adiabatic picture.

In conclusion, it is important to realize that no simple relation can be established

between a stirring problem and its corresponding pumping problem (that is, the same driving

potential in an open configuration). This statement is true both for single and many particles

and for deterministic stochastic or quantum dynamics and has been observed for different

cases during this study.
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Appendix A

Numerical routines

The numerical work has been done using MATLAB. The code can be found at the following

URL:

http://physics.bgu.ac.il/SUBMISSIONS/PhD thesis/Chuchem PhD thesis numerics.tar.gz

A.1 The bosonic Josephson junction and weakly cou-

pled BEC

QM dynamics simulations – the code used in [P6]

The main file is ’QM simu.m’ and it can run either ’QM simu recycle.m’ or ’Sx u N.m’

code, depending on the choice of input.

The ’QM simu recycle.m’ code gives the quantum dynamics for a given preparation

and parameters:

N, u, tf ,∆t, |Ψ〉0 =⇒ |Ψ〉tf , 〈Sx(t)〉 , 〈Sy(t)〉 , 〈Sz(t)〉 , ’LDOS’, ’WignerPlot’

1. Input the # of particles, N , the scaled interaction, u, the final time (long enough),

tf , and appropriate time steps, ∆t, and the initial preparation state, |Ψ〉0 (a vector of
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dimension (N + 1)).

2. Create (N + 1)× (N + 1) angular momentum matrix operators. Create an (N + 1)×

(N + 1) Hamiltonian matrix using the angular momentum matrices.

3. Use the Hamiltonian matrix to evolve the preparation state vector for each time step

and save to the output vectors 〈Sj(t)〉 the average of each angular momentum operator

at each time.

4. The one body purity temporal behavior is plotted in Fig. 4 of [P6] , and the frequencies

are found in the code using FFT method plotted in the right panel Fig. 5 of [P6].

5. The Hamiltonian is numerically diagonalized and the LDOS is produced using multi-

plication of the each eigenstate with the preparation state. The ’LDOS’ is plotted in

the left panel Fig. 5 of [P6].

6. The Wigner plots of any state can be produced using the code ’Wigner plot.m’ either

on a sphere or on a plane as in Fig. 2 of [P6].

In order to analyze the u,N behaviors we run the code ’Sx u N.m’:

Nvec, uvec tf ,∆t, prep =⇒ M, ωosc, 〈Sx(t)〉, [Sx]νRMS

1. Input the # of particles vector, Nvec, the scaled interaction vector, uvec, the final time

(long enough), tf , and appropriate time steps, ∆t, and the initial preparation type,

prep, with one of the preparation options: Pi, Edge, Zero, and TwinFock (defined in

[P6]).

2. Using for loops, for each u and N value the ’QM simu recycle.m’ code runs and the time

averaged values are saved to the output vectors of PN, M , the fluctuation frequency

ωosc, and the fringe visibility and RMS, 〈Sx(t)〉, [Sx]νRMS.

3. The results are plotted in Figs. 6− 8 of [P6] and the details are in the captions.
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SC dynamics simulations – the code used in [P6]

The main file is ’cl simu.m’, it gives the semi-classical dynamics , which is compared to the

quantum dynamics in [P6].

N, u, tf ,∆t, ’prepCloud’ =⇒ ’finalCloud’, 〈Sx(t)〉, 〈Sy(t)〉, 〈Sz(t)〉 , 〈Sx(t)〉

1. Input the # of particles, N , the scaled interaction, u, the final time (long enough), tf ,

and appropriate time steps, ∆t.

2. Input the initial preparation cloud ’prepCloud’, which is a bundle of many phase space

points defined by coordinates (nj(0), ϕj(0)). The codes ’prepGaussian.m’ and ’rotate-

Cloud.m’ allow preparing the Pi, Edge , and Zero preparations ; for the TwinFock

preparation we use the code ’prepFock.m’.

3. The ’evolveCloud.m’ code is called and uses the classical equations of motion to evolve

the each point in the preparation prepCloud for each time step and save to the output

vectors, 〈Sj(t)〉, the average of each angular momentum operator at each time and the

final set of points, (nj(tf ), ϕj(tf )), into the output, ’finalCloud’.

4. The results are plotted in Fig. 4 of [P6] on top of the quantum results.

5. The code ’cl simu recycle.m’ repeats this process for different u values and this allows

us to add semi-classical lines to Fig. 8 of [P6] on top of the quantum results.

A.2 The oscillating-piston model as a generalized FUM

– the code used in [P7]

The main file is ’StirringFUM.m’.

j, r, ub, up, δup, l+, l−, (u1, ϕ1) =⇒ (un, ϕn),ud
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1. Input the # of iterations, j, the # of trajectories, r, the barrier velocity, ub, and

piston velocity average and amplitude, up, δup, the ring geometry, l±, and the initial

conditions, (u1, ϕ1).

2. The code runs ’str evolve.m’ , which creates the trajectories, (un, ϕn), and calculates

the drift velocity of each trajectory, ud.

3. The codes in charge of the plots are ’FUMps.m’.

4. In order to produce Fig. 3a in paper [P7] , the code calls ’vphi calc.m’ and then

’drift vs phi.m’ .

5. Fig. 3b in paper [P7] is created by: ’drift vs energy.m’ .
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Appendix B

Additional papers

B.1 Phase-diffusion dynamics in weakly coupled Bose-

Einstein condensates

E. Boukobza, M. Chuchem, D. Cohen , and A. Vardi, Phys. Rev. Lett. 102, 180403 (2009).
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Phase-Diffusion Dynamics in Weakly Coupled Bose-Einstein Condensates

Erez Boukobza,1 Maya Chuchem,2 Doron Cohen,2 and Amichay Vardi1

1Department of Chemistry, Ben-Gurion University of the Negev, P.O. Box 653, Beer-Sheva 84105, Israel
2Department of Physics, Ben-Gurion University of the Negev, P.O. Box 653, Beer-Sheva 84105, Israel

(Received 5 December 2008; published 7 May 2009)

We study the phase sensitivity of collisional phase diffusion between weakly coupled Bose-Einstein

condensates, using a semiclassical picture of the two-mode Bose-Hubbard model. When weak coupling is

allowed, zero relative phase locking is attained in the Josephson-Fock transition regime, whereas a �

relative phase is only locked in Rabi-Josephson point. Our analytic semiclassical estimates agree well with

the numerical results.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.102.180403 PACS numbers: 03.75.Lm, 03.75.Dg, 37.10.Jk, 37.25.+k

Bose-Einstein condensates (BECs) of dilute, weakly
interacting gases are currently used to study various
condensed-matter models. In addition to offering remark-
able controllability, they open the way for exploring non-
equilibrium dynamics, far beyond small perturbations of
the ground state. Whereas this regime is inaccessible in the
equivalent condensed-matter realizations, due to the high
Fermi energy, highly excited states are naturally produced
in BEC experiments and their dynamics can be traced with
great precision.

One such example is the ‘‘phase diffusion’’ [1–7] be-
tween two BECs prepared in a coherent state and conse-
quently separated. Principle aspects of this process are
captured by the two site Bose-Hubbard Hamiltonian

(BHH). Defining âi; â
y
i as bosonic annihilation and cre-

ation operators for particles in condensate i ¼ 1; 2, the

corresponding particle number operators are n̂i ¼ âyi âi,
and the BHH takes the form [8,9]

Ĥ ¼ "L̂z � JL̂x þUL̂2
z ; (1)

where L̂x ¼ ðây1 â2 þ ây2 â1Þ=2, L̂y ¼ ðây1 â2 � ây2 â1Þ=ð2iÞ,
and L̂z ¼ ðn̂1 � n̂2Þ=2 generate an SUð2Þ Lie algebra. Bias
potential, coupling, and collisional interaction energies are
denoted as ", J, and U, respectively. We have eliminated
c-number terms that depend on the conserved total particle
number N ¼ n̂1 þ n̂2. Below we use for representation the
Fock space basis states j‘;miz, which are the joint eigen-

states of L̂2 and L̂z, with ‘ ¼ N=2.
Experimental procedures allow the preparation of the

system in any desired SUð2Þ coherent state j�;’i ¼
e�i’L̂ze�i�L̂y j‘; ‘iz. The � rotation is realized by strong
coupling J � NU, while the phase’ is tuned by switching
the bias ", thus inducing coherent phase oscillations [4,10].
In particular, it is possible to prepare the equal-population
coherent states

j�=2; ’i ¼ 1ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
N!2N

p ðay1 þ ei’ay2 ÞNjvacuumi: (2)

In phase-diffusion experiments, the preparation stage is

followed by a sudden separation of the condensates, so as
to obtain two equally populated modes of a symmetric
(" ¼ 0) double well with a definite relative phase ’.
Because of interactions, different Lz Fock states oscillate
with different frequencies, and the evolution under the
Hamiltonian (1) with u ¼ NU=J � 1 leads to the loss of
single-particle coherence, quantified by the multishot

mean fringe visibility gð1Þ12 ¼ jhL̂xij=‘. For fully separated

condensates the fringe visibility decays as gð1Þ12 ðtÞ ¼
e�ðt=tdÞ2 with td ¼ ðU ffiffiffi

‘
p Þ�1 [1,3,6,7]. Long time revivals

are obtained at tr ¼ �=U, as confirmed experimentally [3].
This behavior is insensitive to the initial phase ’, and
merely reflects the binomial Gaussian-like distribution of
the occupation, implied by Eq. (2).
In reality there may still be some intermode coupling J,

which is small compared with the collisional energy NU
[4–6,10]. Recent experiments in 1D BECs explored the
loss of single-particle coherence under such circumstances
[5], resulting in the decay to a nonvanishing equilibrium

value of gð1Þ12 . We note that since these experiments focus on
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phase fluctuations associated with one dimensionality,
their detailed description goes beyond the two-mode
BHH [7,11], and that dephasing can also be caused by
thermal noise [2]. Other experiments have found ’ sensi-
tivity in the full merging of two separated condensates
[10], where a relative ’ ¼ � phase led to significant
heating losses compared to ’ ¼ 0. The common expecta-
tion in these experiments is that small coupling between
the condensates will lead to their phase locking and sup-
press the loss of single-particle coherence.

Generally motivated by this experimental interest we
here study the ’ dependence of the fringe-visibility evo-
lution when the two condensates remain weakly coupled
during the hold time, assuming the prototype two-mode
BHH modeling. In Fig. 1 we plot the numerically calcu-

lated gð1Þ12 for both the j�=2; 0i and the j�=2; �i prepara-
tions. For the ’ ¼ 0 preparation, the expected phase
locking is obtained even by a very weak coupling, leading
to a nonvanishing asymptotic value of the fringe visibility,
with some small oscillations. However, if the system is
prepared in the’ ¼ � state, phase locking is not attained if
u is moderately large, and the fringe visibility exhibits
apparently complex dynamics with a somewhat different
characteristic time scale. The corresponding short-time
dynamics was previously studied using truncated and lin-
earized models [2]. Our purpose in the present work is to
provide both qualitative and quantitative longer time analy-
sis of this phase sensitivity of the phase-diffusion process,
using a semiclassical phase-space method.

Interaction regimes.—It is instructive to use a Wigner
function �ð�; ’Þ for the representation of the quantum
states [12]. The Wigner function that represents a j�;’i
coherent state resembles a minimal Gaussian centered at
the corresponding angle on the BHH’s spherical phase
space. Using semiclassical reasoning one can argue that
the Wigner functions of the BHH eigenstates (with " ¼ 0)
are concentrated along the contour lines of the Gross-
Pitaevskii classical energy functional,

Eð�; ’Þ ¼ NJ

2

�
1

2
uðcos�Þ2 � sin� cos’

�
: (3)

Furthermore, within the framework of the WKB approxi-
mation [13,14] the quantization of the energy is implied by
the condition AðEnÞ ¼ ð4�=NÞðnþ 1=2Þwhere AðEÞ is the
phase-space area enclosed by a fixed energy E contour, and
4�=N is the Planck cell. [Below we measure AðEÞ in
Planck cell units.] The phase-space picture implies that
one has to distinguish between three regimes according to
the value of the dimensionless interaction parameter u �
NU=J [8,9]: (a) the linear, weak-interaction Rabi regime
u < 1, (b) the intermediate Josephson regime 1< u< N2,
and (c) the extreme strong-interaction Fock regime u > N2.
In the Josephson regime the spherical phase space is split
by a figure-eight separatrix trajectory (see Fig. 2), to a
‘‘sea’’ of Rabi-like (blue) trajectories and two
interaction-dominated nonlinear ‘‘islands’’ (green). In the

Fock regime the phase-space area of the sea becomes
smaller than Planck cell, and therefore effectively
disappears.
Spectrum.—The energy landscape for u � 1, as implied

by Eq. (3), consists of sea levels that extend from the
bottom energy E� ¼ �‘J, and of island levels that occur
in almost degenerate pairs and extend up to the upper
energy Eþ � ‘2U. The border between the sea and the
islands is the separatrix energy Ex ¼ ‘J. The oscillation
frequency !ðEÞ ¼ ½A0ðEÞ��1 around the minimum-energy
(stable) fixed point (�=2; 0) is the plasma/Josephson fre-

quency !J � !ðE�Þ ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiðJ þ NUÞJp � ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

NUJ
p

. Whereas
for u < 1 the opposite phase-space fixed point (�=2; �)

would also be stable with !þ ¼ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiðJ � NUÞJp
, for u > 1 it

bifurcates, and replaced by an unstable fixed point at the
separatrix energy, accompanied by the twin stable fixed
points ð arcsinð1=uÞ; �Þ, located within the islands. For
u � 1 these stationary points approach the poles
ð arcsinð1=uÞ ¼ 0; �Þ and the oscillation frequency be-
comes!þ � NU. The significance of the various frequen-
cies is implied by the WKB quantization (Fig. 2). At low
energy we have a nondegenerate set of Josephson levels
with spacing !J. Because of the nonlinearity the spacing
becomes smaller as one approaches the separatrix energy
(see next paragraph), while the high-energy levels (Em ¼
Um2) are doubly degenerate with spacing 2Um that ap-
proaches !þ as m ! ‘.
Nonlinearity.—Motion in the vicinity of the separatrix is

highly nonlinear, as implied by the nonlinear variation of
the phase space area near it:

jAðEÞ � AðExÞj ¼
��������
E� Ex

!J

��������log
��������

NJ

E� Ex

��������: (4)

We stress that Planck cell units are used for AðEÞ. On the
basis of this expression, the WKB quantization condition
implies that the level spacing at the separatrix is finite and
given by the expression
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FIG. 2 (color online). Schematic drawing of the classical
phase-space energy contours (a) and the corresponding spectrum
(b), for N ¼ 20 and u ¼ 10. In (b) WKB energies (red x) are
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Fig. 3.
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!x ¼
�
1

2
log

�
N2

u

���1
!J: (5)

It is important to notice that in the strict classical limit this
frequency becomes zero [15], while for finite N it differs
from the Josephson frequency only by a logarithmic factor.
The nonlinearity can be characterized by a parameter �
that reflects the E dependence of the oscillation frequency
!ðEÞ, and hence upon WKB quantization it reflects the
dependence of the level spacing Enþ1 � En � !ðEnÞ on
the running index n. The implied definition of this parame-
ter and its value in the vicinity of the separatrix are

�ðEÞ � 1

!

d!

dn
¼ !ðEÞ2A00ðEÞ �

�
log

�
N2

u

���1
: (6)

Note that this parameter is meaningful only deep in the
Josephson regime, where it is less than unity. As shown
below, the parameter � controls the amplitude of the
fluctuations in the case of a ’ ¼ � preparation.
Strangely enough, in the classical limit (N ! 1 with fixed
u) the nonlinear effect becomes more pronounced as far as
Eq. (5) is concerned, but weaker with regard to Eq. (6).

Eigenstates.—(Fig. 3) In the Rabi regime, the eigen-

states of the Hamiltonian approach the L̂x eigenstates
j‘;m0ix, with eigenvalues �Jm0 proportional to the
relative-number difference between the even and odd
superpositions of the modes. In particular, the lowest ei-
genstate j‘; ‘ix and the highest eigenstate j‘;�‘ix are the
coherent states j�=2; 0i and j�=2; �i, respectively, with
binomial m distributions in the j‘;miz basis, approaching
the normal (Gaussian or Poissonian) distribution for large
‘. As u increases beyond unity, a transition is made into the
Josephson regime. The relative-number variance �Lz of
the ground state decreases continuously in this regime from

its coherent
ffiffiffiffi
N

p
=2 value. However, the coherence gð1Þ12 of

the ground state remains close to unity and the relative

phase is well defined throughout the Josephson regime,
justifying the use of mean-field theory to depict the
Josephson dynamics of ground state perturbations. The
coherence of the ground state is only lost in the Fock
regime, where the true ground state approaches the relative
site-number state j‘; 0iz.
’ ¼ 0 preparation.—The above discussion implies that,

in the case of a coherent preparation j�=2; 0i, any weak
coupling beyond J > U=N would suffice to lock the rela-
tive phase and to prevent the loss of single-particle coher-
ence [5]. In phase-space language, the’ ¼ 0 preparation is
located at the minimum of the sea region, around a stable
fixed point (�=2; 0), and resembles the ground state of the
Hamiltonian. The expected small-oscillation frequency for
the evolution of this coherent state is !J, and hence that of
the visibility is 2!J (see Fig. 4).
’ ¼ � preparation.—For the coherent preparation

j�=2; �i the picture is quite different. In the Rabi regime,
this state coincides with the j‘;�‘ix most excited eigen-
state, and hence it is possible to have phase locking around
the stable fixed point (�=2; �), where the characteristic
frequency is !þ. However, as soon as u > 1, this fixed
point bifurcates, and the Wigner function of the eigenstates
has to equally populate the two twin islands in phase space,
hence forming a cat state [16] with bimodalm distribution.
This crossover is reflected (see Fig. 3) by the sharp increase
in the relative-number variance to the cat-state value
�Lz ¼ N=2, and by the equally sharp decrease of its
single-particle coherence. The evolution of the coherent
preparation j�=2; �i in the vicinity of the unstable point is
further analyzed below.
Dynamics.—The phase sensitivity of phase diffusion

originates from the instability of the hyperbolic fixed point
(�1; 0; 0) of the classical phase space, as opposed to the
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stability of the elliptic fixed point (1; 0; 0) [2]. Here we
would like to go beyond this heuristic observation and
understand quantitatively the long time recurrences in
Fig. 1. The coherent state j�=2; 0i is a superposition of a
few low-energy states. Since the level spacing is fixed on
the Josephson frequency !J, the fringe visibility carries
out clean harmonic oscillations. By contrast, the state
j�=2; �i consists of levels around the separatrix energy,
which are not equally spaced, resulting in the quasiperiodic
oscillations of Figs. 1(e)–1(h). The observed time scale of
these oscillations (Fig. 4) agrees well with !x. For the
purpose of quantitative analysis we have to expand the
initial state c in the En basis. A reasonable estimate for

the envelope function PðEnÞ ¼ jhEnjc ij2 ¼ trð�ðnÞ�ðc ÞÞ
can be obtained using a semiclassical approximation.
The Wigner function of the nth eigenstate is approxi-

mated by a microcanonical distribution �ðnÞð’; �Þ ¼
!ðEnÞ�ðEð�;’Þ � EnÞ, and the coherent state is approxi-
mated by a minimal Gaussian. With appropriate approx-
imations for u � 1 the phase-space integration gives for
the ’ ¼ 0 preparation

P ð ~EÞ ¼ 2I0

��
2� 1

2u

�
~E

�
e�ð2þ1=2uÞ ~E; (7)

with ~E � ðE� E�Þ=J, and for the ’ ¼ � preparation

P ð ~EÞ ¼ 1

�

�
!ðEÞ
!J

�
K0

��
2þ 1

2u

�
j ~Ej

�
eð2�1=2uÞ ~E; (8)

with ~E � ðE� ExÞ=J. In the above, I0 and K0 are the
modified Bessel functions. As shown in Figs. 4(a) and 4(b)
this analytical estimate agrees remarkably well with the
exact numerical diagonalization, with the exception of the
separatrix state whose phase-space distribution [Fig. 3(a)]
somewhat deviates from the microcanonical ansatz.
Because of the even parity of both preparations [j�=2; 0i
is always even and j�=2; �i has ð�1ÞN parity], the occu-
pation of odd n states vanishes and the occupation of the
even n states is twice the semiclassical estimate. Using
these expressions we can estimate the participation ratio of
the preparation, which comes out M� NU=!J �

ffiffiffi
u

p
.

Fluctuations.—Regarding c as a superposition of M
energy states we can estimate the fluctuations using the
following reasoning: In the linear case, if the energy levels
are equally spaced, there is only one M ¼ 1 basic fre-
quency and the motion is strictly periodic. If the energies
were quasirandom, then there are M ¼ M� 1 indepen-
dent frequencies, and the motion is quasiperiodic with
relative variance �1=M. But what we have for the �
preparation are energy levels that are characterized by a
nonlinearity parameter �. Then, if the nonlinearity pa-
rameter is not very small, the effective number of indepen-
dent frequencies is M ¼ ffiffiffiffi

�
p

M, which interpolates
between the linear and the quasirandom estimates. As
shown in Fig. 4(c), this analysis is consistent with our
numerical simulation.

Summary.—The vast majority of recent BEC interfer-
ence experiments related to phase diffusion are carried out
in the Josephson regime. Within it, the dynamics of single-
particle coherence is expected to strongly depend on the
initial relative phase between the partially separated con-
densates. Zero relative phase leads to phase locking even
for u as large as N2, whereas a � relative phase preparation
results in the loss of fringe visibility all the way down to
u� 1. Using a semiclassical phase-space picture we re-
lated this behavior to the classical phase-space structure
and the ensuing WKB spectrum, obtaining analytical ex-
pressions for the envelope functions of these two coherent
preparations in the eigenstate basis, for u in the Josephson
regime. These expansions agree well with numerical cal-
culations and enable the accurate prediction of the ampli-
tude of fringe-visibility oscillations.
This work was supported by the Israel Science
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We consider an atomic Bose-Einstein condensate loaded in a biased double-well trap with tunneling

rate K and interatomic interaction U. The Bose-Einstein condensate is prepared such that all N atoms are

in the left well. We drive the system by sweeping the potential difference E between the two wells.

Depending on the interaction u ¼ NU=K and the sweep rate _E, we distinguish three dynamical regimes:

adiabatic, diabatic, and sudden and consider the occupation statistics of the final state. The analysis goes

beyond mean-field theory and is complemented by a semiclassical picture.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.102.230401 PACS numbers: 03.75.Lm, 03.65.�w, 05.30.Jp, 34.10.+x

The theoretical and experimental study of driven atomic
Bose-Einstein condensates (BECs) in a few-site system
using optical lattice technology has intensified in recent
years [1–4]. Beyond the fundamental interest of these
studies, they also aim to create a new generation of nano-
scale devices such as atom transistors [5]. Consequently, a
wealth of research has been done on the prototype two-site
(dimer) system, either within the framework of a nonlinear
mean-field approach [1], optionally using higher order
cumulants [6], or adopting a conventional many-body per-
spective [7–10]. Such investigations have revealed many
interesting phenomena associated with eigenvalue spectra,
the structure of the eigenstates, wave-packet dynamics,
e.g., of the Bloch-Josephson type, and leaking dynamics
due to dissipative edges.

Driven dimers prove to be even more challenging [11–
15]. The scenario investigated in these studies involves
many-body Landau-Zener (LZ) transitions induced by
sweeping the potential difference E between the two wells.
Specifically, one assumes that initially E is very negative
and that all n ¼ N atoms are in the first well. Then E is

increased at some constant rate _E to a very positive value.
The objective is to calculate how many atoms (n) remain in
the first well. The majority of published works are based on
the Gross-Pitaevskii equation (or its discrete analogue),
which is a mean-field approach [11,12]. There are only a
few studies that have made further progress within the
framework of a full quantum mechanical treatment of the
system [13–15]. However, they all focus on calculating the
average occupation hni, neglecting to form a theory for the
occupation statistics PðnÞ and, in particular, for the vari-
ance VarðnÞ.

Outline.—In this Letter, we consider a driven dimer with
intersite hopping amplitude K and interatomic interaction
U. The parameter u ¼ NU=K can be either positive (re-
pulsive) or negative (attractive), and its magnitude deter-
mines various dynamical regimes [16]: Rabi (juj< 1),
Josephson (1< juj<N2), or Fock (juj>N2). Depend-

ing on the sweep rate _E, we distinguish between adiabatic,
diabatic, and sudden dynamical scenarios and study the
asymptotic occupation statistics as a function of u. Our
analysis goes beyond mean-field theory, using a semiclas-
sical picture and involving detailed simulations.
Modeling.—The simplest model that describes interact-

ing bosons on a lattice is the Bose-Hubbard Hamiltonian
(BHH), which in the case of the dimer (two sites) reads

H ¼ X2
i¼1

�
Ein̂i þU

2
n̂iðn̂i � 1Þ

�
� K

2

X
i�j

b̂yi b̂j; (1)

with @ ¼ 1, where b̂i and b̂yi are bosonic annihilation and

creation operators, respectively, and n̂i ¼ b̂yi b̂i counts the
number of particles at site i ¼ 1; 2. The validity of this
two-mode approximation [17] for a double well is dis-
cussed in Refs. [18,19], as well as in Ref. [20] for biased
systems, and it was found to yield good agreement with the
experiment [16]. The total number of particles N ¼ n̂1 þ
n̂2 is a constant of motion, allowing us to consider a Hilbert
space of dimension N ¼ N þ 1, which is spanned by the
Fock basis states jni � jn1 ¼ n; n2 ¼ N � ni. Below, we
assume an even N � 1 and define j ¼ N=2; hence N ¼
2jþ 1. The BHH for a given N is formally equivalent to
the Hamiltonian of a spin j particle. By defining Jz �
ðn̂1 � n̂2Þ=2 and Jþ � b̂y1 b̂2, it can be rewritten as

Ĥ ¼ UĴ2z þ EĴz � KĴx; E ¼ E1 � E2; (2)

where E is the bias. In the absence of interaction, this
Hamiltonian can be reinterpreted as describing a spin in
a magnetic field with precession frequency � ¼
ð�K; 0; EÞ.
The many-body Landau-Zener scenario assumes that

initially all particles are located in the first site
j�ðt ¼ 0Þi ¼ jNi. The bias E is then varied with some

constant sweep rate _E. At the end of the sweep, the occu-
pation statistics PðnÞ � jhnj�ðtÞij2 becomes time-
independent. Depending on the outcome (Fig. 1) we dis-
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tinguish among (i) an adiabatic process PðnÞ � �n;0, (ii) a

sudden process PðnÞ � �n;N , and (iii) a diabatic process

PðnÞ � �n;nc , where nc � 0; N.

Phase space.—In order to analyze the dynamics for
finite U, it is convenient to rewrite the BHH using canoni-
cal variables. Formally, our system corresponds to two
coupled oscillators, and thus we can define action-angle

variables b̂i �
ffiffiffiffiffi
n̂i

p
expði’iÞ. Note that the translationlike

operator expði’Þ is in fact nonunitary because it annihilates
the ground state, but this is irrelevant for N � 1 [16,21].
With these coordinates the BHH takes a form that re-
sembles the Josephson Hamiltonian:

H � NK

2

�
1

2
uðcos�Þ2 þ " cos�� sin� cos’

�
; (3)

where � is an alternative way to express the occupation
difference Jz � ðn̂1 � n̂2Þ=2 � ðN=2Þ cosð�Þ and ’ �
’1 � ’2. The scaled bias is " � E=K. Note that ’ and �
do not commute. The classical phase space is described
either using the canonical coordinates ð’;nÞ, with n �
Jz þ ðN=2Þ 2 ½0; N�, or equivalently using the spherical
coordinates ð’; �Þ. In the former case the total area of
phase space is 2�N with a Planck cell 2�@ and @ ¼ 1,
while in the latter case the phase space has total area 4�
with a Planck cell 4�=N. Within the semiclassical approxi-
mation, a quantum state is described as a distribution in
phase space and the eigenstates are associated with stripes
that are stretched along contour lines H ð’; �Þ ¼ E. The
energy levels En can be determined via WKB quantization
of the enclosed phase space area.

Separatrix.—The phase space topology becomes non-
trivial, i.e., has more than one component as in Fig. 1(a), if

juj> 1 and j"j< "c where "c ¼ ðu2=3 � 1Þ3=2. In this
regime, a separatrix divides the phase space into three
regions: two islands (green) that contain the upper energy
levels and a sea (blue) that contains the lower energy
levels. In this description and in the numerics below, we
assume U > 0 and adopt the following enumeration con-
vention: We define E0 as the most excited level, while EN

corresponds to the lowest one. Note that the replacement
U � �U would merely invert the order of the levels, and
E0 would become the ground state.
Figure 1(b) is an illustration of the energy levels as a

function of the bias. Each level is associated via WKB
quantization with one of the contour lines in Fig. 1(a). For
the sake of our later analysis, we define Enc as the level

which is closest to the separatrix for j"j ¼ "c. At this
critical value of the bias, one of the islands has a vanishing
phase space area, while the area of the other is Ac �
4�"c=u. Using WKB quantization we get

nc ¼ Ac

4�=N
� ð1� u�2=3Þ3=2N; (4)

where the approximation for Ac has been derived using
methods as in Ref. [11] and has been tested numerically.
Simulations.—As a preliminary step, we did simulations

of the undriven wave-packet dynamics with E ¼ 0 and u ¼
2. For this value of u, the separatrix crosses the north pole
of the phase space, and therefore the wave packet stretches
along it, as illustrated in Fig. 2(a) (classical) and in
Fig. 2(b) (quantum mechanical). We note that this type of
dynamics cannot be properly addressed by the mean-field
approximation. The mean-field equation merely describes
the Hamiltonian evolution of a single point in phase space
and therefore assumes that the wave packet looks like a
minimal Gaussian at any moment. Whenever the motion
takes place near the separatrix, the mean-field description
becomes inapplicable, and consequently the distribution
PðnÞ is likely not to be binomial [Fig. 2(c)]. In what
follows, we use the terms sub-binomial (superbinomial)
in order to refer to a PðnÞ with a smaller (larger) spreading
than the mean-field results. For the dynamics described in

c c

εε0−ε

preparation

diabatic

adiabatic

sudden

E

(a) (b)

FIG. 1 (color online). Phase space and corresponding energy
levels (conceptual plot). Note that a ground state preparation of a
U < 0 system with increasing bias EðtÞ is equivalent to a
preparation in the most excited state of a U > 0 system with
decreasing bias. The latter convention has been adopted in the
right panel and in our simulations.
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FIG. 2 (color online). Dynamical evolution in a situation in
which the mean-field (Gaussian) approximation does not hold:
N ¼ 100 particles are prepared in one site of a symmetric (E ¼
0) double well and then evolved with a u ¼ 2 Hamiltonian. The
initial wave packet is stretched along the separatrix. (a) (Semi)
classical distribution in phase space. (b) Wigner function of the
corresponding quantum state. (c) Quantum PðnÞ compared with
the (semi)classical and with the mean-field (binomial or
Gaussian) predictions. The average occupation hni ¼ 47 is as-
sociated here with a huge superbinomial variance VarðnÞ ¼
1530 instead of the binomial value VarðnÞ � 25. In all of the
simulations, we use a 4th order Runge-Kutta and made sure that
during the integration the probability leakage is � 10�6.
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Fig. 2, the stretching along the separatrix leads to a super-
binomial result.

Next, we address the effect of separatrix motion on PðnÞ
in the bias-sweep scenario. Note that this separatrix motion
cannot be avoided: For " <�"c, the wave packet is local-
ized in the upper level. When " ¼ �"c, the separatrix
emerges. As long as �"c < " < 0, the wave packet re-
mains trapped in the top of the big island which gradually
shrinks. When " becomes larger than zero, the wave packet
can partially tunnel out from the shrinking island to the
levels of the expanding island. When " ¼ þ"c, the shrink-
ing island disappears, and the remaining part of the wave
packet is squeezed out along the n ¼ nc contour, resem-
bling the dynamics of Fig. 2. One observes that the stretch-
ing along the separatrix during the nonlinear LZ transition
is accompanied by narrowing in the transverse direction.
This leads to a sub-binomial rather than superbinomial
result for the distribution PðnÞ at the end of the sweep.

In Fig. 3, we plot the average occupation hni and the
participation number PN � ½PnPðnÞ2��1 of the distribu-
tion at the end of the sweep as a function of _". These,
unlike hni, provide significantly more information regard-
ing the nature of the crossing process. For very slow rates,
the wave packet follows a strict adiabatic process ending in
n ¼ 0; i.e., all particles move to the other site. For a
moderate sweep rate, the wave packet ends in a superpo-
sition of n ¼ 0 and n ¼ 1 states, indicated by PN ¼ 2. We
also resolve the possibility of ending entirely at n ¼ 1, at
n ¼ 2, or at n ¼ 3. In the case shown in Fig. 3, we have
nc � 4. For larger sweep rates, we observe a qualitatively
different behavior that can be described as a crossover from
an adiabatic/diabatic behavior to a sudden behavior at the
peak value PN ¼ 4. In order to appreciate the deviation of

the numerical results from the mean-field theory predic-
tion, we plot VarðnÞ versus hni in Fig. 4 and compare with
the binomial expectation. We further analyze the observed
results in the last section.
Thresholds.—The various thresholds that are involved in

the adiabatic-diabatic-sudden crossovers are indicated in
Fig. 5. They all follow from the breakdown of a ‘‘slowness
condition’’ that can be written as

_E � !2
osc=�; (5)

where !osc is a characteristic frequency of the unperturbed
dynamics and � is the coupling parameter that determines
the rate of the driven transitions.
In the strict quantum adiabatic framework, !osc is sim-

ply the level spacing and � is determined by the slopes of
the intersecting levels. In order to determine the adiabatic
thresholds in Fig. 3, we observe that for the intersection of
the 0th level with the (N � n) level the difference in slope
is � ¼ ðN � nÞ, because asymptotically dðEn �
EmÞ=dE � ðn�mÞ. In the absence of interaction (u �
1), the level spacing is !osc ¼ K and only nearby levels
are coupled, leading to the standard Landau-Zener adiaba-

ticity condition _E � K2. With strong interaction there is an
Nth order coupling between the n ¼ 0 level and the n ¼ N
level, which allows tunneling from the top of one island to
the top of the other island (as illustrated in Fig. 1). An
estimate for this coupling is Keff ¼ ½NK�=½2N�1ðN �
1Þ!�ðK=UÞN�1 [7]. Similar considerations can be applied
to the bottom sea level leading to the distinction between
mega, gradual, and sequential crossings (see Ref. [22]).
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FIG. 3 (color online). (a) Parametric evolution of the adiabatic
energy levels versus the decreasing E1ðtÞ for N ¼ 10 particles
and u ¼ 2:5. We use units of time such that K ¼ 1. The dashed
line corresponds to the level nc ¼ 4. (b) Average occupation hni
versus the sweep rate _E. (c) PN and VarðnÞ versus _E. The vertical
lines indicate the various adiabatic and diabatic (dashed) thresh-
olds.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

X

0

0.1

0.2

Y

u=0.90, N=18
u=2.50, N=10
u=4.05, N=30 
u=4.05, N=100; SC
u=4.05, N=100
u=4.05, N=300

FIG. 4 (color online). Y ¼ VarðnÞ=N versus X ¼ hni=N.
Symbols correspond to numerical data, while lines indicate the
sub-binomial scaling relation Eq. (6) with u ¼ 2:5 (dotted line)
and u ¼ 4:05 (solid line). No fitting is involved. As a reference
we plot the standard binomial scaling (dashed line) which would
strictly apply in the absence of interaction (u ¼ 0) and the results
of semiclassical (SC) simulations which are obtained by running
ensemble of trajectories in phase space. There is a clear cross-
over from a binomial to the sub-binomial scaling, and the
agreement becomes better for large N. Note that the super-
binomial data point ðX; YÞ ¼ ð0:47; 15:3Þ that corresponds to
the distribution in Fig. 2 is out-of-scale.
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For large N it might be practically impossible to satisfy
the strict adiabatic condition which is associated with the
possibility to tunnel from the top of one island to the top of
the other. Then the relevant mechanism for transition, i.e.,
the emission to the level nc as described in the previous
section, becomes semiclassical. The frequency that gov-
erns this process is the oscillation frequency at the bottom

of the sea!osc � jNUKj1=2. It determines the level spacing
of the lower energy levels and also describes the level
spacing in the vicinity of the separatrix, apart from some
logarithmic corrections [23]. It follows that the diabatic-

sudden crossover involves the threshold condition _E �
jNUKj as indicated in Fig. 5 and in Fig. 3 for the specific
parameters of the simulations.

Scaling.—Because of the squeezing along the separa-
trix, the spreading of the wave packet for an idealized
diabatic process becomes negligible in the transverse di-
rection. The diabatic-sudden crossover is related to the
nonadiabatic transitions between the remaining (N � nc)
sea levels, where nonlinear effects are negligible. It follows
that the spreading can be approximately modeled by the
toy Hamiltonian H ¼ hðtÞ � J, where J is a spin entity
with jeff ¼ ðN � ncÞ=2 and hðtÞ is a field with constant
magnitude jhðtÞj ¼ !osc corresponding to the mean-level
spacing. The sweep is like a rotation of hðtÞ in the plane
with some angular rate !. For such a (linear) model the
mean-field approximation is exact, and therefore we sug-
gest (due to the truncation of Hilbert space) a sub-binomial
rather than binomial scaling relation between the mean and
the variance of the occupation statistics:

Y ¼ ð1� XÞX � c

1� c
; with c ¼ nc

N
; (6)

where X ¼ hni=N and Y ¼ VarðNÞ=N. Our numerical data

are reported in Fig. 4 together with the binomial (c ¼ 0)
and sub-binomial scaling relation Eq. (6). The numerics
confirm the expected u-dependent crossover from binomial
to sub-binomial statistics, where the latter, with no fitting
parameters, sets a lower bound for the variance.
Summary.—In view of the strong research interest in

counting statistics of electrons in mesoscopic devices, it
is surprising that the issue of occupation statistics of BECs
has been explored only for equilibrium phase transitions.
Wewere motivated to address this subject in the framework
of dynamical processes by state-of-the-art experiments
aimed at counting individual particles [2–4]. We have
shown that in the case of a many-body Landau-Zener
transition the mean-field binomial expectation is not real-
ized; however, a sub-binomial scaling relation still works
quite well. The study of the occupation statistics and, in
particular, the participation number of the final distribution
allowed us to resolve all of the details of the adiabatic-
diabatic-sudden crossovers and to verify theoretical esti-
mates for the threshold of each crossover.
This research was funded by a grant from the U.S.–Israel

Binational Science Foundation (BSF), the DFG
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תקציר

  של החלקיקים המועברים דרך נתיבQזרם יכול להיווצר במערכת סגורה ע"י שינוי של פרמטרים בזמן. כמות המטען 

  נראה שהתפיסה הרווחת לגבי הסטטיסטיקות הללו.Var(Q(ונות > , והשQתנועה, מאופיין באמצעות ערך התוחלת <

 אינה חלה ברגע שהמכניקה הקוונטית נלקחת בחשבון. נחקור תחילה את תהליך המעבר דרך נתיב כפול, שמהווה

 דוגמא טיפוסית לסטטיסטיקת המניה במערכת הרב- נתיבית הלא טריוויאלית. מצאנו כי, למרות התפיסה הרווחת,

 תהליך זה אינו גורר רעש חלוקה. נעבור לנתח מחזור בחישה מלא המורכב מרצף של שני מעברי לנדאו-זנר. מצאנו כי

 באופן כללי, סטטיסטיקת המניה וסטטיסטיקת האיכלוס נעשות בלתי קשורות, וכי ההתאבכות משפיעה עליהם

באופן אחר.

 על מנת לנתח את המערכת הרב-גופית ננתח עיבוי בוזה-איינשטין המצוי בתוך מלכודת פוטנציאל של בור כפול עם

 N. העיבוי מוכן כך שכל U ועם אינטראקציה בין החלקיקים Kהפרש פוטנציאל בין הבורות, עם מקדם מעבר 
 החלקיקים מצויים בבור השמאלי. נניע את המערכת באמצעות שינוי הפרש הפוטנציאל בין הבורות. כתלות

 באינטראקציה ובקצב השינוי של הפרש הפוטנציאל נבחין בין שלושה סוגים של דינמיקה: אדיאבטית, דיאבטית

ופתע, ונבחן את סטטיסטיקת האיכלוס של המצב הסופי.

 באמצעות תמונת מרחב-פאזה סמיקלאסית, נבחן את הדינמיקה של המערכת הבוזונית הרב חלקיקית עבור שלל מצבי

 הכנה התחלתיים ועבור פוטנציאלים ומקדמי אינטראקציה ומעבר קבועים. ההתפלגויות במרחב הפאזה משמשות

 לחישוב של צפיפות המצבים הלוקאלית, אשר מאפיינת את הדינמיקה. התמקדנו בתחום ג'וזפסון בו גם

 האינטראקציה וגם אמפליטודת המעבר אינן זניחות. הראנו כי דיפוזית-הפאזה של ההכנות הקוהרנטית תלויה בהפרש

 הפאזה ההתחלתי. עבור מצב התחלתי שאינו קוהרנטי, מצאנו ערך אוניברסלי שאליו מגיעה הקוהרנטיות כעבור זמן

 רב. בנוסף, השווינו בין שתי הכנות קוהרנטיות המצויות במרחב הפאזה בקרבת הספרטריקס אך באזורים שונים שלו

 ומצאנו הבדלים משמעותיים בהתכנסות שלהן להתנהגות קלאסית ככל שמספר החלקיקים רב יותר. בכל ההכנות,

ישנה התאמה טובה בין הטיעונים הסמיקלאסיים והסימולציות הנומריות, המאשרת את תקפותה של תמונת מרחב-

הפאזה לתיאור הדינמיקה הקוונטית.

 טענו כי בנסיבות מסוימות האנליזה נמשכת גם מעבר לתמונה האדיאבטית, אפילו עבור הנעה איטית מאוד. אנו

 שוקלים אבטיפוס של "משאבת בוכנה" הפועלת בטבעת, היכן שזרם מעגלי נוצר כתוצאה מהנעה מחזורית. למצב כזה

 ניתן להתיחס כהכללה של מודל פרמי-אולם, המשלב קיר נע בעל גובה סופי (בוכנה) וטופולוגיה לא-טריוויאלית

 (טבעת). כמות החלקיקים המועברים במחזור אחד נקבע באמצעות מבנה השכבות של מרחב – הפאזה. לכל שכבה יש

 מהירות סחף אופיינית משלה. נדון בהבדלים בהשוואה לתמונה האדיאבטית ולתמונת בולצמן, ונדגיש את המשמעות

של התרומה ה"דיאבטית"  העשויה לגרום לאפקט הזרם נגד- הבחישה.
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Abstract:  

The question of the evolution and maintenance of sexual reproduction has puzzled evolutionary 

biologists for years. First, when males contribute nothing to the offspring but their genes, then all 

else being equal, an asexual population will reproduce at twice the rate of a sexual population 

and so will out-compete it, a phenomena known as ``the cost of males''. Second, in order to 

reproduce sexually an organism must waste time and energy on finding a mate, in addition to 

being exposed to predators and other hazards while doing so. Third, sex will break down 

associations built by past selection, which will only be beneficial in some cases, such as 

dominance and epistasis. This cost for sex is known as the ``recombination load'' or ``segregation 

load''. 

Previous models investigating the evolution of sex have found that weak negative epistasis, small 

population, dynamic environment , or some combinations of all are necessary in order to explain 

the maintenance or the evolution of sexual reproduction. In addition, Most of the models found 

that there was an advantage for a low frequency of sexual reproduction over complete asexuality. 

Almost no models exist explaining the evolution and maintenance of obligately sexuality in 

comparison with facultative sex. In fact, according to most models, organisms that engage in 

sexual reproduction only part of the time seem to have the best of both worlds. While most 

organisms in nature are indeed facultatively sexual, some organisms, such as humans, are 

obligately sexual. 

In this thesis I investigated both the maintenance of sexual reproduction and the evolution of 

obligately sexual reproduction. 

In the first part, I used the quasi-species model, a model which was first developed to provide a 

simple description of the Darwinian evolution of simple organisms and was originally a 

description of RNA molecules reproducing in vitro, in order to compare the long term advantage 

of different reproduction strategies in an infinite diploid population subjected to mutations and 

natural selection. I found that a long term advantage for sexual reproduction exists only when 

recombination takes place, and that sexual reproduction combined with recombination is the 

preferable reproduction strategy at any mutation rate. No negative epistasis or dynamic 

environments were necessary in order to find the selective advantage for sexual reproduction. 



This result is due to the fact that this is the first study in which the advantage of diploidy was 

also taken into consideration. In fact, the results of this study suggest that both diploidy and 

sexual reproduction emerged together, as the advantages of one strategy hardly come to light 

when not combined with the other. An additional result of my study was that the sexually 

reproducing population with recombination is the only population recognized so far which does 

not exhibit an error catastrophe which is a fundamental result of the quasi-species theorm. 

In the second part I modeled the fate of an allele encoding for obligately sexual reproduction 

when invading a facultative population under conditions of sexual selection. Sexual selection 

was examined as a possible explanation for the evolution of obligately sexuality. My results 

confirmed that sexual selection may indeed act as a powerful tool in the evolution of such an 

obligate allele. I also found that the invasion of an obligate allele into a facultative population 

doesn’t have to result in the takeover or disappearance of the obligate allele but rather 

polymorphism, in which both facultative and obligate allele exist in the population at steady state 

distribution, may occur. This phenomena is known to happen in nature, for example, in plant 

populations. My results also demonstrated that high recombination rate narrows down the range 

of parameters for which the obligate allele can take over the population. Furthermore, the 

recombination rate has no influence on the results when the sexual strategy determining gene is 

freely recombined, suggesting that the only recombination that has an effect is the recombination 

between the obligate or facultative allele and the good or bad genes associated with it. Finally, I 

also showed that, surprisingly enough, the short term advantage of obligately sexual 

reproduction, that is the takeover of the obligate allele, does not always accompanied by a long 

term advantage, that is a higher mean fitness for the obligate population in comparison with the 

facultative population when separated. This is the first time a selfish property has been shown to 

be associated with sexual reproduction.  



 היתרון האבולוציוני של רביה מינית נושא העבודה:

  מאיה קליימן שם המגיש:

  פרופ' עמנואל טננבאום שם המנחה:

  תקציר:

שאלת האבולוציה והשימור של רבייה מינית היותה נושא למחקר במשך שנים. ראשית, כאשר זכרים אינם תורמים 

מינית תתרבה בקצב כפול מזה של -לצאצא דבר מלבד הגנים שלהם, אזי אם שאר הפרמטרים זהים, אוכלוסיה א

". שנית, על מנת להתרבות באופן מיני, אוכלוסיה מינית ולכן תנצח בתחרות מולה, תופעה הידועה בשם "מחיר הזכרים

זוג ובנוסף הוא חשוף לטורפים וסכנות אחרות בזמן החיפוש. -האורגניזם צריך לבזבז זמן ואנרגיה בחיפוש אחר בן

שלישית, רבייה מינית תשבור קשרים קיימים בין גנים אשר נבנו בשנות אבולוציה רבות. תופעה זו תהיה מועילה רק 

"עול הרקומבינציה" או עול  דומיננטיות או אפיסטזיס. מחיר זה של רבייה מינית ידוע בשם במקרים מסוימים של

  הסגרגציה".

מחקרים קודמים בנושא מצאו כי אפיסטזיס שלילי וחלש, אוכלוסיה קטנה, סביבה דינמית, או שילוב כלשהו של הנ"ל 

סף, רוב המודלים מצאו כי קיים יתרון לרבייה הכרחיים על מנת להסביר את האבולוציה והשימור של רבייה מינית. בנו

מינית לחלוטין. כמעט ואין בנמצא מודלים המסבירים את היתרון של רבייה -מינית בתדירות נמוכה על פני רבייה א

מינית מחויבת על פני רבייה מינית לפרקים. למעשה, לפי המודלים הקיימים, אורגניזמים אשר עוסקים ברבייה מינית 

זמן זוכים בטוב שבשני העולמות. אף על פי שרוב האורגניזמים בטבע אכן עוסקים ברבייה מינית רק רק בחלק מה

  בחלק מהזמן, אורגניזמים רבים, כמו בני אדם, מחויבים לרבייה מינית.

  בתזה זו חקרתי גם את השימור של רבייה מינית וגם את האבולוציה של רבייה מינית מחוייבת.

זן, מודל אשר פותח על מנת לתאר את האבולוציה הדרוויניסטית של -במודל הקוואזיבחלק הראשון, השתמשתי 

אורגניזמים פשוטים ושימש במקור לתיאור התרבות מולקולות רנ"א במבחנה, על מנת להשוות את היתרון ארוך הטווח 

בעית. מצאתי כי של אסטרטגיות התרבות שונות באוכלוסיה דיפלואידת אינסופית אשר חשופה למוטציות וברירה ט

קיים יתרון לרבייה מינית רק כאשר היא מלווה ברקומבינציה וכי השילוב של רקומבינציה ורבייה מינית הוא 

האסטרטגיה המועדפת בכל קצב מוטציות. לא היה צורך בהנחות של אפיסטזיס שלילי או סביבה משתנה על מנת למצוא 

ידי העובדה שזוהי הפעם הראשונה בה יתרונות הדיפלואידיות -עלאת היתרון לרבייה מינית. תוצאה זו ניתנת להסבר 

נלקחו גם כן בחשבון. למעשה, תוצאות המחקר מרמזות כי דיפלואידיות ורבייה מינית התפתחו יחד שכן קשה לראות 

תוצאה נוספת של המחקר שלי היא שאוכלוסיה העוסקת ברבייה  את היתרונות של אסטרטגיה אחת בלבד ללא השנייה.

תוצאה בסיסית של  –ינית בשילוב עם רקומבינציה היא הראשונה שתוארה אשר אינה חווה את קטסטרופת הטעות מ

  זן.- תאוריית הקוואזי

בחלק השני, מידלתי את גורלו של אלל המקדד לרבייה מינית מחוייבת כאשר הוא פולש לאוכלוסיה העוסקת ברבייה 

חירה זוויגית נבחנה כהסבר אפשרי לאבולוציה של רבייה מינית מינית לפרקים תחת ההנחה של בחירה זוויגית. ב

מחוייבת. תוצאותיי מאשרות כי בחירה זוויגית אכן יכולה לשמש ככלי חזק באבולוציה של אלל מחוייב שכזה. מצאתי 

בנוסף כי פלישה של אלל מחוייב אינה חייבת להסתיים בהיעלמותו או השתלטותו על האוכלוסיה כולה וכי 



מינית קיימים -רפיזם, מצב בו גם האלל המחייב רבייה מינית וגם האלל המאפשר בחירה ברבייה מינית או אפולימו

בהתפלגות שיווי משקל באוכלוסיה, יכול להתרחש. תופעה זו אכן קורית בטבע, לדוגמא באוכלוסיות של צמחים. 

רים בהם האלל המחייב יכול להשתלט. תוצאותי גם מדגימות כי קצב גבוה של רקוממבינציה מצמצם את טווח הפרמט

בנוסף לכך, קצב הרקומבינציה אינו משפיע כלל על התוצאות כאשר הגן הקובע את אסטרטגיית הרבייה המינית עובר 

רקומבינציה חופשית, דבר המרמז כי המשמעות היחידה של רקומבינציה בתנאים אלו היא הרקומבינציה בין האלל 

מינית והגנים הטובים או הרעים המצומדים אליו. לבסוף -המאפשר רבייה מינית או א המחייב רבייה מינית או האלל

גיליתי כי, באופן מפתיע, היתרון קצר הטווח של רביה מינית מחוייבת, כלומר היכולת של האלל המחוייב להשתלט על 

של האוכלוסיה המחוייבת  קצב ההתרבות ממוצע גבוה יותרהאוכלוסיה, לא מלווה בהכרח ביתרון ארוך טווח כלומר, ב

מינית כאשר שתי האוכלוסיות נפרדות. זוהי -לרבייה מינית לעומת האוכלוסיה העוסקת גם ברבייה מינית וגם ברבייה א

  הפעם הראשונה בה תכונה אנוכית מקושרת לרבייה מינית.
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Abstract 

In the oligotrophic marine environment there are ecological niches rich in nutrient 

and diverse in bacterial populations, such as the coral mucopolysaccharide layer. This 

mucus layer covering the coral serves both as a defense and a feeding mechanism. 

The coral holds a symbiotic relationship with the endosymbiotic microalgae 

(zooxanthallea) as well as other microorganisms inhabiting the coral mucus layer and 

tissue, such as bacteria, archaea, viruses etc. Microorganisms residing in the coral 

may be pathogenic or beneficial, assisting the coral in feeding or against microbially-

driven diseases.  

In this study we isolated bacteria from coral mucus (as well as from sea water and 

sediment) and screened for antibacterial activity against different tester strains, 

including human- and coral- pathogens, as well as other endemic coral-associated 

bacteria. Between 25-70% of coral-associated bacteria demonstrated antibacterial 

activity. The overall level of protection over the coral was suggested to be higher than 

reported since we demonstrated the existence of different antibacterial mechanisms, 

i.e. secretion of active compounds as well as cell-bound activity. Active compounds 

were moderately heat-resistant and were not affected by proteolytic enzymes. Herein 

we found two taxonomical groups, Shewanella corallii and Pseudoalteromonas sp., 

which demonstrated antibacterial activity against Gram-positive but not Gram-

negative tester strains. The members of each group were highly similar to each other 

in 16S rRNA gene sequences, even though they originated from different coral 

species. This stands somewhat in contrast to previous studies, which assert that the 

relationships between bacterial populations and the coral are species-specific. We 

show that in addition to such species-specific interactions, general bacterial groups 

closely related to each other are present in the mucus of different coral species, such 

as the Pseudoalteromonas sp. and Shewanella corallii.  

We propose these bacterial groups to be considered as ‘ubiquitous’ mucus-

associated bacteria, demonstrating antibacterial activity, establishing a symbiotic 



relationship within the coral holobiont. These coral-isolates can be regarded as 

“probiotic” bacteria, providing the coral holobiont protection against possible 

pathogens or invading species.  
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 תקציר העבודה

 אוכלוסיות של מגוון בעלות בנוטריינטים עשירות אקולוגיות נישות ישנן העניה הים בסביבת
 כמנגנון הן משמשת ,האלמוג את ההמכס ,זו שכבה .האלמוג של הריר שכבת כדוגמת ,חיידקים

 אנדוסמביוטיות אצות-מיקרו עם סמביוטיות יחסים מערכות יוצר האלמוג .הגנה כמנגנון הן הזנה
 ,האלמוג ורקמות הריר שכבת את המאכלסים אחרים מיקרואורגניזמים עם וכן (זואוקסנטלות(

 פתוגנים להיות עשויים למוגבא השוכנים מיקרואורגניזמים .ועוד וירוסים ,ארכאה ,חיידקים כגון
 .מחלות מפני בהגנה או בהזנה לאלמוג מסייעים, מועילים או
 

 לאיתור וסקרנו (וסדימנט ים ממי וכן) האלמוג של הריר משכבת חיידקים בודדנו זה במחקר
 וכן ,ולאלמוג לאדם פתוגנים הכוללים שונים מבחן חיידקי כנגד אנטיבקטריאלית פעילות

 פעילות הראו באלמוגים שמקורם מהחיידקים 52-07% .באלמוגים מקורםש אנדמיים חיידקים
 היות ,מהמדווח יותר גבוהה להיות עשויה האלמוג על הכוללת ההגנה רמת .אנטיבקטריאלית

 פעילים חומרים המצאות וכן פעילים חומרים הפרשת כלומר ,שונים הגנה מנגנוני קיום והדגמנו
 מסויימת עמידות בעלות נמצאו הפעילות התרכובות .םלמדיו משוחררים ואינם לתא שקשורים

 .פרוטאוליטיים אנזימים הפעלת לאחר נפגעה לא ופעילותן לחום
 

 ,Shewanella coralliiו  .Pseudoalteromonas sp, טקסונומיות קבוצות שתי מצאנו ,בנוסף
 גראם גדכנ לא אך חיובי גראם מסוג מבחן חיידקי כנגד אנטיבקטריאלית פעילות אשר הראו

 שבודדו למרות, 16S rRNA לגן הרצף מבחינת לזה זה מאד קרובים היו קבוצה כל חברי  .שלילי
 כה עד מהידוע שונה מעט תמונה מציגים אלו ממצאים .שונים אלמוגים מיני של ריר בשכבת

 תוצאות ,האלמוג למין כספציפיות לחיידקים אלמוגים בין לאינטראקציות בהתייחס ,בספרות
 מאד הקרובות חיידקים קבוצות גם נמצאו ,ספציפיות אינטראקציות על נוסף כי מראות המחקר

 ו .Pseudoalteromonas sp.כדוגמת ,שונים אלמוגים במיני ושמקורן טקסונומית לזו זו
Shewanella corallii. 

 
 פעילות עליב  'נפוצים ריר חיידקי'כ אלו חיידקים לקבוצות להתייחס יש כי מציעים אנו
 להתייחס ניתן ,כהולוביונט האלמוג עם סמביוטיים יחסים המקיימים ,טיבקטריאליתאנ

 אפשריים פתוגנים כנגד להולוביונט הגנה המספקים ',פרוביוטיים' כחיידקים אלו לחיידקים
 .בריאותו על ושומרים
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Abstract 

 

Dedifferentiation signifies that differentiated cells retain developmental 

potentialities and under certain conditions (e.g., stress conditions) can undergo 

reprogramming and acquire stem cell-like state. This process is hypothesized to 

precede switch in cell fate including reentry into the cell cycle and death. In plants, 

dedifferentiation characterizes the transition of differentiated leaf cells to protoplasts 

(plant cells devoid of cell walls) and is accompanied by global chromatin 

decondensation and extensive changes in gene expression profile. The analysis of the 

transcriptome profile of dedifferentiating cells revealed a significant increase in the 

expression of genes encoding for transcription factors, which are often induced in 

plant cells responding to various stress conditions, including pathogen infection, 

senescence, and multiple abiotic stresses. This led to the hypothesis that plant 

response to stress features dedifferentiation and acquisition of pluripotent state prior 

to a switch in cell fate including cell death. The major goal of my study was to 

investigate the idea that cells induced to senesce by exposure to dark display features 

of dedifferentiating cells including widespread chromatin decondensation. Indeed the 

comparison of the transcriptome profile of senescing cells with that of 

dedifferentiating protoplast cells revealed astounding similarities in the expression 

pattern of genes of specific transcription factor (TF) families including ANAC, 

WRKY, bZIP, and C2H2. Yet, similarity between dedifferentiation and senescence is 



not restricted to transcription factors but includes genes whose products involved in 

fatty acid catabolism, in light and dark reaction of photosynthesis as well as genes 

encoding ubiquitin extension proteins (UBQ).  

 I further examined senescing cells to explore features of dedifferentiating 

cells. Indeed I found that leaves induced to senesce by long exposure to dark display 

characteristic features of dedifferentiating cells. Using micrococcal nuclease assay 

(MNase) I showed that exposure to dark for 14 days resulted in increased sensitivity 

of chromatin to digestion by MNase than control cells and thus indicating that 

senescing cells have acquired open chromatin configuration, which is a hallmark 

feature of pluripotent cells. Fluorescence in situ hybridization (FISH) was used to 

analyze the chromatin conformation of ribosomal RNA gene clusters in senescing 

cells. This assay showed that similarly to dedifferentiating cells, the nucleolus 

structure has been significantly disturbed and the 18S rDNA assumed a more compact 

chromatin configuration. Changes in chromatin conformation of senescing cells was 

accompanied by changes in histone modifications as revealed by immunoblotting 

analysis using antibodies to specific modified histones.  

Taken together, the results obtained in the course of my thesis demonstrated a 

previously unrecognized aspect of plant response to acute stress, that is, they undergo 

dedifferentiation and acquire stem cell-like state prior to a switch in cell fate 

including, reentry into the cell cycle, transdifferentiation (the conversion of one cell 

type to another) and death. 
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  תקציר

 ממוייני� לשמר את הפוטנציאל ההתפתחותי הדהדיפרנציאציה מציינת את יכולת� של תאי�

לדוגמא (יחד ע� הסגוליות לרכוש כישורי� של מצב דמוי תא גזע בתנאי� מסויימי� , שלה�

משערי� שתהלי# זה קוד� לשלב החלפת ייעודו של התא . reprogrammingבעקבות , )סטרס

)cell-fate switch( ,טרנס דיפרנציאציה , במהל# כניסה למחזור התא)או מוות) חלפת סוג התאה .

תאי צמח (הדהדיפרנציאציה מאפיינת את המעבר של תאי עלה ממויני� לפרוטופלסטי� , בצמחי�

קונדנסציה כללית של הכרומטי� ובשינויי� נרחבי� של $והיא מלווה בדה, )החסרי� את דופ� התא

של ) transcriptome profile(בעת אנליזה לפרופיל הטרנסקריפטומי . פרופיל הביטוי הגנטי

מצאנו עליה מובהקת בביטוי גני� של פקטורי שעתוק הקשורי� בתגובה הצמחית , פרוטופלסטי�

כל . הזדקנות ועוד מגוו� רחב של עקות אביוטיות, בה� אינפקציה פתוגנית, למצבי סטרס שוני�

ב  לפיה תגובה צמחית לסטרס מאופיינת בדהדיפרנציאציה ובקניי� של מצהיפותזהזה הוביל ל

 העיקרית של מחקר זה היתה המטרה. כולל מות התא, פלוריפוטנטי לפני כל שינוי בסטטוס התאי

לבחו� הא� תאי� שנחשפו לחוש# ממוש# במטרה לגרו� לה� להזדקנות מואצת מציגי� 

נמצא דמיו� מפתיע בי� , ואכ�. בה� פתיחה נרחבת של הכרומטי�, מאפייני� של דהדיפרנציאציה

מבחינת הפרופיל , צאי� בשלב הדהדיפרנציאציה לבי� תאי� בשלבי הזדקנותהפרוטופלסטי� הנמ

, הטרנסקריפטומי המתאר דמיו� רב במגמת ביטוי גני� בני משפחות שונות של פקטורי שעתוק

 �הדמיו� בי� דהדיפרנציאציה לבי� הזדקנות איננו , בנוס%. C2H2$ וANAC ,WRKY, bZIPבה

אלא כולל ג� ביטוי של גני� שתוצריה� מעורבי� בקטאבוליז� של , מוגבל לפקטורי שעתוק

כמו ג� גני� המקודדי� לחלבוני� , חומצות שומ� ובתגובות לאור ולחוש# של תהליכי פוטוסינתזה

 �  ). UBQ(מצמידי יוביקוויטי

ומצאנו , ת התאי� המזדקני� במטרה לגלות מאפייני� של דהדיפרנציאציהבנוס% בדקנו א

ידי חשיפה ממושכת לחוש# מאופיינת בסממני� המתאימי� לתאי� $שהזדקנות המושרית על

מצאנו שחשיפה ) micrococcal nuclease) MNaseי שימוש באנזי� "ע. במהל# דהדיפרנציאציה

ל הכרומטי� לעיכול באמצעות האנזי� לעומת תאי  יו� לחוש# הסתכמה בעליה ברגישות ש14בת 

 מדד המאפיי� תאי� $מה שמצביע על פתיחת הכרומטי� של התאי� המזדקני� , הביקורת

 שרתה אותנו על מנת ללמוד על הקונפורמציה הכרומטינית של FISH$שיטת ה. פלוריפוטנטיי�

מבנה , יכי דהדיפרנציאציהג� ש� נמצא דמיו� לתאי� בתהל. גני� ריבוזומליי� בתאי� מזדקני�



שינויי� במבנה .  של הריבוזו� נעשתה דחוסה יותר18S rDNAהגרעינו� נהרס ותת יחידה 

�כפי שמצינו באנליזות , הכרומטי� של תאי� מזדקני� לוו בשינויי� ביחידות ההיסטו

immunoblottingהשתמשנו בנוגדני� למודיפיקציות היסטוניות שונות �  .  בה

התוצאות שקיבלנו במסגרת העבודה המחקרית מציגות אספקט שלא הובא , בסיכו� הדברי�

ומציעות שהתגובה הביולוגית לסטרס נשענת על , בעבר לגבי תגובה צמחית לסטרס אקוטי

ולאחר מכ� , גזע$ בה בשלב הראשו� התאי� נמצאי� בשלב דמוי תא, דהדיפרנציאציה תאית

  .)מתקבלת החלטה איזה ייעוד חדש התא מתכונ� לאמ

  

 תכנות מחדש,   דהדיפרנציאציה,   סטרס,   הצערה,   הזדקנות:    מילות מפתח
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Abstract 

Dendrimers may be divided into three main components: core, backbone and termini. 

The relative spatial positioning of these components, i.e. the dendrimer’s 

conformational behavior, may be greatly influenced by the type of functional groups 

that constitute the dendrimer. Understanding the individual effect of dendrimer 

components on its overall properties may allow for the construction of novel 

macromolecules with smart functions. Inspired by this concept, we set out to 

investigate whether dendritic macromolecules equipped with catalytic centers and 

dynamic terminal groups may exhibit ‘chamaleonic’ behavior, adapting their 

properties in response to the environment.  

Dynamic covalent chemistry is based on the use of reversible reactions and 

may be conveniently applied for the specific goal of dendrimer termini interchange. 

The ability to reversibly modify dendrimers just by changing the surrounding 

molecular environment provides the opportunity to study the effect of terminal group 

exchange on several properties, such as catalytic selectivity and conformational 

behavior and probe the catalytic ‘chameleon’ dendrimer concept.  

A boronic ester transesterification with diols was chosen as the reversible covalent 

reaction used to exchange the termini, 

while an olefin epoxidation reaction catalyzed by a metalloporphyrin core dendrimer 

was chosen to study the effect of terminal group switching.  
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By a convergent procedure a series of dendrimers with boronic ester end-groups and 

an iron porphyrin catalytic core were synthesized and characterized. 
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As the first approach to the catalytic ‘chameleon’ proof of concept, we 

investigated differences in reactivity and selectivity of a catalytic olefin epoxidation 

process induced by termini exchange. The dendrimer terminal groups were readily 

reversibly exchanged by the addition of appropriate diol molecules. Molecular 

dynamics (MD) simulations were a fundamental tool in order to understand the 

behavior of dendrimer dynamics and terminal group influence on the relevant 

conformations and accessibility to the catalytic core. According to molecular 

dynamics (MD) simulations, the exchange of termini lead to changes in the 

conformational behavior of the dendrimer, specifically regarding the average position 

of the end groups relative to the core. The spatial steric disposition attained with 

different termini was shown to significantly affect the oxidation reaction activity and 

selectivity with various alkenes, depending both on the shape of the olefin, the steric 

bulk of the termini and the dendrimer generation. We also demonstrated the 

possibility to reversibly change the catalytic behavior of "chameleon" dendrimers in 

situ when an appropriate diol, able to promote surface modification, is added to the 

solution; thus allowing for an original way to control and adjust catalytic behavior 

under alternating environments. 

 



 

  "זיקית"דנדרימרים קטליטיים מסוג : נושא העבודה
  .מיטל שמא מזרחי: שם המגיש
  .גבריאל למקוף' פרופ: שם המנחה

  תקציר
  

יחידות הבניין הפנימיות   .דנדרימרים הינם מקרומולקולות סינטטיות עם ארכיטקטורה מוגדרת

  :לשלושה חלקיםניתן לחלק את המבנה של הדנדרימר  .שלהם מסודרות בשכבות שנקראות דורות

  ).קבוצות הקצה(שלד והקבוצות הסופיות , )הליבה( גרעיןה

, הדנדרימר של וניתונפורמציקהתנהגות הכלומר ה, המיקום המרחבי היחסי של המרכיבים הללו

הבנת ההשפעה . המרכיבות את הדנדרימר תהפונקציונאליומהקבוצות מאוד  תלהיות מושפע העשוי

חדשות עם פונקציות  תתאפשר בניה של מאקרומולקולו, הדנדרימר של כל מרכיב בנפרד על תכונות

  .חכמות

בעלות מרכז קטליטי וקבוצות  דנדריטיות מאקרומולקולותהחלטנו לבחון האם , זה קונספטבהשראת 

לשנות את תכונותיהן  תויכול,)מלשון זיקית" (זיקתית"יכולות להציג התנהגות  תדינאמיוקצה 

  .ןבתגובה לשינוי בסביבה שלה

מבוססת על שימוש בתגובות הפיכות ומתאימה כדי לבחון שיחלוף של  תדינאמיכימיה קוולנטית 

היכולת לשנות באופן הפיך  את  תכונותיו של הדנדרימר רק על ידי שינוי  .קבוצות קצה בדנדרימר

ההשפעה של החלפת קבוצות הקצה  עלסיפקה לנו את האפשרות ללמוד , הסביבה המולקולארית שלו

ולהוכיח , כמו סלקטיביות קטליטית וההתנהגות קונפורמציונית,  תכונות מסוימות של הדנדרימר על

  ."דנדרימר הזיקית"את הקונספט של 

עם דיאולים שונים נבחרה כתגובה קוולנטית הפיכה  אסטר בורוני תגובת טרנסאסטריפיקציה של

  , עבור שיחלוף קבוצות קצה

   

) בגרעין(יפינים המקוטלזת על ידי דנדרימר בעל פורפרין מתכתי תגובת אפוקסידציה של אולבעוד ש

  . נבחרה על מנת לבחון את האפקט של שיחלוף קבוצות הקצה
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קטליטי בעל וגרעין  ) Boronic esters(אסטר בורוני  גדנדרימרים עם קבוצות קצה מסוסדרה של 

   .רגנטית ואופיינו באופן מלאבפורפרין מתכתי סונתזו על פי השיטה הקונ
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 שנוצרו כתוצאה, בחנו את ההבדלים בתהליך האפוקסידציה הקטליטי, לשם הוכחת הקונספט, בתחילה

 מיידית קבוצות הקצה הוחלפו .יביותראקטיביות והן מבחינת הסלקט הן מבחינת, מהחלפת קבוצות הקצה

  .הוספת מולקולת דיאול מתאימהעם  באופן הפיך

הבנת , מולקולארית שימשה ככלי חשוב להבנת ההתנהגות הדינמית של הדנדרימר הדינאמיקסימולציות 

  .וכן נגישות לגרעין הקטליטי ההשפעה של קבוצות הקצה על קונפורמציות קיימות

 קונפורמציוניתשל קבוצות הקצה הוביל לשינוי מהותי בהתנהגות  השחלוף, על פי תוצאות הסימולציות

  .במיוחד במיקום הממוצע במרחב של קבוצות הקצה ביחס לגרעין ,של הדנדרימר

באופן  ראקטיבית וסלקטיבית בדנדרימר השפיעקבוצות קצה שונות עם המרחבי שהתקבל  הסטרי האופי

באופי הסטרי של קבוצת הקצה וכן , כתלות בסוג האוליפין  ,עם מספר אלקנים החמצוןמהותי על תגובת 

  . בדור של הדנדרימר

כאשר ) בזמן אמת( in situבנוסף הראנו כי ניתן לשנות באופן הפיך את ההתנהגות של דנדרימרי הזיקית  

דרך מקורית וחדשה לשלוט ולהתאים יצרנו בכך  .מוסף לתמיסה ,היכול לקדם את השינוי המרחבי ,דיאול

  .סביבה מסוימת התנהגות קטליטית תחת 
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Abstract 

 

MOTIVATION: Three trends in medicine are converging to support the need for 

systemic analysis of biomedical data. A major paradigm shift in medical research toward 

Personalized Medicine (PM), suggests that clinical decisions should be based on a 

systemic evaluation of each patient. In parallel, health records are increasingly 

computerized, making patient information accessible to computational analysis. Finally, 

tools for mining complex biomedical data sets are being developed for non-clinical 

purposes. However, despite the availability of relevant data, suitable computational tools, 

a framework for investigating these data with these tools, only limited efforts have been 

dedicated to the systemic investigation of patients health records. PM research, on the 

one hand, is largely focused on the introduction of new, high-throughput, OMICs-based 

markers (such as genomics, metabolomics etc.) to clinical research and clinical care, as a 

way to develop multidimensional views of patients. For this, computational analysis tools 

developed for other purposes are increasingly being adapted to biomedical research. 

However, the same paradigm and tools could be applied to classical clinical markers such 

as laboratory test results, of which massive bodies of data exist today.  

Here we suggest that better analysis of classical clinical data can be achieved by using 

computational tools from the field of data mining, with either the supervised approach, 

for classifying patients into known groups, and/or with the unsupervised approach for 

finding new sub-groups. 

 The retrospective computational analysis of clinical data has a long tradition in 

epidemiology. However, this tradition is dominated by the knowledge-based approach. 



Despite increasing calls for the use of a systemic approach for retrospective data analysis 

there are only a few retrospective clinical studies that utilize data mining, and specifically 

there are very few retrospective data mining experiments involving laboratory test results.  

 In this study we examine the value of retrospective data mining based on 

laboratory test results, applying the systemic analysis of clinical laboratory data, both 

with the supervised and the unsupervised approach.  

 

METHODS: We applied data mining to address the following questions; (i) The 

detection of diabetic patients at risk of developing micro-albuminuria, an early indicator 

of nephropathy, a common and devastating complication of diabetes; (ii) The detection of 

β-thalassemia minor (BTM), focusing on regular blood test results and on young 

children. BTM is a common genetic disorder in the Negev population that causes 

microcytic anemia, and our goal was to identify those patients that do not present anemia 

due to iron deficiency; and (iii) Searching for clinically-meaningful sub-groups of 

diabetic patients. The first two questions were addressed with the supervised learning 

approach, and the last question was addressed with the unsupervised approach. 

 The suitability of a variety of bioinformatics and clinical data analysis tools from 

the data mining domain were evaluated, with an emphasis on tools used in 

bioinformatics. A new tool was also developed to assist in the systematic retrospective 

analysis of laboratory information. For the supervised approach, the following algorithms 

were examined: Multiple Logistic Regression, Support Vectors Machine and Decision 

Trees (Chi-squared Automatic Interaction Detection and C5.0). Data for the two 

supervised machine learning tasks was gleaned from the Soroka Medical Center’s clinical 

repository. For the unsupervised approach, the K-means, Self-Organizing Maps and 

CLICK clustering algorithms were used with data from the National Health and Nutrition 

Environmental Survey (NHANES). 

 All the analysis involved the training-testing approach in which the data are 

divided into two sets, and the performance of models developed with the former are 

estimated by applying them to the latter dataset. 

 



RESULTS:  The search for a predictor of 2-years microalbuminuria risk in male diabetic 

patients based on standard laboratory tests revealed a multidimensional model that is 

estimated to provide 64% sensitivity and 78% specificity. This model, however, was only 

marginally better than a univariate classifier. In fact, we found that reducing the threshold 

of the measure currently used to diagnose microalbuminuria, namely Albumin to 

Creatinine ratio, may be sufficient to identify the majority (63% = sensitivity) of the 

patients that will develop  microalbuminuria with 75% specificity. 

 The systemic search for a classifier that will stratify microcytic anemia patients 

into BTM or Iron Deficiency anemia did yield a multi-dimensional model which 

outperforms any univariate predictor and was estimated to provide 95% sensitivity and 

54% specificity. This mode was in fact sufficiently powerful to support pre-screening of 

patients to achieve population-wide diagnosis of BTM. 

 The unsupervised analysis of NHANES data demonstrated that clustering is a 

robust method that can reveal new ways to classify patients. We show that for most pre-

processing/clustering pipelines, similar results are obtained. Moreover, most methods 

produced clusters that are largely robust across datasets. We further show that if diabetic 

patients are clustered based on their blood test values, the resulting clusters are enriched 

with patients reporting specific complaints. For some complaints, such as leg pain, this is 

the first indication that patients at risk can be identified from blood tests, although 

alternative explanation cannot be ruled out. 

  

CONCLUSIONS: Our results clearly support the hypothesis that systemic analysis of 

laboratory tests can be used to stratify patients. We show that based on laboratory tests 

alone it is possible to identify those diabetic patients that would benefit from anti-

nephropathic drugs, to find those families that should receive genetic counseling for β-

thalasemia major, and to define new subgroups of diabetic patients at high risk to develop 

specific complications. To further enable the use of clinical data with data mining tools, 

we propose a new paradigm, adding an exploratory data mining tool that can be used by 

clinical researchers or clinicians prior to forming an interdisciplinary team. We believe 

that with such tools, and as clinical databases keep improving and growing, their analysis 



with data mining and bioinformatics tools will grow. The result, we hope, will be rapid 

improvement in the ability of clinicians to match treatment to a patient. 

 

Keywords – Data mining, machine learning, statistics models, β-thalasemia minor, 

microalbuminuria, clustering, unsupervised approach.   

 



 פיתוח ויישום שיטות וגישות חישוביות לניתוח מערכתי של נתונים קליניים

 

 גורדוןמרקוביץ' מאת מיכל 

 

 ופרופ' רוני אפטה , פרופ' רון פינטרבהנחיית דר' איתן רובין

 

 תקציר

 

חויות הצורך בניתוח מערכתי של מידע קליני מורגש ביתר שאת לאור מספר התפת מוטיבציה:

, אישית מותאמת של מחקר רפואי לכיוון רפואה סיביעולם הרפואה, הראשון הינו המעבר המאב

  .כל חולה בנפרד המידע אודות של תמערכתי יתבססו על הערכהשהחלטות רפואיות  זו המציעה

 זה ני הינו המעבר מתיקים רפואיים פיסיים לרשומות קליניות המאוחסנות במחשב, באופןהש

ינו התפתחותם של כלים ואילו האחרון ה כלים חישוביים. המידע נעשה זמין ונגיש למחקר בעזרת

אולם, חרף זמינותו של  .רפואי רפואי שהתפתחו שלא לצרכי מחקר-כריית מידע ביוחישוביים ל

של כלים חישוביים המותאמים לניתוח מידע מסוג זה,  םמידע רפואי רלוונטי, והימצאות

  חולים.מאמצים מוגבלים בלבד הוקדשו לניתוח מערכתי של רשומות קליניות של 

 אישית מתמקד בחיפוש אחר סמנים חדשים המגיעים-מותאמת-המחקר ברפואה 

, אומיקה )גנומיקה, פרוטאומיקה, מטאבולומיקה וכדו'(- תחום הב שיטות של תפוקה גבוההמ

אשר ישמשו לתאר את החולים בצורה מורכבת. לצורך כך, כלים חישוביים שפותחו למטרות 

ש לחיפוש אחר אותה הגישה והכלים יכולים לשמ וג זה. אומנם,הותאמו לניתוח מידע מסשונות 

אשר ידועים זה מכבר בעולם הרפואה, כגון בדיקות מעבדה, עבורם  הקשרים חדשים לפרמטרים

 .  חולים-בתיחולים וב-למשל בקופות יוםידע רב קיים כבר כמ

כול להתקבל בעבודה זאת אנו מציעים שניתוח טוב יותר של פרמטרים רפואיים קלסיים י 

משימוש בכלים חישוביים מתחום כריית המידע, בין בגישה המונחת, לסיווג חולים לקבוצות 

 מונחת, למציאת תתי קבוצות חדשות.-ידועות ובין בגישה הלא

מידע קליני  בתחום האפידמיולוגיה קיימת מסורת ארוכת שנים לגבי הדרך לנתח 

רות ידע. חרף הקריאות החוז-מבוססת-ל הגישהרטרוספקטיבי, אולם מסורת זו מבוססת בעיקר ע

לצורך ניתוח מידע קליני רטרוספקטיבי, רק מעט מאוד  ונשנות לשימוש בגישה המערכתית

ירים , ומתוחם נדעושים שימוש בכלים מתחום כריית המידע רפואיים רטרוספקטיביים מחקרים

 הכוללים בדיקות מעבדה. הם המחקרים

מידע בנתונים רטרוספקטיביים הכוללים רך של כריית ו בוחנים את העבמחקר זה אנ 

הן בגישה המונחת והן בגישה הלא  מעבדה , תוך שימוש בגישה המערכתיתתוצאות של בדיקות 

 מונחת.

 

ים סוכרתיים  : א. זיהוי חולמידע על מנת לענות על השאלות הבאותהכריית בהשתמשנו  שיטות:

ראשוני לקיומה של מחלת כליות, הנחשבת  רטואינדיקא –לפתח מיקרואלבומינוריה  בסיכון

תלסמיה מינור מאלה -לאחד מסיבוכי הסוכרת הנפוצים וההרסניים. ב. הבדלת חולי בטא



תוך התבססות על תוצאות ספירת דם כללית והתמקדות  ברזל-מחוסר-הסובלים מאנמיה

, ואשר נגבהבאוכלוסיית  תלסמיה מינור הינו פגם תורשתי הנפוץ-. בטאבאוכלוסיית הילדים

ג. חיפוש אחר תתי קבוצות בעלות   .אנמיה מיקרוציטיתמוגדר כ בדומה לאנמיה מחוסר ברזל,

משמעות קלינית בתוך קבוצת חולי הסוכרת תוך התבססות על בדיקות המעבדה הסטנדרטיות 

 לחולי סוכרת.

לצורך פתירת שתי השאלות הראשונות השתמשנו בגישה המונחת, ואילו לשאלה  

 השתמשנו בגישה הלא מונחת. האחרונה

נבדקה מידת התאמתם של מגוון רב של כלים סטטיסטיים וכלים מתחום כריית המידע  

וך התמקדות בכלים אשר שימושם נפוץ בתחום לצורך ניתוח מידע רפואי רטרוספקטיבי, ת

בנוסף פיתחנו כלי חדש שמטרתו לעזור בניתוח מערכתי של מידע רפואי  הביואינפורמטיקה.

 .של תוצאות בדיקות מעבדה רטרוספקטיבי

בגישה המונחת, הכלים הבאים נבחנו: רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים, מכונת ווקטורים  

לצורך חקר שתי השאלות הראשונות השתמשנו במידע הלקוח  (, ועצי החלטה. SVMתומכים )

גר המידע של בית החולים סורוקה. בגישה הלא מונחת, השתמשנו באלגוריתמי אשכול ממא

. (NHANESשונים ובמידע הלקוח מתוך סקר התזונה והסביבה הממלכתי של ארצות הברית )

ת. כאשר אימו-לימוד וקבוצת-לצורך כל האנליזות חילקנו את המידע לשתי קבוצות, קבוצת

 אימות.-לותו ויציבותו נבחנה בעזרת קבוצתד ואילו יעיהלימו-המודל נבנה על סמך קבוצת

 

למיקרואלבומינוריה של חולי סוכרת בפרק זמן של  תחר גורם המנבא הידרדרוחיפוש אב תוצאות:

שנתיים תוך התבססות על בדיקות המעבדה הסטנדרטיות, נמצא מודל רב משתני אשר יעילותו 

טן בלבד על פני המודל ה היה יתרון קזלמודל סגוליות. אולם,  87%אחוזי דיוק ו 46%מוערכת ב

למעשה, מצאנו שהורדת ערך הסף של פרמטר שכבר כיום משמש לאבחון  החד משתני.

להספיק  הבשתן, עשוי מות אלבומין לרמות הקריאטניןהיחס בין ר מיקרואלבומינוריה, הלו הוא

( עם סגוליות של  46% על מנת לאבחן את רוב המקרים שיפתחו מיקרואלבומינוריה ) רגישות של

87%. 

תלסמיה מינור -המיקרוציטית, לחולי בטאאנמיה החולי את החיפוש אחר גורם המסווג  

ולחולי אנמיה מחוסר ברזל העלה  מודל רב משתני אשר עלה בביצועיו על כל מודל חד משתני, 

מספיק כדי חזק  ודל זה הינומ. למעשה, סגוליות 76%רגישות עם  57%ואשר ביצועיו מוערכים ב

מאובחני בטא תלסמיה  על מנת להגיע לאוכלוסיה רחבה של החולים של  מראש -סינוןבלתמוך 

 מינור.

הינם  בעזרת הגישה הלא מונחת הראה שאלגוריתמי האשכול NHANESניתוח המידע מ 

אלגוריתמים יציבים אשר יכולים לתרום בזיהוי תתי קבוצות חדשות ומשמעותיות מבחינה 

והן  ריתמי אשכול ו או שיטות נירמול שונותאלגו יציבות האלגוריתמים נשמרה הן בין    רפואית.

יתרה מזאת, הראנו שחולי סוכרת מחולקים לאשכולות על סמך בדיקות  בין קבצי מידע שונים.

לחלק  המעבדה הקלסיות, ושאשכולות אלה מועשרים בחולים הסובלים מסיבוכי סכרת שונים.

זוהי הפעם הראשונה בה קושרים בין בדיקות מעבדה רגלים, כאבי מהסיבוכים, למשל 

 .בדקישהסברים נוספים צריכים להסטנדרטיות וזיהוי חולים עם סיבוך זה, למרות 

  



ניתוח מערכתי של נתוני מעבדה יכול תוצאות המחקר שלי תומכות בברור בהיפותזה ש -מסקנות

ת המעבדה ניתן לזהות חולי סוכרת לשמש לסיווג וריבוד חולים. הראנו, שבהתבסס על בדיקו

משפחות האותן  את כדי למצואשיפיקו תועלת משימוש בתרופות המונעות מחלת כליות, 

סוכרת אשר הלגבי בטא תלסמיה מזו'ר, ולמצוא תתי קבוצות של חולי  צריכות לקבל ייעוץ גנטיה

של נתונים  קרמחלהמשיך לאפשר את ה על מנת נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכי סוכרת שונים.

אנו מציעים פרדיגמה חדשה, ומצביעים על הצורך בכלי חדש  קליניים עם כלי כריית נתונים

אפשר לרופאים וחוקרים ולבצע גישוש ראשוני בעזרת כריית מידע, כשלב מקדים להקמת צוות שי

ם ליככניסתם של אנו מאמינים כי עם בין תחומי שיכלול בנוסף אליהם גם מומחים לכריית מידע. 

 מידע קליניניתוח , קלינייםהנתונים המסדי  גם המשך שיפורם של , כמומסוג זה למחקר הרפואי

כריית נתונים וכלים ביואינפורמטיקה יגדל. התוצאה, אנו מקווים, יהיה שיפור מהיר  בעזרת

 להתאים טיפול לחולה.רופאים  ביכולת של

 

 

   



  מודלים במכרזים לא סימטריים

 

 : מינצ'וק יצחקשם המגיש

 

 : גביוס אריהשם המנחה

 

 

 
תורת המכרזים עוסקת במודלים בהם מתבצעת מכירה של פריט או מספר פריטים לקבוצת קונים 

פוטנציאליים על פי כללי מכירה ברורים. תחת הנחות קלאסיות כמו סימטריה בין אמונות 

ישנן בתחום תוצאות רבות והבנה בספרות המקצועית  ,ואדישות סיכוןהשחקנים זה על זה 

אולם, כאשר מופרות ההנחות הקלאסיות למשל, על ידי מתן  .התנהגות הקוניםשלמעמיקה 

אפשרות לאסימטריה בין אמונות השחקנים, התנהגות הקונים בשווי משקל אינה ברורה ומעט 

ן מופיעה אסימטריה, תחום זה הינו עדיין שדה מאוד ידוע בתחום זה. בשל מורכבות הבעיות בה

 לא נענו בעשרים שנה האחרונות.עדיין ש תמחקר פתוח ובו שאלות מעניינו

של אמונות הקונים ביחס מודלים של מכרזים כאשר הנחת הסימטריה  נחקרו עבודהבמסגרת ה

כלומר, יכולים לראות אחד את השני באופן שונה.  והםמופרת לשווי הפרס של מתחריהם 

ה לאמונות ההאמונות של קונה אחד על נכונותו של קונה שני לשלם עבור הפריט למכירה אינה ז

 .)אמונה הינה ההתפלגות של קונה על שווי הפרס עבורו( של השני על הראשון

האסימטריה  שני כאשר מחירראשון למכרז  ירחמבין מכרז  ההתמקדנו בהשווא במודל הראשון

הפרות נו בטכניקה של שתמשהזה היא חלשה וקרובה להתפלגות אחידה. של הקונים זה ביחס ל

(perturbations)  בכדי להשוות את תוחלת הרווח למוכר בשיטת מכרז מחיר ראשון לעומת מכרז

ראשון  מחיררווח למוכר במכרז הבערכים הגבוהים, הינה הוכחנו שכאשר האסימטריה  מחיר שני.

הראנו גם שאסימטריה בערכים נמוכים . שני מחירהוא תמיד גבוה יותר מרווח למוכר במכרז 

הצלחנו להראות  ,בנוסףשני.  מחירמכרז  לרעת ראשון יותר מאשר מחירלרעת מכרז  תמיד פועלת

יכול להיות גבוהה שני  מחירבמכרז  הרווח אסימטריה על הערכים הנמוכיםכשיש בעזרת דוגמא ש

רה, עשקיימת בספרות. לפי ההשרה עלהשראשון, וזה בניגוד  מחירבמכרז הרווח מאשר  יותר

 שני. מחירראשון תמיד יותר רווחי למוכר מאשר מכרז  מחירמכרז 

שני. רצינו לבדוק איך האסימטריה משפיעה על רווחיות  מחירהתמקדנו במכרז  במודל השני

מוך מהמקרה הסימטרי, כאשר במקרה המוכר. כלומר האם הרווח במקרה האסימטרי גבוה/נ

. כהתפלגות המשותפת לכל הקונים הסימטרי השתמשנו בממוצע אריתמטי של ההתפלגויות

הוכחנו שלמקרה של שני משתתפים האסימטריה תמיד מקטינה את הרווח של המוכר. לעומת 

אסימטריה חלשה, זאת כאשר יש יותר משני משתתפים התוצאה אינה חד משמעית. במקרה של 

מקרה מעלה את הרווח למוכר בהשוואה לרווח באסימטריה בערכים הנמוכים הצלחנו להוכיח כי 

מקרה ב מהרווח ךנמו הרווח למוכרמקרה של אסימטריה בערכים הגבוהים בהסימטרי. 

השימוש בממוצע אריתמטי או גיאומטרי  ,הסימטרי. בנוסף הוכחנו שבמקרה של אסימטריה קלה

 רווח זהה למוכר.רוב בקינותן 

)גבול כשמספר המשתתפים  דנו במקרה של תחרויות עם מספר רב של משתתפים שלישיבמודל ה

בתחרות על ידי המשתתפים  על פי סדר המאמץ שמושקע  את המאמץ בחנו .שואף לאינסוף(



כלומר, המתחרה שמשקיע הכי הרבה, המתחרה שמשקיע רמת מאמץ שניה, )בסדר יורד( 

 מהמתחרהשל  שתוחלת המאמץהוכחנו  קיע רמת מאמץ שלישית וכן הלאה.המתחרה שמש

מבחינת רמת המאמץ הוא k-ההמדורג במקום 
1

2k
מסך כל תוחלת המאמצים המושקעת על ידי  

תוצאה לא תלויה בהתפלגות הערכים של המשתתף. כלומר אם מארגן ה כל המשתתפים כאשר

קעו בה, הפסד שלו יסתכם בששהו הגבוהים ביותרהמאמצים  kמ  רק התחרות נהנה
1

2k
מסך כל  

מזו פשוטה יותר  ההוכחה שהצגנו הינה .תוחלת המאמצים המושקעים על ידי כל המתחרים

, שהמודל שלהם איזומורפי למודל (Archak and Sudararajan 2009)של המוצגת בעבודתם 

 משתתפים שונאי סיכוןפרסים בתחרות ו mו את התוצאה שלנו למקרה עם הרחבנשלנו. בנוסף, 

 .והם אדישי סיכון למשתתפים ופרס אחדכאשר מצאנו גם חסמים למקרה סופי ו

מודל בו הקונים  בחנו יה בין קונים במכרזים סימולטניים.אסימטרהתמקדנו ב במודל האחרון

מתחלקים לשתי קבוצות כשבכל קבוצה ההתפלגות על שווי הפריט למכירה היא שונה. כל קונה 

רוצה להשתתף ובשלב שני לתת  עם פרס זהה יחיד הוא המכרזיםמשני צריך ראשית לבחור באיזה 

ם הצעת מחיר. שאלה מעניינת במודל מסוג זה היא האם ובאילו תנאים תהיה נטייה של השחקי

להתחלק למכרזים לפי קבוצת השייכות המקורית שלהם. כלומר, האם התכן שווי משקל בו 

שחקנים "חזקים" )עם נכונות גבוהה לשלם( יעדיפו להתקבץ במכרז אחד וה"חלשים" )נכונות 

 אות טהורות באסטרטגיו שווי משקל זה אפשריהוכחנו ש נמוכה לשלם( יתקבצו במכרז השני.

המשתתפים  מספרתחת תנאים מסוימים של יחס ההתפלגויות, או באסטרטגיות מעורבות 

 המשתתפים החזקים.מספר החלשים מול 

 
, מכרז מחיר ראשון , מכרז מחיר שני, שיווי םמכרזים אסימטריי דירוג מכרזים, מילות מפתח: 

 , שנאת סיכון.מפרידמקל 
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   Auction theory studies models of selling one or more objects to potential buyers 

with clear rules known in advance. There is a large body of literature based on the 

classic assumptions of symmetry in players' beliefs and risk neutrality. However, 

when we relax one of the assumptions, for example, the symmetry in players' beliefs, 

their behavior is very hard to analyze. In addition, there is little known about what 

happens under these conditions. In this thesis we study auction models that relax the 

assumption of symmetry. In other words, the beliefs of the first buyer about what the 

second buyer is willing to pay for the object are different from those of the second 

buyer with regard to the attitudes of the first buyer. 

  In our first model, we examine the effect of asymmetry on the seller's revenue 

ranking in a second-price auction and a first-price auction. We consider a "close to 

uniform" distribution with identical supports. In contrast to the common conjecture in 

the literature, we show that in the case of identical supports the expected revenue in a 

second-price auction may exceed that in a first-price auction. We also show that 

asymmetry over lower valuations has a stronger negative impact on the expected 

revenue in a first-price auction than in a second-price auction. However, asymmetry 

over high valuations always increases the revenue in a first-price auction. 

    Our second model focuses on the asymmetric effect on the seller's revenue in a 

second-price auction. We compare the seller's expected revenue in asymmetric 

second-price auctions with the benchmark case where all bidders have the average 

distribution. We show that with two bidders asymmetry has a negative effect on 

revenue. However, for     bidders there is no clear observation. We prove that 

weak asymmetry over the low types increases the revenue for the seller, but the 

revenue decreases for asymmetry over the high types. We also show that when 

considering a weak asymmetry, the expected revenue of the symmetric case with 



identical distributions equal to the arithmetic mean or the geometric mean gives a 

good approximation. 

  In the third model we deal with involves a contest (an all-pay auction) and the effect 

of large number of participants on the organizer's revenue. We focus on a contest with 

many participants and a single prize. The expected investment (of resources or effort) 

made by a participant whose evaluation of the prize is ranked as the     highest 

valuation obeys an exponential rule and is equal to  
 

 
   of the total expected 

investment made by all of the participants. Thus, even if the contest's organizer can 

recover only k of the highest investments, the total loss caused by the lost investments 

is approximately  
 

 
  of all of the investments. We propose a simpler proof for the 

limit case of Archak and Sudarajan (2009) in this field. In addition, we extend the 

work to a finite number of bidders with one prize and risk averse participants with   

prizes in the limit case.  

    In our last model we compare two simultaneous and independent second-price 

auctions each of which offers an indivisible and identical object for sale. There are 

two groups of buyers. Group 1 is considered "strong" and group 2 is considered 

"weak". "Strong" player distributions stochastically dominate "weak" player 

distributions when their valuations are drawn independently according to two 

different distribution functions. We are looking for a naturally separating equilibrium 

where "strong" buyers will attend one auction and "weak" buyers will attend the 

second. We find that by proper tuning of the reserve price, an equilibrium exists in the 

pure and mixed strategy cases depending on the distribution ratios or number of 

bidders. 

    Keywords: asymmetric auctions, contest, first-price auction, ranking auctions, risk 

aversion, perturbation analysis, second-price auctions, separating equilibrium. 
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ABSTRACT 

This study explores the communal response of immigrants from the Caucasus region living 

in Beer-Sheva to their marginality as a group, specifically within the framework of Zinuk 

b’Aliya (springboard) program. Zinuk b’Aliya is a program designed to improve the quality 

of Israeli Defence Force (IDF) recruits of Caucasian (and Ethiopian) origin, as well as their 

experience of compulsory military service. This program is a collaborative effort, involving 

professional-bureaucratic institutions, governmental agencies and representatives of the 

Caucasian community. 

The purpose of the study is to explore different aspects of the communal response of 

immigrants from the Caucasus region to their marginality: What characterizes the historical 

contexts where the communal response is observed?  What are the arenas and the social 

spaces where this response occurs? What can be learned from this response about the Israeli 

social reality and the social structure? 

The research was conducted as a community-based research from a critical-qualitative 

perspective. The data was gathered through fieldwork during the years 2005-2012 when I 

carried out participatory action research alongside community agents and staff from the 

academy. The findings of the PAR demonstrate that the marginality of immigrants from the 

Caucasus in civilian life is replicated in the military.  

The findings of the study indicate that the communal response of the marginalized to their 

marginalization leads to community professionalism. This professionalism is created as a 

result of the expansion of the community agent role in Zinuk b’Aliya from a cultural 

competence framework to a community organizing framework. From this professionalism it 

can be deduced that through the characteristics inherent in the concepts of military service, 

integration and nationality, the power of the local ethnic community and the particularism 

become stronger.     

The transition to community organizing framework occurs through economy of identity. The 

cultural competence framework views the marginality of the immigrant from Caucasus as 

resulting from"primitiveness" and therefore establishes the Caucasian immigrant as the 

"primitive other" of Israeli society. In this perspective IDF and military service become the 



"entrance ticket" to the Israeli culture and society. These ideas derive from melting pot and 

multi-cultural ideologies and serve the branding and marketing of Zinuk b’Aliya in the 

Israeli commoditized market of social programs.    

In this process the Caucasian immigrants collaborates with the process of their adhering 

(tagging as "primitive other") because they are aware of the commoditized value of their 

ethnicity. The commodification of the ethnicity creates an opportunity to gather power and 

freedom of action for the community agent, resultingin the development of the community 

organizing framework. In this framework the immigrants challenge the cultural explanation 

(primitiveness) of their marginality and offer the alternative explanation of social gaps 

(discrimination and racism).  

The community agents operate as advocators for Caucasian youth in several arenas: Military 

(IDF) preparatory program; among candidates for military service (malshavim); Military 

service of female immigrants and military prisons. In these arenas the community agents act 

on behalf of the military service for the benefit of their community and in order to gather 

social power.  

This study demonstrates that the agency of the marginalized individuals results in their 

ability to decode the social map. They strengthen their community as a reaction to the 

weakness of the collectivism and the Israeli solidarity that occur following the rise of the 

neo-liberal order. The reinforcement of the community is based on the commodification of 

the ethnicity: "You are different, therefore you are". This is the local response by which 

the marginalized becomes an active player and fights for resources.  

The conclusions of the study demonstrate the importance of natural community organizers 

as an expansion of the cultural competence framework. This enables the marginalized to 

work with the government institutions and criticize them simultaneously. 

The combination of the methodology of fieldwork and the professional position of the 

researcher as a social and community worker, contributes to the collaboration between the 

researcher and the community being researched. This collaboration leads to the creation of 

participatory action research and to active involvement of the researcher in community 

development among the Caucasian immigrant. Thus the research becomes both a means for 

understanding and a valuable tool for social change.     

 



כינונה של פרופסיונאליות קהילתית כתגובה לשוליות והדרה : "שירות הקהילה"ב –נושא העבודה 

 . שבע-ויוצאי קווקז בבאר" זינוק בעלייה" ָתכניתהמקרה של . חברתית

 מני מלכה - שם המגיש

 נבו-מיכל קרומר' פרופ -שם המנחה

 

 תקציר

של החברה  בשוליים החברתיים העבודה עוסקת בתגובה הקהילתית של קבוצה אתנית למיקומה

זינוק "ָתכנית ושבע -של יוצאי קווקז בבארהמקרה  הואמקרה הבוחן של המחקר . הישראלית

( ואתיופיה)מדובר בָתכנית שמטרתה לשפר את איכות הגיוס והשירות של יוצאי קווקז ". בעלייה

  .הקהילהה ומוסדות המדינ, ותפות בין ארגוני מגזר שלישיפעלתה מבוססת על שהל ו"בצה

של יוצאי קווקז לשוליותם  היבטים שונים של התגובה הקהילתיתמטרת המחקר הייתה לבחון 

מאפיין את  מה: "זינוק בעלייה"בירוקראטי של -בתוך ההקשר המוסדי, כקבוצה מהגרת

ומה  ?מהם הזירות והמרחבים שבהם היא צומחת? התגובה בו מתרחשתההיסטורי הקונטקסט 

  ?בה זו על המציאות החברתית בישראל ועל המבנה החברתיניתן ללמוד מתגו

-איכותנית גישהועל  (Community Based Research)מחקר מבוסס קהילה העבודה נסמכת על 

בזירות  ,5002-5005בין השנים , שכתוהנתונים למחקר נאספו במסגרת עבודת שדה ממ. ביקורתית

 Participatory)מחקר פעולה משתף  שולבהשדה עבודת הלך במ ."זינוק בעלייה"ָתכנית שונות של 

Action Research) אודותנתונים מחקר הפעולה סיפק . נציגיהקהילה ופעילים מהבו השתתפו ו 

 .ל"מבנית של חיילים וחיילות יוצאי קווקז בצה-השוליות התעסוקתית

צמיחתה מתורגמת לכדי מלמדים כי תגובתם הקהילתית של השוליים לשוליותם עבודה ממצאי ה

ו של הסוכן הרחבה של דגם עבודתנוצרת בעקבות הפרופסיונאליות . של פרופסיונאליות קהילתית

של פעולה דגם ל  (cultural competence)מדגם של כשירות תרבותית ,"זינוק בעלייה"הקהילתי ב

 בשם הרעיונות של שירותהפרופסיונאליות מלמדת כי  .(community organizing) ארגון הקהילה

 . אינטגרציה ולאומיות מתחזקת הקהילה האתנית ועימה הלוקליות והפרטיקולאריות, צבאי

 זהות תמתרחש במסגרת כלכל (community organizing) המעבר לדגם פעולה של ארגון הקהילה

(economy of identity). ביסודו של מודל הכשירות התרבותית(cultural competence)   תפיסה

תפיסה זו על פי . של החברה הישראלית" אחר הפרימיטיבי"כומייצרת אותם  ווקזהרואה ביוצאי ק

המקרה  .חברתי ותרבותי" כרטיס כניסה"לאנשי השוליים הם המעניקים ל והשירות הצבאי "צה

המבוססים על שילוב בין אידיאולוגיית כור ההיתוך ובין , רעיונות אלושל יוצאי קווקז מלמד כי 

בשוק הממוסחר של  "זינוק בעלייה"משרתים את שיווקה ומיתוגה של , רגישות תרבותית

 . פרויקטים ותכניות חברתיות בישראל

. מתוך מודעות לכוחה השיווקי של האתניות ,"תםהאחר"יוצאי קווקז עצמם משתפים פעולה עם 

ומכירתה הם היוצרים את מרחב הפעולה של הסוכנים הקהילתיים  "(קווקזיות)"חור האתניות מס

תהליך זה . (community organizing)את המעבר לדגם פעולה של ארגון הקהילהמאפשרים ו



 שוליות כתוצר של פער חברתישמסבירים את ה ,קריאתם הפרשנית של יוצאי קווקזנסמך על 

 . דווקא תוצר של פערים תרבותיים וולא (אפליה וגזענות, למשל)

של משמשים בתפקיד הסוכנים בהם  ,במספר זירות פעולהפעולת הסוכנים הקהילתיים מודגמת 

, ל"תכנית ההכנה לצה: בכל אחת מהזירות .יוצאי קווקז מסנגרים עבור בני נוער וצעירים אחרים

עבודה עם ל ו"ם קווקזיות לצהגיוסן של נשי, מועמדים לשירות הצבאי וחיילים המשרתים בצבא

סוכני הקהילה פועלים בחסות השירות הצבאי כדי לחזק , כלא הצבאיחיילים קווקזים הכלואים ב

 . את כוחה של הקהילה ולבסס אותה כקבוצת לחץ

המפה החברתית בא לידי ביטוי בקריאה של של אנשי השוליים  - agencyכיצד ההעבודה מלמדת 

המתכתבת עם הסדר הניאו ליברלי ועם היחלשות  ,בית קהילתיתפעולה קולקטיכינונה של ו

, חיזוק הקהילה האתנית על בסיס עיקרון המסחור. בישראל םוהקולקטיביזהסולידאריות 

, כך הופכים השוליים. תגובה לוקלית לתהליכים גלובליים היא, "כשאתה אחר אתה קיים"

 . שאבים המצומצמיםלשחקן פעיל בתחרות על המ, באמצעות התארגנותם כקהילה

 natural) טבעייםקהילתיים ם של מארגנים קנות העבודה מצביעות על חשיבות צמיחתמס

community organizers ) והרחבת דגם העבודה של כשירות חברתית(cultural competence)  ,

דת כמו כן נמצא כי המתודולוגיה של עבו. באופן שמאפשר עבודה עם הממסד ובו בעת ביקורת עליו

 אפשרו את, קהילתי-קר כעובד סוציאלייחד עם המיצוב של החו ,בשדה ושכתשדה ושהות ממ

אקטיבית של ומעורבות  משתףהפעולה המחקר  בניהם נכללו. צמיחתם של תהליכים משתפים

 . לשינוי חברתיכלי כך שהמחקר שימש תרמו לאלו כל . בתהליכי פיתוח קהילתיהחוקר 



 

 

דלקתיים בהתפתחות מחלת האורכיטיס - דלקתיים ואנטי- מעורבות ציטוקינים פרו :נושא העבודה

  במודל עכבר

  מסעוד גנאיים  :שם המגיש

  מחמוד חליחל' פרופ :שם המנחה

  

  :תקציר

דרך עוברים  ם אלהתאי. באשך תהליך הספרמטוגנזה הוא תהליך יצירת תאי הזרע: רקע מדעי

האפידידימיס  ואפעילות האשך בקרה על כל ליקוי ב. יכולת תנועה והפריה הםהמקנה ל אפידידימיסה

  .הזכרלהשפיע על יכולת ההפריה של  עלול

המחלה נגרמת כתוצאה . אורכיטיס הינה מחלה דלקתית סימפטומטית באחד או שני האשכים

בחלק מהמקרים המחלה מתפתחת . מזיהום מיקומי או מערכתי ממקור ויראלי או בקטיראלי

 (EAO)כיום נעזרים במודל שפעול מחלת האורכיטיס ביונקים . כתוצאה מאירוע טראומתי

Experimental Auto Immune Orchitis  מיס יהבקרה על פעילות האשך והאפידידלצורך חקר

  .במצבים פיסיולוגיים ופתולוגיים

קיימות . זיהום/הציטוקינים הם מולקולות החיוניות בפעילות המערכת החיסונית במצבי דלקת

ומחלות אוטואימוניות דוגמת , במחלות דלקתיות משחקים תפקיד מפתחעדויות לכך שהציטוקינים 

  .םדלקות מפרקי

ציטוקינים מתבטאים  .כולל האשךדווח שהציטוקינים חשובים לפעילות תקינה של מגוון רקמות 

ציטוקינים . ומוגברים במצבים פתולוגיים ודלקתיים באופן קונסטיטוטיבי באשך במצב פיסיולוגי

ומופרשים מצינורות , אלה מעורבים בבקרת תהליך הספרמטוגנזה ובקרה על פונקציות של תאי הזרע

  .האינטרסטיציאליתזרע והרקמה ה

 ,IL-1)פרודלקתיים ציטוקינים באיתור מידת מעורבות והמקור התאי של המחקר שלנו התמקד 

IL-1, IL-6, TNF, IFN)  אנטי דלקתיים ו(IL-1Ra, IL-10) תפתחות מחלת האורכיטיסהב.  

 אפידידימיסוההציטוקינים משחקים תפקיד חשוב בבקרה על האשך  :ההיפותזה ומטרת המחקר

מטרת המחקר היא בניית מודל למחלת האורכיטס בעכברים ואפיון . ובהתפתחות מחלת האורכיטיס

  .ואת מקור ייצורם ברקמת האשך והאפידידימיס, הציטוקינים המעורבים בהתפתחות המחלה

לצד עכברים חסרי הגנים , C56Bl/6ו  BALB/cזכרים מהזנים  Wildtypeהשתמשנו בעכברי  :שיטות

פותחו ( IL-1Receptor1ו ) BALB/c פותחו מעכברי( Knockout (K/O) :[IL-1/ ,IL-1Ra[הבאים 

י הזרקת הומוגנט של אשך טרי מעורבב "העכברים שופעלו למחלת האורכיטיס ע). C56Blc/6מעכברי 

ל וכף הרגל ש, בסיס הזנב, לעורף Pertusis toxinלצד  Mycobacterium Tuberculosis Adjuvantעם 

בעכברי . ימים לקבלת עכברים עם מחלת האורכיטיס בדרגות שונות 20-70והמתנה של , העכברים

, הזמן המוקצבבתום . saline-הביקורת הוזרקו אותם חומרים חוץ מהומוגנט האשכים שהוחלף ב

). זנב/גוף/ראש(ים חולקו לשלושה חלקים אפידידימיסה .נשקלוו האשכים נאספו ,העכברים הוקרבו



 

 

 ן לבדיקהונצבעו בצביעת המטוקסלין אאוזי Bouinבתמיסת ים קובעו אפידידימיסמהאשכים והחלק 

 ,IL-1, IL-1, IL-1Ra)חלק שני נלקח להפקת חלבון וקביעת רמת ביטוי הציטוקינים , תסטולוגייה

IL-6, TNF, IFN, IL-10) בשיטת  אפידידימיסבאשך והELISA אחרחלק . םייספיציפ יםי קיט"ע 

 IL-1Receptor1בנוסף לרצפטור  שנזכרוא לשם קביעת רמת ביטוי הציטוקינים "נלקח להפקת רנ

מגמת הישרדות סוגי תאי . בעזרת פריימרים ספציפיים Realtime PCRבשיטת  אפידידימיסבאשך וה

הנבט השונים באשך עקב אורכיטיס נקבעה בעזרת פריימרים ספציפיים לתאי נבט בשלבים שונים של 

  ).מיוטיים-פוסט/מיוטיים/מיוטיים-פרי(טוגנזנה ספרמ

י שימוש בצביעה "מיקום וסוג התאים שמייצרים ציטוקינים באשך ובאפידידימיס נקבע ע

  .פלורוסנטית

על  IL-1Receptor1 K/Oו  IL-1Ra K/O, IL-1/ K/O - שפעול מחלת האורכיטיס יושם בעכברי ה

  . התפתחות מחלת האורכיטיסב IL-1ת הציטוקינים ממשפח מידת חשיבות מנת לבחון את

ה המכילה אנטיגנים אשכיים בהסתמך על שיטת נמעכברים חולי אורכיטיס הודגר עם ממבר סרום

western blot במטרה למצוא סמן המאפיין את מחלת האורכיטיס.  

הביאה לירידה  Pertusis toxinו  Tubercolosis adjuvantהזרקת הומוגנט אשכים לצד  :תוצאות

בחינה היסטולוגית של האשך מראה רמות שונות של הרס צינורות האשך . חדה במשקל האשכים

מה שמעיד על הצלחת שפעול מחלת האורכיטיס במודל  האינטרסטיציאליתוחדירת תסנין לרקמה 

 שלב(שלבים של התפתחות מחלת האורכיטיס  6לפי האבחנה ההיסטולוגית של האשכים נקבעו . עכבר

שבו רואים תאי נבט בודדים  Sertoli cell only syndrome syndromeמתאר מצב של  5שלב ). 5עד  0

  . בצינורות הזרע

 בתאי הנבט שנשארו ברקמת אשך Dazlמיטוי -הממצאים שלנו מצביעים על ביטוי הסמן הפרי

נבדק כפי ש, בהשוואה לביקורת) 4-5שלבים (הנמצאת בשלבים מתקדמים של מחלת אורכיטיס 

  . Realtime PCRבשיטת 

עוצמות קשירה שונות  מציגיםמעכברים בשלבי אורכיטיס שונים  סרוםהממצאים שלנו מראים ש

לשמש כסמן  עשוי ODF2 -שהדבר שמצביע על אפשרות , Outer Dense Fiber-2 (ODF2)לחלבון 

  .למחלת האורכיטיס בעכברים

-50אחרי  (IL-10, IFN, TNF)בביטוי הציטוקינים משמעותית מראים עלייה  ELISA-ממצאי ה

 (IL-6, IL-1Ra, IL-1, IL-1)בביטוי הציטוקינים ) 30יום (ועלייה מוקדמת , )מאוחרת(יום  70

-ממצאי ה. ברקמת אשך מעכברים משופעלים למחלת האורכיטיס בהשוואה לעכברי הביקורת

Realtime PCR  מעידים על עלייה מוקדמת שלIL-1, IL-1Ra, IL-1Receptor1, TNF  ומאוחרת

א "שילוב ממצאי הרנ. א"שאר הציטוקינים לא הראו שינוי ברמת הרנ. בעכברים אלו IFNשל 

  . באשך IL-1והחלבון הביא אותנו להתמקדות בעלייתם המוקדמת של הציטוקינים ממשפחת 



 

 

מתבטאים בראש ) IL-10ו  IFN, TNF, IL-6, IL-1Ra, IL-1, IL-1(כל הציטוקינים שנבדקו 

הצביעה . בגוף האפידידימיס 5עד פי  לעומת זאת נמצאה רמה גבוהה ,האפידידימיס באופן בזאליוזנב 

 אפידידימיסב)  IL-10ו  IFN, TNF, IL-6, IL-1Ra, IL-1, IL-1הפלורוסנטית של הציטוקינים 

. Clearותאי  Apical ,Basalלצד ביטוי בתאי , Principalי תאי "מראה שהם מתבטאים בעיקר ע

בהשוואה , אפידידימיסבאורכיטיס נצפתה עליה כללית בביטוי הציטוקינים מאזור זנב ה

נצפתה ירידה , בנוסף. י צביעה פלורוסנטית"תמונה זו נתמכה גם כן ע. לאפידידימיס מעכברי ביקורת

-IL-10, IL(תי כמו משמעותית מבחינה סטטיסטית בביטוי הציטוקינים בעלי פוטנציאל אנטי דלק

1Ra  וIL-6 (הביקורת מאזור גוף האפידידימיס של עכברים חולי אורכיטיס בהשוואה לעכברי.  

לא הביא לעיכוב מחלת האורכיטיס  IL-1/אומנם שפעול מחלת הארוכיטיס בעכברים חסרי הגנים 

גרם , IL-1 ,IL-1Receptor1שפעול המחלה בעכברים חסרי הרצפטור הפעיל היחיד של , יום 50אחרי 

שפעול מחלת האורכיטיס בעכברים חסרי המעכב . לעיכוב מוחלט של התפתחות מחלת האורכיטיס

בעכברי  42%לעומת  94% -גרם לעלייה באחוז העכברים החולים ל, IL-1 ,IL-1Raשל מערכת 

ו  IL-1עכברים אלה מבטאים רמות גבוהות של חלבוני . יום מהשפעול 50הביקורת כפי שנבדק אחרי 

IL-1  כפי שנבדק בברקמת האשך-  ELISA  ובשיטתRealtime PCR.   

על מעורבות ציטוקינים דלקתיים בבקרת תהליך  יםממצאי עבודה זו מצביע :מסקנות וסיכום

 .במחלה זו IL-1ערכת להמפתח שיש  את תפקיד ומדגישים ,התפתחות מחלת האורכיטיס בעכברים

  .בנוסף לאשך גם האפידידימיס מעורב באופן פעיל בתהליך הדלקתי של מחלה זו

  .חלק מתאי הנבט ברקמת האשך נשמרים אפילו במצב החריף של האורכיטיס

לזכרים עם ליקוי פריון על  ממצאים אלה מצביעים על אפשרות פיתוח אסטרטגיות טיפוליות עתידיות

.או מצב פתלוגי בו מעורבים ציטוקינים פרו ואנטי דלקתיים/רקע מחלה דלקתית באשך ו
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Abstract: 
Background: Spermatogenesis is the process of sperm production in the testes. 

Testicular sperms pass through the epididymis for acquisition of motility and fertility. 

Any disruption in testes or epididymis contrrol may affect male fertility. 

The clinical term “orchitis” is particularly attributed to acute, symptomatic disease in one 

or both testes. Orchitis can be caused by traumatic events as well as local or systemic 

bacterial/viral infection. Researchers use a model of orchitis in mammals for studying 

testes and epididymis control through physiological and pathological conditions. The 

model is known as Experimental Autoimmune Orchitis (EAO). 

Cytokines are essential molecules secreted mainly by cells of the immune system in case 

infection/inflammation. Interleukin (IL)-1, IL-1, IL-1Ra, IL-6, IL-10, Tumor necrosis 

factor-a (TNF-), Interferon-g (IFN-) are involved in the development of inflammation 

and autoimmune diseases such as arthritis. In addition, it was shown that these cytokines 

are involved in different physiological function of various tissues of the body including 

testes. A constitutive expression of different cytokines was demonstrated in different cells 

of the testes. Cytokines were shown to be expressed in the interstitial cells and cells of 

the seminiferous tubules. They are involved in the regulation of different stages of 

spermatogenesis and sperm function. 

Our research is focused on evaluating the possible involvement and cellular origin of the 

proinflammatory cytokines (IL-1, IL-1, IL-6, TNF, IFN) and the anti-inflammatory 

cytokines (IL-1Ra, IL-10) in the testis and epididymis during the development of orchitis 

disease. 

Hypothesis and aim of the research: Cytokines are key factors in the regulation of testis 

and epididymis physiological function. They are playing a key role in the induction and 

development of orchitis disease. The aim of the research is to establish a murine orchitis 



 

 

model and to characterize the cytokines involved in the induction/development of the 

disease and their cellular origin in the testis and epididymis. 

Methods: In the present study we used wild-type male mice; BALB/c and C56Bl/6 

background. In addition, we also used mice lacking the following genes [Knockout 

(K/O)]: IL-1/, IL-1Ra (BALB/c background) and IL-1Receptor1 (C56Bl/6 

background). These mice were induced for orchitis (immunized) by injection of fresh 

testicular homogenate mixed with Mycobacterium Tuberculosis adjuvant and Pertusis 

toxin to the back neck, foot pad and tail base of the mice. After 20-70 days of induction, 

different degrees of orchitis were observed. Control mice received the same treatment 

with replacement of testicular homogenate by saline. 

As the mice reach the determined day, they were sacrificed, testes were collected and 

weighted. The epididymis was collected and cut into three parts (Head/Body/Tail). Part 

of the epididymis and testes was fixed in Bouin solution and were stained by H/E staining 

for histological examination. Other part of testes and epididymis was used for proteins 

extraction and cytokines (IL-1, IL-1, IL-1Ra, IL-6, TNF, IFN, IL-10) evaluation by 

specific ELISA kits. Additional part of testes and epididymis was used for evaluation the 

expression levels of the above cytokines (in addition to IL-1Receptors) by real-time PCR 

analysis using specific primers for each cytokine. In addition, the expression level of 

different spermatogonial cells markers (Pre-meiotic, meiotic, post-meiotic) was examined 

in Adjuvant control and Orchitis mice. Localization of the different cytokines in the testes 

and epididymis was determined by immunofluorescence staining analysis.  

IL-1/ K/O mice, IL-1Ra K/O mice and IL-1receptor1 K/O mice were immunized to 

evaluate the effect of IL-1 in the development of Orchitis. 

Serum obtained from mice with orchitis disease (compared to serum from adjuvant 

control mice) was incubated with a membrane which contained candidate antigens for 

exploring specific marker for orchitis disease (Based on western blot method). 

Results: Injection of testicular homogenate with Tuberculosis adjuvant and pertusis toxin 

caused a sharp decrease in mice testicular weight. Histological examination of these 

testes shows a gradient of damages to the seminiferous tubules and infiltration of cells to 

the interstitium of the immunized mice. This indicated a successful induction of orchitis 



 

 

disease in these mice. Six grades of disease severity were determined (score 0-5) 

according to histological examination of the testes. Score 5 describes Sertoli-only-cell 

syndrome in which almost no germ cell are observed in the seminiferous tubules. 

Our results show an expression of the premiotic marker -Dazl- in the remaining cells of 

the seminiferous tubules in late stages of orchitis (stages 4-5), as examined by real-time 

PCR. 

Our results reveal that serum from mice having different orchitis scores show different 

binding to Outer Dense Fiber-2 protein (ODF2), which indicates that ODF2 can be used 

as a candidate marker for orchitis in mice. 

ELISA results show a late increase (days 50-70) in the expression of the cytokines 

(TNF, IFN, IL-10) and an early increase (day 30) in the expression of (IL-1, IL-1, 

IL-1Ra, IL-6). These cytokines were expressed in the interstitial cells and cells of the 

seminiferous tubules as shown by immunofluorescence staining. Realtime PCR results 

show an early (days 20-30) increase of (IL-1, IL-1Ra, IL-1Receptor1, TNF), and late 

increase (day 70) in IFN. The rest of cytokines (IL-1, IL-6, IL-10) didn’t show 

significant mRNA changes through the development of orchitis. Combination of ELISA 

and real-time PCR results led us to focusing on the early up-regulation of IL-1 family 

members in the testes. 

In the epididymis, all of the examined cytokines (IL-1, IL-1, IL-1Ra, IL-6, TNF, 

IFN and IL-10) were expressed in a basal level in the head and tail regions (as examined 

by ELISA). However, the expression level of these cytokines was higher in the body 

region (up to ~5 folds). 

Immunofluorescence staining shows localization of the cytokines (IL-1, IL-1, IL-1Ra, 

IL-6, TNF, IFN and IL-10) mainly in the Principal cells of the epididymis, in addition 

to an expression in the Apical, Basal/Clear/Halo cells. 

A general up-regulation of the examined cytokines in the tail region was observed 

following orchitis as tested by ELISA. This observation was supported by 

immunofluorescence staining showing a similar picture. A decrease in the protein level of 

potentially anti-inflammatory cytokines (IL-1Ra, IL-6, IL-10) was observed in the body 

region of epididymis in orchitis mice, compared to Adjuvant control mice. 



 

 

Although the immunization of IL-1/ K/O mice showed similar percentage of mice 

developed orchitis after 50 days compared to adjuvant control, immunization of IL-

1Receptor1 K/O mice totally blocked orchitis induction. Immunization of IL-1Ra K/O 

mice shows a sharp increase in the percentage of mice developed orchitis (94% compared 

to 42% in the adjuvant control). These mice express high levels of testicular IL-1 and 

IL-1 as examined by ELISA and real-time PCR.  

Summary and conclusion: Our results suggest a possible involvement of the examined 

inflammatory cytokines and their regulators in the control of orchitis development in 

mouse system. Specific and major role was demonstrated for IL-1 system. In addition to 

the testes, the epididymis was shown to be actively involved in the inflammatory process 

of orchitis. Some testicular germ cells still expressed their markers even in the sever 

stages of orchitis. 

Our findings may suggest a possible development of future therapeutic strategies for 

infertile males with testicular inflammatory diseases and for other pathologies which 

involve inflammatory cytokines.    
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Abstract  
Opportunities for radically increasing energy efficiency in the built 

environment may be found by examining the full life cycle consumption of 

buildings,  including not only the energy required for their ongoing operation, 

but also that which is embodied in the production and assembly of their 

constituent materials. As technological advances improve the operational 

energy efficiency of the building stock, it is clear that the relative importance of 

embodied energy (EE) becomes more pronounced. Within the initial embodied 

energy of a building, the structural system can be the major component. 

Currently, reinforced concrete frame technologies constitute the standard 

structural system employed in low-rise buildings in Israel, which is located in a 

seismically active desert region. This study examines the potential life-cycle 

energy savings that may be achieved by the exploitation of alternative 

structural roof forms, which by carrying their loads efficiently may greatly 

reduce the reliance on highly energy-intensive materials such as reinforcing 

steel and cement. A complex energy-based optimization framework was 

developed using computer aided tools for design, analysis and evaluation. The 

objective in implementing this framework is to minimize the use of high-

embodied-energy building materials and in turn the whole life energy 

consumption, while satisfying mandatory national building code requirements 

for structural reliability and serviceability. The analysis of optional designs 

takes into account the particular characteristics of the local area, including 

climatic considerations, transportation distances, and seismic risk. Hence, the 

optimization method which has been developed integrates a number of 

techniques: structural analysis, thermal simulation, and life-cycle energy 



assessment (LCEA) methodology over a 50-year life span. The analysis tool was 

tested by comparing a range of building scenarios. Results clearly show the 

potential of non-flat structural roof forms to reduce life-cycle energy 

consumption – with embodied energy savings alone approaching 48% and 

cumulative energy reductions almost 24%. This method may serve as a decision 

support tool from the early schematic phases of environmentally-responsible 

building design. 

 



:יותמבנמערכות של צורות בלות אנרגטית יעי  

  ניתוח וישום באזורים מדבריים וסיסמיים

 

   1 מריות-נורה הוברמן

  

  1 יצחק מאיר' פרופ, 2 ארז גל 'דר, 1דויד פרלמוטר' פרופ: מנחים

  אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ש בלאושטיין"המכונים לחקר המדבר ע 1
  בן גוריון בנגבאוניברסיטת,  המחלקה להנדסת בניין2

 

 תקציר
 

חיים ה בודקים את כל מחזור אנרגטית בענף הבנייה אםהיעילות הניתן לזהות הזדמנויות לשיפור 

גם האנרגיה הגלומה בייצור החומרים אלא כולל לא רק את האנרגיה התפעולית , של בניינים

 בתפעול הבניין  משפרת את היעילות האנרגטיתת הטכנולוגיפתחותכיוון שההת . הבנייןובהקמת

חלק מכריע מושקע , ניםייבנבתוך האנרגיה הגלומה מ. גדלההחשיבות היחסית של האנרגיה הגלומה 

טכנולוגיות המבוססות על שלד מבטון יצוק הן המערכות המבניות הסטנדרטיות . יתבנערכת הממב

מחקר  .תיהנמצא בסביבה מדברית וסיסמ, בשימוש כיום בבנייה נמוכה של מגורים באזור המחקר

שימוש  של מערכות מבניות על ידי במחזור החייםזה בדק את הפוטנציאל הקיים לחסכון באנרגיה 

יכולות לאפשר ,  בדרך היעילה ביותרםשל העומסיהעברה  תוך שרא, בתצורות חלופיות של התקרה

מסגרת  לצורך העניין פותחה .מלט ופלדהכגון , עתירי אנרגיה גלומהחומרים שימוש בבצמצום 

מטרת המחקר העיקרית . בדיקה וחזוי, אופטימיזציה מורכבת המשתמשת בתוכנות מחשוב לתכנון

 צמצום בשימוש של חומרי בנייה עתירי אנרגיה גלומה והשפעתם על צריכת האנרגיה הכוללת הינה

,  ביחס לחומרי בנייה מותריםתקניםאשר יעמדו בדרישות ה, במהלך מחזור החיים של הבניינים

 כגון ,ם של המיקום הספציפייםלמאפיינימתייחס הניתוח . אמינות מבנית ושמושיות, ולוגיותטכנ

מתודולוגית האופטימיזציה , לכן. ועוד, רעידת אדמהסכנת , מרחקי הובלה, שיקולים אקלימיים

סימולציה תרמית וניתוח  ,)structural analysis (ניתוח מבני : משלבת טכניקות שונותפותחהש

 הכלי נבדק על ידי . שנה50 לאורך תקופת חיים של )life-cycle assessment(חיים מחזור ה

בבירור על הפוטנציאל של צורות גג לא שטוחות מצביעות תוצאות ה. של מספר תסריטיםואה והש

 טכמעחיסכון באנרגיה גלומה בלבד של עם  –להפחתת צריכת אנרגיה במחזור החיים של בניינים 

שמש כלי יכולה למתודולוגיה זו . 24%-אנרגיה בכל החיים של הבניין של ככ " והפחתה בסה48%

  . מודע סביבהתכנוןשל תהליך  הראשוניים ולקבלת החלטות משלבי
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Abstract:

Membrane lipid dynamics plays a crucial role, particularly in mediation of

mitochondrial membrane integrity and in the proper function of both mitochondrial

membrane proteins and proteins interacting with it. Mitochondria play a major role in

both main cell-death pathways, i.e., apoptosis and necrosis. Cardiolipin (CL) is a

unique phospholipid found almost exclusively in the inner mitochondrial membrane

in eukaryotes, and cytochrome c was shown to be bound to it. We thus undertook the

examination of membrane dynamics involvement in both cytochrome c release during

apoptosis and the role of CL in the even less studied, necrotic cell death process Early

events of apoptosis and necrosis, i.e., the interaction of the pro-apoptotic Bax∆C with

mitochondria and the role of cardiolipin in the initial steps of necrosis, were thus

investigated.

We focused on distinguishing two possible mechanisms: cytochrome c

release through a channel formed by the segregation of Bax molecules vs. its

release through membrane lipid pores. For this study we used the following

fluorescent probes: excimer-forming lipid 12-(pyrene-1-yl)-dodecanoic acid

(PDA), 1,6-diphenylhexatriene (DPH), and 1-(4-trimethylammoniumphenyl)-6-

phenyl-1,3,5-hexatriene (TMA-DPH). The interaction of Bax∆C with PDA-labeled

isolated rat liver mitochondria caused a decrease in PDA excimer-to-monomer

fluorescence emission ratio (E/M). The changes in the fluorescence emission

spectra were not attributed to overall changes in the bulk properties of the

mitochondrial suspensions or to fluorescence resonance energy transfer between

the heme group of cytochrome c and pyrene. These data suggested that BaxΔC

increases mitochondrial membrane “microviscosity”. Fluorescence anisotropy

studies with DPH and TMA-DPH-labeled mitochondria independently show

reduced rotational dynamics, further supporting this presumed increased membrane

“microviscosity”. The lifetimes of all probes did not change upon BaxΔC

interaction with the mitochondrial membrane. Another pro-apoptotic protein, tBid,

a more potent inducer of cytochrome c release, also caused an increase in DPH

anisotropy, yet to a lesser extent. The observed increase in DPH anisotropy caused



by BaxΔC-membrane interaction was inhibited by the anti-apoptotic protein Bcl-

2∆TM. The effects of BaxΔC on the mitochondrial membranes were correlated to

cytochrome c release. These findings reflect BaxΔC interaction with the

mitochondrial membrane, where the binding of Bax∆C lowers probe mobility and

induces major reorganization of mitochondria membrane lipids, possibly a phase

transition associated with non-lamellar bilayer structures leading to lipid pore

formation.

In parallel, we undertook the investigation of the changes cardiolipin undergoes

during necrosis. Since it is known that necrosis leads to increased reactive oxygen

species (ROS), the possibility of CL oxidation was examined. In the present study,

KCN-induced necrosis in U937 cells was used as an experimental model. Addition of

KCN to U937 cells induced ROS formation and the antioxidant N-acetyl cysteine

inhibited necrosis, indicating that ROS plays a role in KCN-induced cell death.

Mitochondrial lipid oxidation was verified by FTIR. Further, CL oxidation was

confirmed by the monomer green fluorescence of 10-N-nonyl acridine orange (NAO)

and by TLC. Utilizing the red fluorescence of the dimeric NAO, redistribution of CL

in mitochondrial membrane during necrosis was revealed. In light of these results, we

suggest that during KCN-induced necrosis inhibition of the respiratory chain leads to

ROS increase, which in turn oxidizes CL and leads to its redistribution. The rapid

decrease in ATP levels is the main factor during necrotic cell death and was already

shown in several published investigations. In view of 1) the changes indicating CL

oxidation, 2) the known fact that CL is required for the proper function of ATP

synthase, and 3) the fact that CL oxidation affects the quaternary structure of ATP

synthase, we assessed the further damage in ATP synthesis resulting from the

instability of the complex that requires intact CL for its activity. We showed that

following KCN treatment, the activity of the purified ATP synthase complex

decreased compared to the complex purified from untreated cells. CL-deficient HeLa

cells (TAZ-1 mutant) were found to be resistant to KCN-induced necrosis compared

with the wild type HeLa cells. This result indicates that CL is involved in the necrotic

process.

In conclusion, our results suggest that CL not only undergoes redistribution that

reflects dynamic changes in lipid membranes, but also plays an important role in

necrosis.



"אפופטוזיס ונקרוזיס: מוות תאיהקשורים לתהליכים שלה המיטוכונדריאליתממברנבשינויים "

נטליה צסין:שם המגיש

.אילנה נתן' אברהם פרולה ופרופ' פרופ:שם המנחה

:תקציר

ממברנההם בעלי תפקיד חשוב בתחזוקת השלמות של הממברנהשינוים בארגון הליפידים ב

אלית ובשמירה על הפעילות התקינה של החלבונים הממברנליים ושל החלבונים אשר נמצאים המיטוכונדרי

אפופטוזיס , למיטוכונדריה תפקיד מרכזי בשני תהליכי המוות התאי. באינטראקציה עם הממברנה

-לכן קיימת חשיבות גדולה לחקר התפקיד של דינמיקת הממברנה המיטוכונדריאלית והרה. ונקרוזיס

י "תהליכי מוות תאי המתווכים ע. ליפידים בתוכה בתהליכים אלו של המוות התאיארגון של ה

קרדיוליפין הוא פוספוליפיד ייחודי אשר נמצא בתאים . המיטוכונדריה קשורים לדינמיקה הממברנלית

בעבודה זו בחרנו . קשור אליוCוציטוכרום , אאוקריוטיים בעיקר בממברנה הפנימית של המיטוכונדריה

מאחיזתו לקרדיוליפין וכן לראשונה את Cת מעורבות דינמיקת הממברנה בשחרור ציטוכרום לחקור א

שני תהליכים המתרחשים בשלבים נחקרובמהלך העבודה . מעורבותו של קרדיוליפין בתהליך הנקרוטי

עם BaxΔCיהפרו אפופטוטהחלבון אינטראקציה של ה, דהיינו, ונקרוזיסשל אפופטוזיס המוקדמים 

,קרדיוליפין, הליפיד המיטוכונדריאליאירגון של-והשינויים הדינמיים הגורמים לרהונדריה מיטוכה

. בנקרוזיס

י "דרך תעלה שנוצרה עCשחרור ציטוכרום :אנו מתמקדים בהבחנה בין שני מנגנונים אפשריים

השתמשנו בסמניםהנוכחילמחקר . לבין שחרורו דרך פורות ליפידיות בממברנהBaxמולקולות 

ליפיד שיכול ליצור דימרים - dodecanoic acid (PDA)-(pyrene-1-yl)-12: פלואורסנטיים הבאים

-1,6, שקצב היווצרותם משקף את פרמטר הסדר של הממברנה) אקסימרים(מעורערים 

diphenylhexatriene(DPH)1-ו-(4-trimethylammoniumphenyl)-6-phenyl-1,3,5-hexatriene

(TMA-DPH) , של המדיום שבו הם מתגלגליםתמדווחים דרך קצב גלגולם על המיקרו צמיגואשר.

-pyrene)-12המסומנות עם , ות מכבד חולדהמבודדותעם מיטוכונדריBaxΔCאינטראקציה של ה

1-yl)-dodecanoic acid (PDA)–גרמה, )אקסימרים(ליצור דימרים מעורערים , ליפיד שיכול כאמור

BaxΔC-שמצביע על כךזה שינוי ). E / M(ציה של הדימר למונומר פלואורסצנת הבין עוצמיחס בירידהל
בין כמות יחסבשינויים אלה היו תלויים . אליתהמיטוכונדריממברנההליפידים בארגון של -רהלםגר

לא תיתפלואורסצנההשינויים בספקטרום הפליטה .לבין כמות הליפידים הממברנלייםBaxΔCחלבוןה

hemeבין קבוצת ) FRET(עבר אנרגיה בגלל מאו אליהמיטוכונדריבמאפייני התרחיף שינויים י"נגרמו ע

של " microviscosity"-יה בעליגורם לBaxΔCכי יםראמנתונים אלה .פירןלבין הcytochrome cשל 

םעהמסומנתהמיטוכונדריהשלאנאיזוטרופיהבלתי תלויות של מדידות. אליתהממברנה המיטוכונדרי

DPHו-TMA-DPH בנוספת לעלייהתוצאות אלו נותנות תמיכה.תדינמיקה סיבובית מופחתגילו -

"microviscosity" זמני החיים של הסמנים לא השתנו לאחר אינטראקציה של . הממברנהשלBaxΔC עם

הממברנה המיטוכונדריאלית וזאת ביקורת לכך שהשינוים הניצפים משקפים שינוי בניידות הסיבובית של 

במידה יותר cytochrome cאשר גורם לשחרור , tBid, אפופטוטי נוסף-חלבון פרו. הסמנים בממברנה

יותר מאשר אך בשיעור קטןDPHגרם לעליה באנאיזוטרופית הפלואורוסנציה של , BaxΔCחזקה מאשר 

BaxΔC ,העליה הנצפת באנאיזוטרופיה של . באותם הריכוזיםDPH ,י איטראקציה של "שנגרמה ע



BaxΔCאפופטוטי -י החלבון האנטי"עם הממברנה עוכבה עBcl-2∆TM . ההשפעות שלBaxΔC על

י"שנמדדה עBaxΔCהדינמיקה  של הממברנה המיטוכונדריאלית היו בהתאמה לפעילות הביולוגית של 

לממברנת המיטוכונדריה גורמת לירידת BaxΔCממצאים אלו מראים  שקשירת . cytochrome cשחרור 

כמצופה ממעבר פאזות , ארגון של הליפידים המיטוכונדריאליים-התנועה הסיבובית של הסמנים  ורה

.non-lamellar- שיכבתית ל-ממבנה ליפידית דו

, של הליפיד קרדיוליפין בתהליך המוות הנקרוטיהיות ולא פורסמה עד כה אף עבודה על תפקידו 

הוא -קרדיוליפין. הוחלט לעקוב אחר השינויים הדינמיים שקרדיוליפין עובר במהלך המוות נקרוטי

במחקר . מיטוכונדריהבמעורבים במטבוליזם החיוני לתפקוד של אנזימים רבים וייחודי פוספוליפיד

יצירה נצפתה KCNכתוצאה מהוספת . KCNי  "הושרה עבהם נקרוזיסU937הנוכחי נעשה שימוש בתאי 

ממצא זה . עיכבה מוות תאיN-acetyl cysteineאך הוספת מעכב חמצון , )ROS(נגזרות חמצן פעילות של 

נעשה וידוי של חמצון הליפידים . KCNי "מעורבים בתהליך המוות התאי שנגרם עROSמראה כי 

י מדידות פלואורסצנציה ירוקה של "חמצון קרדיוליפין אושר ע, לאחר מכן. FTIRי "המיטוכונדריאליים  ע

10-N-nonyl acridine orange(NAO)י "ועTLC . שימוש בפלואורסצנציה אדומה שלNAO דימרי

מאפשר לעקוב אחרי שינויים בהתפלגות של  קרדיוליפין בממברנה המיטוכונדריאלית שהתרחשו במשך 

החמצון של קרדיוליפין עשוי . שינויים אלו עשוים לנבוע כתוצאה מחמצון הקרדיוליפין. התהליך הנקרוטי

. פה בעבר באפופטוזיסאירגון הנצפה של הקרדיוליפין בתהליך הנקרוטי בדומה לזה שנצ-להסביר את הרה

Thin layer-וFourier transform infrared spectroscopyי "חימצון הקרדיוליפין נבדק ע

chromatographyהגורם המרכזי בהשריית נקרוזיס הוא . ונמצאה עדות לעליה בחימצון הקרדיוליפין

שרשרת המעבר י ציאניד המעכב את "בעבודה זו המוות הנקרוטי הושרה ע. ATPירידה ברמת 

כתוצאה מכך מעבר פרוטונים דרך קומפלקס . הפוטנציאל הממברנההאלקטרונים ובעיקבות זאת לביטול 

V נפסק ופעילותATPהשינויים המעידים על  ) 1לאור . סינתאז המצומדת למעבר פרוטונים מעוכבת

סינתאז וחמצונו פוגע ATPמכוון שידוע שקרדיוליפין נחוץ לפעילות הקומפלקס ) 2, חמצון קרדיוליפין

ביצירת נוספתהוחלט בעבודה זו לבדוק האם קיימת פגיעה , סינתאזATPבמבנה המרחבי של הקומפלקס 

ATPשנצפתה הייתה ירידת התוצאה. הנובעת מאי יציבות הקומפלקס הזקוק לקרדיוליפין טבעי לפעילותו

אז בתנאים תסינATPקומפלקס דהיינו ירידת פעילות ה, אז המבודדתסינATPפעילות הקומפלקס 

TAZ-1 mutantנמצא שתאי , כמו כן. בתא השלםשבהם אין תלות במפל ריכוזי מימן הדרוש לפעילותו

HeLa ,עמידים יותר לנקרוזיס בהשוואה לתאי , בעלי תכולה ירודה של קרדיוליפיןHeLaנורמליים .

.לתהליך הנקרוזיסתוצאה זו מעידה שקרדיוליפין ושינויים המתרחשים בו נחוצים 

אשר , ROS-מביא לעליה בKCNי "אנחנו מציעים מודל בו עיכוב שרשרת הנשימה הנגרם ע

כתוצאה מחמצון הקרדיוליפין . מחמצנים את הקרדיוליפין וגורמים לשינויים בהתפלגותו בממברנה

ות אנזים זה ירידה בפעיל. אזתסינATPאז מאבד מיציבותו וחלה  ירידה בפעילות תסינATPהקומפלקס 

וגורמת להגברת KCN-בנוסף לזו הנובעת כתוצאה מטיפול בATP-כנראה גורמת  לירידה נוספת ברמת ה

.התהליך הנקרוטי

ארגון שמשקף שינוים דינמיים בממברנות - אנו מציעים שקרדיוליפין לא רק עובר רה, לסיכום

.ליפידיות אלא גם משחק תפקיד חשוב בנקרוזיס
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Abstract 

 

Immobilization of nuclear waste in a stable form that retains radioactive 

elements in its matrix, for geologic time, is a significant step in improving the end of 

nuclear fuel cycle. Crystalline ceramics, such as titanate minerals, are potential host 

matrices for immobilizing nuclear waste by incorporating radionuclides into specific 

atomic positions of their periodic structure. CaTiO3 perovskite (ABO3 stoichiometry) 

has been proposed as a ceramic waste form for immobilization of the short-lived 

isotope 
90

Sr (with a decay constant Lsr = 2.8∙10
-6

 [hr
-1

], half-life = 28.8 yr) in 

(Ca,
90

Sr)TiO3 solid solution. Over the years 
90

Sr will decay to its intermediate decay 

product,  
90

Y
3+

, a very short lived isotope (Ly = 1.1∙10
-2

 [hr
-1

], half-life = 2.7 days) that 

will decay to the stable 
90

Zr
4+

. The waste form ambient temperature is expected to be 

in the range of 100-300 °C. The original waste stream might also include the short-

lived isotope 
137

Cs
+
 (LCs = 2.7∙10

-6
 [hr

-1
], half-life 30.1 yr), and consequently its stable 

decay product 
137

Ba
2+

 which can form solid solutions in the perovskite (Ba,Sr)TiO3, 

(Ca,Ba)TiO3 and (Ca,Sr,Ba)TiO3. The changes in composition of the original 

(Ca,Sr)TiO3 waste form as a result of the decay chain will be accompanied by 

changes of cation charge, volume, crystal structure, microstructure, mutual phase 

solubility limits and chemical reactivity. These chemical effects will be superimposed 

on the serious structure-disrupting effects of radiation. At present the relations among 

these various changes are not well established.  

This study uses high temperature oxide melt solution calorimetry to determine 

thermodynamic stability of solid solutions that are expected to form in a candidate 

(Ca,Sr)TiO3 waste form. The study also utilizes nanoparticulate xerogels to enforce a 

mixture of compositions that are not expected to form solid solutions in order to 

mimic waste form compositions during and after radioactive decay, and thus to 

explore phase boundaries.  



New thermodynamic data found in this study indicate thermodynamic 

instability of binary (Ca1-xSrx)TiO3, (Ba1-xSrx)TiO3 and (Ca1-xBax)TiO3 solid solutions 

with respect to exsolution to end-member-rich phases due to positive enthalpy of 

mixing. The interaction parameters of the solid solutions are correlated with cation 

radii mismatch of Ca
2+

, Sr
2+

 and Ba
2+

. The (Ca,Sr)TiO3 solid solution shows 

exsolution at temperatures lower than 1248 °C. Thus the initial composition of the 

waste form at low and intermediate temperatures shows a tendency of the solid 

solution to separate into phases that are rich in CaTiO3 and SrTiO3. This is due to 

cation radius mismatch between the Ca
2+

 and Sr
2+

 and additional energy that is needed 

to combine the cubic SrTiO3 with the distorted orthorhombic CaTiO3. BaTiO3, if 

present, shows higher tendency to separate from the (Ca,Ba)TiO3 solid solution due to 

larger ionic radius mismatch between Ca
2+

 and Ba
2+

 in addition to the structural 

distortion that is induced by the orthorhombic CaTiO3. At temperature above ~240 °C 

(Sr,Ba)TiO3 solid solution is thermodynamically stable over its entire composition 

range.  

The binary MTiO3 (M = Ca+Sr, Sr+Ba) perovskite solid solutions are 

thermodynamically stable with respect to their constituent binary oxides. The 

thermodynamic stability of the solid solutions increases with increasing the basic 

oxide molar fraction due to their stronger tendency to donate their oxide ions. 

The intermediate decay product of 
90

Sr, 
90

Y, shows a strong tendency to 

separate from the original perovskite structure to form a pyrochlore Y2Ti2O7 phase. 

This is due to the excess oxygen that is needed to the charge balance as a result of the 

transformation from Sr
2+

 to Y
3+

. However, sufficient amount of 
90

Y might be 

accommodated into the perovskites in the wasteform due to its low concentration at 

secular equilibrium that results from its very rapid decay. The stable decay product, 

Zr
4+

, occupies the B site in the ABO3 perovskite, together with the Ti
4+

, to form 

Ca(Zr1-xTix)O3 solid solution at low temperature. The final composition of the waste 

form favors the separation of Ca-Ti-Zr-O phases from CaTiO3 at equilibrium. This is 

due to charge differences between the original Sr
2+

 cation and the Zr
4+

 and due to the 

small cation radius of the Zr that cannot be accommodated in the A site in the ABO3 

perovskite structure.  

This study predicts thermodynamic phase instability of the candidate 

(Ca,
90

Sr)TiO3 solid solution waste forms during the initial, intermediate and final 

stages of decay of the possible radioactive isotopes. 
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Nuclear waste form, short lived isotopes, decay products, ceramics, CaTiO3, SrTiO3, 

BaTiO3, perovskites, thermodynamic stability, solubility limits,  

oxide melt solution calorimetry, enthalpy of mixing, enthalpy of formation. 



מסוג חיים במבנים קרמיים -אחריתם של איזוטופים קצרי

 לפסולת גרעיניתפרווסקייט 

 נסים נאוימגיש: 

 ופרופ' גיורא קימל מנחים: פרופ' משה מינץ, פרופ' אלכסנדרה נברוצקי, פרופ' רוני שנק

 תקציר

שלב מכריע במעגל האנרגיה הגרעינית הינו קיבוע פסולת רדיואקטיבית במטריצה 

יציבה לצורך אחסון לתקופה ממושכת או לקבורה גיאולוגית. התווך הרווח כיום לקיבוע 

הפסולת הוא זכוכית אולם מחקר נרחב שנעשה בחומרים קירמיים על בסיס טיטנאטים 

לו יכולים לספק מבנה יציב יותר מבחינה בשלושים השנים האחרונות הראה שחומרים א

תרמודינאמית. זאת בשל יכולת המבנה הגבישי שלהם להכיל את האיזוטופים 

הרדיואקטיביים כתמיסה מוצקה ולכן נחשבים הטיטנאטים מועמדים מבטיחים לקיבוע פסולת 

בעתיד. עם זאת, דעיכתם של האיזוטופים הרדיואקטיביים המקובעים במטריצה קרמית, 

waste formמרכיבית. -, תגרום לשינוי בהרכב ובמטען החשמלי של מטריצת האם הרב

 ותשינויים אלו, בנוסף לנזקי הקרינה הכרוכים בדעיכה האיזוטופית, ישפיעו על המבנה, גבול

 המסיסות והיציבות התרמודינאמית של ההרכבים החדשים שייווצרו.  

, (perovskiteפרווסקייט ) מסוגסטויכיומטרי   ABO3, בעל מבנהCaTiO3המינרל 

 = Lsr)מקדם דעיכה  +90Sr2טקטיבי אהוצע בעבר כמטריצה קירמית לקיבוע האיזוטופ הרדיו

2.8∙10-6 [hr-1] , 28.8זמן מחצית חיים של yr )תמיסה מוצקה של ב(Ca,90Sr)TiO3 תמיסה .

הוא איזוטופ קצר חיים הדועך לאיזוטופ  90SrO .90Srשל   %wt 20-זו אמורה להכיל עד כ

זמן מחצית , Ly = 1.1∙10-2 [hr-1]הדועך במהירות )מקדם דעיכה , +90Y3רדיואקטיבי משני, 

הטמפרטורה הצפויה להתפתח במטריצה  .+90Zr4(, לאיזוטופ היציב days 2.7חיים של 

וסף, יתכן . בנC° 100-300הקירמית כתוצאה מהדעיכה הרדיואקטיבית נעה בתחום של 

 = LCs)מקדם דעיכה  +137Csוהרכב הפסולת המקורי יכיל גם את האיזוטופ קצר החיים 

2.7∙10-6 [hr-1] , 30.1זמן מחצית חיים של yr 137(, הדועך לאיזוטופ היציבBa2+ .ה-Ba  ידוע

. TiO3(Ca,Sr,Ba)ואף  TiO3 ,(Ca,Ba)TiO3(Ba,Sr)ביכולתו ליצור תמיסות מוצקות מסוג 

כתוצאה משרשרת הדעיכה, ילווה בשינוי  TiO3(Ca,Sr)השינוי ההרכבי במטריצת האם מסוג 

גבולות  ,המטען החשמלי של הקטיונים, הנפח המולרי, המבנה הגבישי, מיקרומבנה

המסיסות של פאזות חדשות העשויות להיווצר והריאקטיביות הכימית בנוסף על נזקי הקרינה 

 ידועות במידה מספקת והם נשוא מחקר זה. הצפויים. השפעות אלו אינן 

מית של מטריצה קירמית אמטרות המחקר הן לבחון את יציבותה הכימית והתרמודינ

במשך שנות פעילותה, כל זאת תוך שימוש במדמים שאינם  TiO3(Ca,90Sr)מסוג 

להפרדה בין השפעות כימיות טהורות לאלו הנובעות מנזקי הקרינה. בכדי , רדיואקטיביים

חון את יציבותה הכימית והתרמודינאמית של המטריצה הקירמית נבחרו הרכבים מייצגים לב



  :שתי גישות עיקריות ננקטושנות פעילותה. הצפויים להיווצר במהלך 

הגישה הראשונה בחנה את היציבות התרמודינאמית של הרכבים הצפויים ליצור 

מיים כגון אלמציאת נתונים תרמודינתמיסות מוצקות. גישה זו כללה שימוש בקלורימטר ייחודי 

-ו TiO3(Ca,Sr)ההיווצרות ואנתלפית הערבוב של התמיסות המוצקות מסוג  אנתלפית

(Ba,Sr)TiO3 . אנתלפית הערבוב של התמיסה המוצקה(Ca,Ba)TiO3  חושבה מתוך

דיאגרמת הפאזות של התמיסה. הנתונים התרמודינאמיים שהתקבלו עבור התמיסות הללו 

יציבות התמיסות המוצקות בטמפרטורות שונות בעזרת שימוש במודלים השליכו על 

 תרמודינאמיים המתארים תמיסות בינאריות מוצקות. 

הגישה השנייה בחנה את היציבות התרמודינאמית של ההרכבים שאינם צפויים 

, MO (M = Ca,  Sr,  Ba, Ca+Sr+Ba)-TiO2-Y2O3ליצור תמיסות מוצקות במערכות 

 המייצג את אחריתה של המטריצה. הרכב תקופות ביניים בחיי המטריצה הקירמיתהמייצגות 

. עפ"י גישה זו שוקעו אבקות הידרוקסידיות נבדק אף הוא CaO-TiO2-ZrO2מערכת ב

עם פילוג התחלתי  ניםנתו יםג'ל וזאת בכדי לדמות ולאלץ הרכב-בהרכבים רצויים בשיטת סול

ול ג'ל מאפשר יצירה של תמיסות הומוגניות הומוגני ככל האפשר. השימוש בשיטת הס

אינה ג'ל -המתקבלת בשיטת סולומוגניות ה. המטריצה הקירמיתקרובות להרכב הצפוי ב

ככל הידוע לנו יישום גישה ו ות ההכנה המסורתיות של חומרים קרמייםטיכולה להתקבל בשי

ת הוא חדשני. זו לבחינת יציבות של תרכובות אפשריות במטריצות רדיואקטיביות עתידיו

האבקות ההידרוקסידיות חוממו לטמפרטורות נמוכות ובינוניות לשם יצירת תחמוצות 

ולבחינת יציבות הפאזות בתנאים בהם דיפוזיה לטווח ארוך מוגבלת. חלק מההרכבים חומם 

 במצב מוצק לבחינת גבולות מסיסות אפשריים.כדי לאפשר תגובה לטמפרטורה גבוהה 

הרכב המוצא של ש יםמראחדשים שנמצאו במחקר זה נתונים תרמודינאמיים 

-ל מית בטמפרטורות מתחתא, אינו יציב תרמודינTiO3(Ca,Sr)התמיסה המוצקה הקירמית, 

1248 °C נטייה להתבדלות של התמיסה המוצקה לתרכובות המוצא, נראה שתהיה . לפיכך

CaTiO3 ו-SrTiO3יוס הקטיוני פרשים ברדה. אי היציבות של התמיסה המוצקה נובעת מה

 CaTiO3-אורתורומבי המעוות של המבנה ההאנרגיה הדרושה לשילוב המו +Sr2 -ו +Ca2של 

עשויה ליצור העדפה ליצירת  במטריצה Ba. נוכחות של SrTiO3-העם המבנה הקובי של 

 TiO3(Ca,Sr)-ו TiO3(Ca,Ba)על פני התמיסות המוצקות  TiO3(Ba,Sr)תמיסה מוצקה של 

ביחס  TiO3(Ba,Sr) -וזאת נוכח היציבות התרמודינאמית הגבוהה יחסית של תמיסת ה

 -ו +Ba2ברדיוס הקטיוני של נמוכים יותר פרשים המהן לתמיסות האחרות. יציבות זו נובעת 

Sr2+ מבנה הבמהתאמה טובה יותר והן-SrTiO3 וה-BaTiO3 על אף זאת התמיסה .

אף היא אי יציבות תרמודינאמית מתחת מראה  TiO3(Ba,Sr)הבינארית המוצקה 

לכן מתחת . ~ , עקב הפרשים בנפח המולרי של פאזות האםC° 240לטמפרטורה של 

 .SrTiO3-ו BaTiO3התמיסה למרכיביה הבסיסיים פרדת לטמפרטורה זו צפויה נטייה לה

ברדיוס גדול יותר פרש פחות יציבה משלושת התמיסות בשל ה TiO3(Ca,Ba)התמיסה 



אורתורומבי מבנה הבנוסף לאנרגיה הדרושה להשקיע בשילוב ה+Ca2 -ו +Ba2הקטיוני של 

 .BaTiO3-העם המבנה הטטרגונלי של  CaTiO3-המעוות של ה

. פאזה pyrochloreמסוג   Y2Ti2O7נוטה להיפרד ממטריצת האם ליצור פאזת Y-ה

-ל +Ca2-מעבר מזו נוצרת בשל תוספת חמצן הנדרשת לפיצוי המטען החשמלי כתוצאה מה

Y3+ . ,מבנה מטריצת האם יכול לקבע כמות מזערית של תוצר הדעיכה המשניY  ונראה

עקב דעיכתו המהירה  Y-ריכוזו הנמוך הצפוי של הלאור התאפשר וכל להשקיבוע מסוג זה י

 . Zr-ל

-ה מבנהב  B, נוטה לאכלס את האתר+90Sr2+ ,90Zr4-תוצר הדעיכה הסופי של ה

ABO3  יחד עם ,Ti4+ וליצור תמיסה מוצקה ,Ca(Zr1-xTix)O3  מטאסטאבילית בטמפרטורה

צפויה להיווצר. בטמפרטורות בינוניות וגבוהות  TiO2נמוכה. במקרה כזה פאזה עודפת של 

. Ca-Ti-Zr-O-ופאזה נוספת עשירה  ב CaTiO3קיימת העדפה ליצירת שתי פאזות נפרדות 

וגודלו של +Zr4 -, וה+Sr2-החשמלי בין ההפרדה זו נוצרת ככל הנראה בשל הפרשי המטען 

  .ABO3-ה מבנהב A-שאינו יכול לאכלס את אתר ה+Zr4 -ה

על אי יציבות כימית ותרמודינאמית של מטריצה קירמית  הלסיכום, עבודה זו מצביע

בתקופתה התחילית האמצעית והסופית. עם זאת, תהליכי ההיפרדות  TiO3(Ca,Sr)מסוג 

של המטריצה הקירמית לפאזות השונות תלויים בדיפוזיה לטווח ארוך, ולפיכך תלויים גם 

בטמפרטורה ובזמן. מסיבה זו היפרדות התמיסה המוצקה בטמפרטורות נמוכות עשויה 

וצר. ההיבטים הקינטיים של להתעכב משיקולים קינטיים ופאזות אחרות עשויות להיו

היפרדות הפאזות בטמפרטורות נמוכות, כמו גם השפעת נזקי קרינה על המטריצה לא נבחנו 

במסגרת המחקר הנוכחי ומומלץ לקיימן להשלמת התמונה לגבי יציבות המטריצה הקירמית 

 . 90Srכתווך אפשרי לקיבוע  TiO3(Ca,Sr)מסוג 
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Abstract 

Voltage-activated potassium channels (Kv) are important modular proteins involved 
in generating and shaping action potential. This principal function of Kv channels is a 
result of the tight electro-mechanical coupling between its membrane-spanning 
voltage sensor and pore domains. Once generated, the action potential propagates 
along the axon and across the synapse. This signal propagation relies on Kv ion 
channel clustering at nodes of Ranvier and at the post-synaptic cell, processes 
mediated by the interaction of the cytoplasmic C-terminal tail of the channel with 
PDZ domains of scaffold proteins, like the PSD-95 protein. In this work, we focused 
on understanding the role(s) of allosteric interactions between the Kv channel 
subunits important for pore-opening and on the role of the channel's tail domain in 
scaffold protein-mediated channel clustering. 

The structural organization, stoichiometry and symmetry of the homo-tetrameric 
Shaker Kv channel suggest an important role for cooperative interactions in the 
channel's gating mechanism. In order to examine whether pore opening in Kv 
channels occurs as a result of sequential or concerted subunit transitions, a unique 
Shaker channel gene was used in which all four channel subunits are linked together 
in tandem. This gene construct allows one to mutate any desired number of channel 
subunits, and to examine the effect of mutation(s) on channel opening. The probe 
mutation examined in the current study was the gating hinge mutation which 
dramatically perturbs inter-subunit interactions at the activation gate during pore-
opening. We found out that introducing the gating hinge mutation in one, two, three 
or four subunits have the same impact on activation gate opening. Calculating the 
free energy of channel opening for all wild type and mutant proteins, combined with 
double-mutant cycle coupling analysis, revealed that any given subunit pair is 
strongly coupled at the order of 6 kcal/mol, and that the degree of subunit coupling 
remains essentially constant with further insertion of mutant subunits. The results 
suggest that the conformational changes leading to pore-opening occur in all four 
subunits in a concerted all-or-none manner, as in the Monod-Wyman-Changeux 
classical allosteric model. The research described here  presents, for the first time, a 
direct method for the analysis of cooperativity in multi-subunit allosteric proteins 
that combines measurement of the effects on protein function of all possible 



combinations of mutant subunits with analysis of the hierarchy of inter-subunits 
interactions, assessed by using high-order double-mutant cycle coupling analysis. 

The second part of the current study focused on the role of the Shaker Kv channel C- 
terminal tail in mediating scaffold protein binding, described by the 'fishing rod' 
mechanism. According to this model, and as shown previously, the Shaker Kv 
channel tail belongs to the family of intrinsically-disordered proteins and serves as 
an entropic chain with a ‘hook’ on its tip (the PDZ-binding motif) which provides the 
ability to find and bind the cytoplasmic scaffold protein partner. The results of this 
work strengthen the 'fishing rod' mechanism and suggest an important regulatory 
role for alternative splicing to scaffold protein-mediated channel clustering. Scaffold 
protein binding to modified Kv channel tails demonstrated a strong correlation 
between the binding affinity and tail length: a short tail has a stronger affinity to PDZ 
domains of scaffold proteins than longer tails. Moreover, tail length was found to 
affect only the association rate constant and not the dissociation rate constant, 
implying that the Kv channel tail serves as an entropic clock controlling the timing of 
the interaction between the two proteins and not the lifespan of Kv channel-PSD95 
complex. These results support the 'fishing rod' mechanism suggested previously 
which is actually a 'ball and chain' mechanism, in light of the analogy with the 
classical ’ball and chain’ mechanism for fast inactivation of Kv channels. 

The importance of the Shaker channel tail domain for ion channel clustering is clearly 
emphasized considering the fact that two, short and long, alternative splicing tail 
variants were reported for the Shaker Kv channel. Bioinformatics, spectroscopic and 
hydrodynamic analyses indicated that the isolated C-terminal tail segment of the 
shortened variant also belongs to the intrinsically-disordered protein family. 
Analytical binding experiments showed that the short tail variant has a stronger 
affinity to scaffold proteins than the longer tail. Cell surface experiments in 
embryonic Drosophila Schneider's cells, transfected with DNA molecules encoding 
the different long and short tail variants, with or without scaffold proteins, 
demonstrated different channel clustering phenotypes. This difference in channel 
clustering pattern reflects probably the difference in affinity of the two tail variants 
to the scaffold protein partner. Quantitative real time PCR analysis revealed 
differences in expression levels during development of the fruit fly. The short variant 
expression dramatically increased during development from the larva stage through 
the pupa and the adult stage. In contrast, the long tail variant expression remains 
relatively constant during development. 

In conclusion, Our findings on the Kv channel variants raise the possibility that, 
similar to NMDAR proteins that are involved in learning and memory, the Shaker 
channel also exhibit a developmental switch where upon maturation the different 
channel variant expression levels changes, giving rise to heteromeric channels 



comprised from different combination of short and long subunits. This work 
highlights the importance of the Shaker channel tail segment: The tail acts as an 
entropic chain that times the interaction with scaffold proteins, and determines the 
affinity for scaffold proteins. Such an interaction regulation may influence channel 
clustering pattern on the membrane surface during fly maturation. Such a possible 
developmental switch may influence generation and propagation of action potential 
in the nervous system.   
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מתח: -מולקולריות בתעלת אשלגן תלוית-ובין -תפקידן של אינטראקציות תוך

 תובנות ליצירת והולכת פוטנציאל פעולה

 עופר יפרח 'ת פרופחיינבה                        ניצן זנדנימאת 

 תקציר

. פוטנציאל הפעולההמעורבים ביצירת ועיצוב מתח הינן חלבונים חשובים -תעלות אשלגן תלויות

 מכאני בין מתחמי-בהם הצימוד האלקטרו יםיים מודולריטטרמר-חלבונים הומו הןתעלות אלו 

 C -פולריזציה של פוטנציאל הפעולה. המתחם ה-אחראי לפאזת הרה חישת המתח והולכת היונים

צברי אחראי ליצירת ו, PSD-95 , כגוןחלבוני תשתיתל נקשרשל התעלה  הציטופלסמטי טרמינלי

לאורך האקסון  תהליך חשוב להולכת פוטנציאל הפעולה -ראנוויה ובסינפסהתעלות במרווחי 

אינטראקציות בהבנת אופי וחשיבות ודה זו התמקדנו בעב .המטרה, תא עצב או שרירומעברו לתא 

מולקולריות החשובות -אינטראקציות תוך ,pore -אלוסטריות בין תתי היחידות במתחם ה

 זנב מתחם בין מולקולריות-אינטראקציות בין של ןתפקיד בחקרכן ו ,התעלה פתיחת לתהליך

 צברי ליצירת החשובה ותאינטראקצי - התשתית וחלבוני האשלגן תעלת של טרמינלי C -ה התעלה

 .תעלות

 חשוב תפקיד מציעים, המתח-תלוית האשלגן תעלת יחידות תתי של והסימטריה עונייהרב הארגון

 האם לבחון מנת על .התעלה פתיחת בתהליך היחידות תתי בין קואופרטיביות לאינטראקציות

 pore -ה מתחםב האקטיבציה שער של מדורגת או מתואמת לפתיחה תורמות אלו אינטראקציות

 זה גן. ברצף לזו זו חוברו הזהות היחידות תתי ארבעת כל בו תעלה גן הורכב ,של תעלת האשלגן

 השפעת של ובחינה, ארבע או שלוש, םישתי, אחת ,יחידות תתי מספר כל של התמרה מאפשר

 באופן המשפיעה 'לפתיחה הציר עמדת'ב נקודתית התמרה. התעלה פתיחת תהליך על ההתמרה

עבור מבני גן תעלה בעלי  נבחנה, pore -ה במתחם היחידות תתי בין האינטראקציה על דרמטי

על דרושה  כי התמרה של תת יחידה אחת בלבד ,נמצא. מותמרותשילובים שונים של תתי יחידות 

 ולזהדומה  , השפעהמנת לגרום לייצוב משמעותי של הקונפורמציה הפתוחה של התעלה

ערכי האנרגיה החופשית  חישוב. בכל ארבעת תתי היחידות המותמרתתעלה ת עבור המתקבל

 תתיכל זוג  כי הראה ,מעגלי מוטנטים כפולים בשילוב עם אנליזת ,המותמרותלפתיחת התעלות 

עקב זה אינו משתנה  צימוד וכי ערך , )kcal/mol 6כ  ( במידה רבהזו לזו  מצומדותתעלה ביחידות 

מציעות כי שינויי הקונפורמציה של ארבעת תתי  אלו תוצאות. נוספותתתי יחידות ב התמרה

בדומה  ,pore -תהליך פתיחת מתחם ה בעתמתרחשים במתואם, כולם בבת אחת,  התעלהיחידות 

מחקר זה, מדגים לראשונה,  .Changeux ו Monod ,Wymanמודל הקואופרטיביות של מוצע בל

בין תתי יחידות  המתואם ישיר וללא הסתמכות על מודלים, את דפוס שינויי הקונפורמציה באופן

 במעגלי השימוש כמו כן, מדגים מחקר זה את .pore -מתחם העת פתיחת תעלת האשלגן ב

 יםאלוסטרי דפוס שינויי הקונפורמציה בחלבונים להערכת ככלי מסדר גבוה כפולים מוטנטים

 בכלל, האם מתואם או מדורג. 
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 ונבחן תשתית חלבוני עם לאינטראקציה התעלה זנב מתחם של תפקידו נחקר השני העבודה בחלק

 תוצאות פי על. 'והקרס החכה' מודל המכונה מודל -זו אינטראקציה המתאר ראשוני מנגנוני מודל

 ,בלתי מקופליםה םחלבוניה למשפחת שייך התעלה זנב, זה מודל בבסיס העומדות קודמות

 PDZמתחמי ל המאפשר קישור )הקישור מוטיב' (קרס' בקצהו גמישה אנטרופית כשרשרת משמשו

ומציעות תפקיד חשוב  'והקרס החכה' מודל את מחזקות זו עבודה תוצאות. תשתית חלבונישל 

 .לוויסות האינטראקציה עם חלבוני התשתית בזנב התעלה  alternative splicing-ה לתהליך

וחלבוני תשתית הדגימו תלות חזקה באורך  בין זנבות תעלה מותמרים קישור ניסיונות בפרט,

. התשתית חלבון של PDZ-ה למתחמי יותר חזקה אפיניות יותר קצר תעלה לזנב שרשרת התעלה:

, כן כמו. התעלה זנב שרשרת אורךו בין שני החלבונים הקישור אנרגיית ערך ןבי נמצא ישר יחס

 קצבה קבוע דרך התשתית לחלבון אפיניותה על משפיעזנב התעלה  שרשרת אורך כי נמצא

 זנב כי מעידות אלו תוצאות. דיסוציאציהקצב לה קבוע דרך ולא בין שני החלבונים אסוציאציהל

של חלבון  PDZ -ה למתחם הקישור תזמון את הקובע אנטרופי כשעון מתנהג האשלגן תעלת

 תומכות אלו תוצאות. חלבון תשתית-תעלה הקומפלקס פרדותיה קצב על משפיע ואינוהתשתית 

המתאר את תהליך  שרשרת'הכדור והמודל 'ללמעשה  האנלוגי' והקרס החכה' מודלב

 . המתח-תלוית האשלגן תעלת של המהירה אינאקטיבציהה

 האשלגן לתעלת כי מהעובדה בבירור עולה תעלות צברי ליצירת התעלה זנב מתחם חשיבות

 .טרמינלי C -ה  זנבה אורךב  רק השונים  splicing  של טבעיים ווריאנטים שני ישנם המתח-תלוית

 התעלה זנב של מבודד מקטע כי הראו והידרודינמיים יםיספקטרוסקופ, יםיביואינפורמט מבחנים

 נתוניו איכותיים קישור מבחני, בנוסף. חלבונים חסרי המבנהה למשפחת שייך הוא אף, הקצר

של  PDZ -ה למתחמי קצרתעלה הה זנב אפיניות כי בבירור הראו אנליטיים ממבחנים קישור

מדרוזופילה  שניידר בתאי ניסויי ביטוי משותף. הארוך הזנב של מזו יותר גדולהחלבוני התשתית 

, Shaker -ה תעלת של השונים לווריאנטים המקודדות DNA מולקולות שעברו טרנספקציה עם

 .התאים של השטח פני על הזנבות צברי של שונות ביטוי תבניות הדגימו, תשתית חלבוני עם יחד

 לחלבוני הזנבותשני  של השונה מהאפיניות ,הנראה ככל ,נובעבדפוס צברי התעלות  הנצפה שוניה

 התפתחות בזמני ,התעלה ווריאנטי שני של ביטויה לבחינת רמות RT-PCRאנליזת  .התשתית

 הביטוי הפרשינמצא כי . שונה ביטוי תבנית הווריאנטים לשני כי דגימהה, הפירות זבוב של שונים

 הארוך הווריאנט בו ,הלרווה משלב משמעותית יםמומצטמצ הולכים לקצר הארוך הווריאנט בין

 .שווה באופן מתבטאים הווריאנטים שני בו הבוגר שלב עד, יותר הרבה מתבטא

 לחלבון בדומה,  Kvבתעלות גם כי האפשרות את מעלה התעלה ווריאנטי זנבות על ממצאינו סיכום

 שני בין, developmental switch מעין ישנו, וזיכרון למידה בתהליכי המעורב NMDAR -ה

 קצרים זנבות של שונה מספר ותבעל מריותטטרהטרו תעלות קבלת המאפשר הווריאנטים

 עם בהקשר יצירת צברי תעלות התעלה פעילות על בקרה מאפשרייתכן ו זה תהליך. וארוכים

 האשלגן תעלת של טרמינלי C -ה הזנב חשיבות את מדגימים זו עבודה ממצאי .הזבוב התפתחות

 עם האסוציאציה קצב את המתזמנת אקראית שרשרתכ מתפקד התעלה זנב :המתח-תלוית

 ומשך חוזק בקביעת חשוב תפקיד יש, כך אם, והארוך הקצר התעלה ילווריאנט. התשתית חלבוני
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 צברי יצירת תבנית על וויסות זה של האינטראקציה משפיע. התשתית חלבוני עם האינטראקציה

הבדלי זרמים . תעלותדרך ה העוברים האשלגן זרמי וצפיפות רמת ועל הממברנה פני על תעלות

 . העצבים במערכת הפעולה פוטנציאל ועיצוב יצירת תהליך על להשפיע אלו צפויים
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תקציר  

 

 בשנים האחרונות מצטברות עדויות רבות למעורבות המיטוכונדריה במסלול  תמותה מכוונת של

התא אפופטוזיס. המיטוכונדריה מאחסנות חלבונים פרו- ת אותם לציטוזול כתגובה ואפופטוטים ומשחרר-

לסיגנל מתאים. כמו המיטוכונדריה עוברות אינטראקציה עם חלבונים המבקרים אפופטוזיס. אחד  ,כן-

 Voltage-dependant anion  (VDAC)  המשתתפים בתהליך האפופטוזיס ה המיטוכונדריה  מחלבונ

channel.  חלבון זה,  הממוקם בממברנה החיצונית של המיטוכונדריה, הינו תעלה אשר מעבירה יונים

מהווה החוליה   VDACולכן ה  למיטוכונדריה ממנו נוקלאוטידים ומטאבוליטים שונים אל הציטוזול ו

חלבון מפתח  הינו -VDACלכך שה  רבות יש עדויות ,בין המיטוכונדריה לבין הציטוזול. כיוםהמקשרת 

. Cytochrome cשלב שחרור ב ומעורב אפופטוטיתבתהליך ה  

 Bcl-2–ו  Bcl-xL מבקרים את  תהליך האפופטוזיס, כאשר כ  ידועים Bcl2חלבונים ממשפחה 

הינם אנטי  העמידות של תאים סרטניים כנגד חומרים המשרים אפופטוזיס  מיוחסת לביטוי  אפופטוטים.-

ביתר של החלבונים האנטי עים אינטראקציה בין הימחקרים שונים מצאפופטוטים בתאים סרטניים. - - 

VDAC לחלבונים ממשפחת ה -  Bcl2 .במחקר זה   כשלב במנגנון הבקרה שלהם של תהליך האפופטוזיס

-Bclבמספר שיטות . הראינו שBcl-2  –ו   Bcl-xLל  VDACהראינו שישנה אינטראקציה ישירה בין 

ו  2 -  Bcl-xL ים אפופטוזיס אך לא בתאים המבטאים אמנם מעכבVDC  בעל מוטציות מסויומות. בנוסף

ו  Bcl-2יכולים  להקשר באופן ישיר ל  VDACהראינו שפפטידים המבוססים על  -Bcl-xL   ואף למנוע

את  הפעילות האנטי אפופטוטית שלהם.  

במסגרת זאת יש  VDAC,בנוסף לחלבונים ישנן מולקולות רבות העוברות אינטראקציה עם  

. אבץ, עופרת וקדמיום VDACמשפחה של מתכות כבדות שבמסגרת מחקר זה בדקנו את השפעתם על 

הינן מתכות כבדות אשר  בעלות  השפעה סביבתית  גדולה על בעלי חיים וצמחים וכיום ידועות מספר רב 

נדיאלית . במחקר זה של מחלות הנגרמות מהצטברות מתכות אילו בגוף בחלקן קשורות לפעילות מיטוכו

, ובכך זיהינו אילו מהמתכות עוברות   VDACה בדקנו את השפעת מתכות אילו על מוליכות  התעל

VDACאינטראקציה ישירה עם   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstarct 

 
The anti-apoptotic proteins of the Bcl-2 family are expressed at high levels in 

many types of cancer. However, the mechanism by which Bcl-2 family proteins 

regulate apoptosis is not fully understood. Here, we demonstrate the interaction of 

Bcl-2 and Bcl-xL with the outer mitochondrial membrane protein, voltage-dependent 

anion channel 1 (VDAC1). A direct interaction of Bcl-2 and Bcl-xL with bilayer-

reconstituted purified VDAC was demonstrated, by decreasing VDAC`s channel 

conductance. Expression of Bcl-2-GFP or Bcl-xL prevented apoptosis in cells 

expressing native but not certain VDAC1 mutants. VDAC1 sequences and amino acid 

residues important for interaction with Bcl-2 and Bcl-L were defined through site-

directed mutagenesis. Synthetic peptides corresponding to the VDAC1 N-terminal 

region and selected sequences bound specifically, in a concentration- and time-

dependent manner, to immobilized Bcl-2 and Bcl-xL , as revealed by the real-time 

surface Plasmon resonance. Moreover, expression of the VDAC1-based peptides in 

cells over-expressing Bcl-2 proteins prevented Bcl-2-mediated protection against 

staurosporine-induced apoptotic cell death. Similarly, a cell-permeable VDAC1-based 

synthetic peptide was also found to prevent Bcl-2-GFP-mediated protection against 

apoptosis. Finally VDAC1-based peptides were able to prevent localization of Bcl-xL 

in the mitochondrial Membrane. These results point to Bcl-2 and Bcl-xL as promoting 

tumor cell survival through binding to VDAC1, thereby inhibiting cytochrome c 

release and apoptotic cell death. Moreover, these findings suggest that interfering with 

the binding of these proteins to the mitochondria by VDAC1-based peptides may 

serve to potentiate the efficacy of conventional chemotherapeutic agents. 

Although many metals are essential to life, they become toxic at high 

concentrations. The present study focuses on several of these metals – Pb, Cd, and 

Zn– all of which are toxicants  in the environment introduced  by human activity. 

These Heavy Metals cause a number of diseases some of which involve the 

mitochondria. In this research our aim was to identify which of these heavy metal ions 



interact with bilayer-reconstituted-VDAC in order to  understand better  of their 

mechanism in the apoptotic pathways.  



 "חברתית של פירמות רב לאומיות זרות הפועלות בישראל דפוסי מדיניות אחריות": נושא העבודה

 

 נעה שריר: מגישה

 

 בנימין גדרון' פרופ: מנחה

 

במרכזו של המחקר עומדת בחינת ביטויי מדיניות האחריות החברתית של פירמות רב לאומיות זרות 

והפועלות בישראל  /70028700ונס לשנת 'המדורגות בארצות מוצאן במדד הקיימות העולמי של הדאו ג

במטרה לבחון ולזהות את התנאים או הגורמים המסבירים נטייה של פירמות רב , ת פירמות בנותבאמצעו

לאומיות זרות הפועלות בישראל לאמץ במסגרת ביטויי מדיניות האחריות החברתית שלהן בישראל כל אחד 

  :משלושת דפוסי מדיניות האחריות החברתית

 

 , י אתיקה"המונעים עהמונעת משיקולים עסקיים , אחריות חברתית אתית

שהיא בעיקרה יוזמות המגלמות אזרחות טובה ומתפיסה של צורך להשיב , אחריות חברתית אלטרואיסטית

 , האקלים והתרבות הארגוניים של הפירמה, חזרה לקהילה כחלק ממערך הערכים

לתת הכוללת את היוזמות בתחום האחריות החברתית אשר באות במטרה , ואחריות חברתית אסטרטגית

 , מענה לצרכים כלכליים לצד צרכים חברתיים

ישראל מהווים נגזרת של האסטרטגיה  –ובאיזו מידה ביטויי מדיניות האחריות החברתית בארץ המארחת 

העסקית  מאפיינים מבניים של הפירמות בסביבההגלובאלית של פירמות האם בארצות המוצא או של 

איפיונם של חסמים וזרזים של ביטויי מדיניות אחריות חברתית המחקר בזיהויים ובעוסק , בנוסף. המקומית

 .בפרט, ובישראל, בכלל, של פירמות רב לאומיות במדינות המארחות בהן הן פועלות

 

חורגת מעבר למילוי מחויבויות הכלכליות והלגאליות , על פי הגדרתה בספרות, האחריות החברתית האתית

גם אם הפירמה עצמה אינה אחראית להם ישירות , ולות חברתייםשל הפירמה ולאחריותה למנוע נזקים ועו

שכן , מיוחד או ראוי לציון" אחריות חברתית"גילוי  ןאי, ברמה זו. וגם אם היא עצמה לא תצא נשכרת מכך

 . היא מקיפה בעיקר את המצופה מהפירמה במסגרת תפיסת המוסריות החברתית

את מרחב הפעולות העסקיות התורמות לרווחה מוגדרת בספרות כמקיפה  אחריות חברתית אלטרואיסטית

טיפוס אידיאלי זה של אחריות חברתית מערב . הסביר או הוודאי של הפירמה, על חשבונה האפשרי, הכללית

השפעות )"נקיטת פעולות או גילוי יוזמות מעבר לתיקון או צמצום עוולות להם הפירמה עצמה אחראית 

.  ואים ועוולות חברתיים להם אין הפירמה אחראית ישירותלקבלת חבות על תחל"( חיצוניות שליליות

 אלטרואיסטיתהחברתית האחריות ביטויי מדיניות ה, הגדרתה הבסיסית ובמבחן התוצאה של תפוקותיהב

 כחלוקת רווחים כלכליים של הפירמה להשגת יעדים חברתיים שאין להם כל קשר ישיר עם יעדיהנתפסים 

.הרחבה היא מסבה לחברה ןת אותומוגדרת במונחי התועלשלה הבוחן לאפקטיביות אמת לכן ו



כמקדם , מוגדר כתורם לחיזוק הקונטקסט התחרותי של הפירמה אסטרטגיתהחברתית הריות אחדפוס ה

וכבעל מניעים המכוונים להפחתת סיכונים חברתיים ופוליטיים בסביבה , מטרות חברתיות וכלכליות גם יחד

מגדירה הספרות שני קריטריונים ברורים בהם מדיניות , עוד. העסקית ולפיתוח הזדמנויות עסקיות חדשות

ההתחשבות בצרכי הקהילה או הסביבה המקומית בה פועלת : ית אסטרטגית צריכה לעמודאחריות חברת

 . מאידך, והקשר לכישורי ויכולות הליבה של הפירמה, מחד, הפירמה

בוחן את , באמצעות חקר מקרים, אשר ראשוני למיפוי התחוםהמחקר הנוכחי הינו בבחינת מחקר גישוש 

מות רב לאומיות זרות הפועלות בישראל באמצעות ניתוח מסמכים דפוסי מדיניות האחריות החברתית בפיר

מדיניות האחריות החברתית מטעם ניהול תחום מובנים עם הממונים על  –ובאמצעות ראיונות עומק חצי 

 .בישראלשל הפירמות הרב לאומיות הזרות הפירמות הבנות 

 

 .שאלות המחקר

 

לאומיות זרות מהם התנאים או הגורמים המסבירים נטייה של פירמות רב , שאלת המחקר המרכזית היא

הפועלות בישראל לאמץ במסגרת ביטויי מדיניות האחריות החברתית שלהן בישראל כל אחד משלושת דפוסי 

ובאיזו מידה ביטויי , הדפוס האלטרואיסטי או הדפוס האסטרטגי, הדפוס האתי, מדיניות אחריות החברתית

אסטרטגיה הגלובאלית של ישראל מהווים נגזרת של ה –מדיניות האחריות החברתית בארץ המארחת 

 .מאפיינים מבניים של הפירמה בארץ המארחתהפירמה האם בארץ המוצא או של 

 

 :שאלות מחקר משניות הן

 

מהי מערכת זיקות הגומלין בין ביטויי מדיניות האחריות החברתית של פירמות האם בארצות המוצא  (1

 ?ישראל -המארחת  ובין ביטויי מדיניות האחריות החברתית של הפירמות הבנות בארץ

מהי מערכת זיקות הגומלין בין ביטויי מדיניות האחריות החברתית של הפירמות הזרות בארץ  (7

 ?יתמקומביבה העסקית הספירמות בהשל מבניים ישראל ובין מאפיינים  –המארחת 

 

 עשה בהסתמך על שני מודליםנמידול ביטויי מדיניות האחריות החברתית של הפירמות הזרות בישראל 

, (Carroll, 1979, 1991)הגדרתו בת ארבעת הרכיבים של קרול לאחריות חברתית של עסקים : מרכזיים

הממקם את אחריותם החברתית של העסקים במסגרת  (Wood, 1991)ומודל הביצועים החברתיים של ווד 

תוך , יהתהליכיה ותוצאות, השמה דגש בעקרונות המנחים את ביטויי מדיניות האחריות החברתית, שלמה

 .ביניהםאינטגרציה 



Subject: “Patterns of Corporate Social Responsibility Policies by FMNE’s Operating in 

Israel” 

By: Noa Sharir 

Advisor: Professor Benjamin Gidron   

 

The focus of this study is manifestations of corporate social responsibility (CSR) policies by 

foreign multi-national enterprises (FMNE’s), which were ranked by the global 2007-2008 

Dow-Jones Sustainability Index in their countries of origin and operate in Israel via subsidiaries. 

The research goal was to examine and identify the conditions or factors that explain the tendency 

of FMNE’s operating in Israel to adopt any one of the three ideal types of corporate social 

responsibility patterns as part of their activity in Israel:  

Ethical CSR, defined as driven by business considerations that are powered by ethics;  

Altruistic CSR, which primarily encompasses initiatives that embody good citizenship and the 

perception of giving back to society as part of the firm’s value system and organizational climate 

and culture;  

and Strategic CSR, which includes initiatives that aim to fulfill economic needs side by side with 

social needs.  

The study examined the extent to which CSR policies in the host country – Israel – are a 

derivative of the firms’ global strategy in their countries of origin or of the local business 

environment. In addition, the study identifies and characterizes the impediments and catalysts of 

CSR expressions by FMNEs in their host countries, in general, and in Israel, in particular.  

The present research is an initial exploratory study to map the field and is thus qualitative in 

nature, and examines the patterns of CSR in FMNEs operating in Israel, by means of documents 

analysis and semi-structured in-depth interviews with the people in charge of the firms’ 

subsidiaries’ social responsibility policies in Israel. 

  



Research questions 

The central research question is: What are the conditions or factors that explain the tendency of 

FMNEs in Israel to adopt, within the context of their social responsibility policies, any one of the 

three ideal types of social responsibility patterns – Ethical, Altruistic or Strategic? And, to which 

extent are the manifestations of social responsibility in the host country, namely Israel, a 

derivative of the firm’s global strategy in the country of origin or of the local business 

environment?  

Secondary research questions are: 

1) What is the reciprocal affinity between the firm’s CSR expressions in the country of 

origin and its subsidiary’s CSR expressions in the host country – Israel?  

2) What is the reciprocal affinity between the FMNE’s CSR expressions in the host country 

– Israel, and the firm’s structural characteristics in the local business environment? 

The modeling of the CSR policies of FMNEs operating in Israel was based on two central 

models, specifically Carroll’s (1979, 1991) four-component model of CSR and Wood’s (1991) 

social performance model, which places social responsibility within a wider context that 

integrates the underlying principles of corporate social responsibility, the processes of corporate 

social responsiveness and the outcomes of corporate behavior. 
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Abstract 

 

Information security is a crucial issue for any individual or organization that relies on 

information technology. There is an increasing awareness to the key role of human factors as 

determinants of secure behavior and proper use of information security systems. Many 

security mechanisms do not operate entirely automatically and autonomously, and they rely 

on the user for adjustments and maintenance. Furthermore, the role of some security 

mechanisms is mainly to provide alerts and other security-related communications, based on 

which the users perform security-related actions and adjust their behaviors. In some cases, 

behaving safely makes it more difficult or even impossible to achieve a desired goal. Thus, 

the decision how to respond to a security-related communication depends on the perceived 

costs and benefits. This creates a trade-off between the usability of a security system and the 

level of protection it provides. 

This study describes a model of three interrelated security-related behaviors, namely 

(i) the use of security features and their settings, (ii) the control over exposure to risk, and (iii) 

the response to security-related indicators. To validate the theoretical "Triad of security-

related behaviors" model, to examine the relations between the three behaviors and to 

understand how the cost/benefit trade-off influences the user's decisions regarding security, 

we developed a microworld research environment based on the Tetris game.  

The experimental system employs a special version of the Tetris game. The changes in 

the game aimed to make the gains of the player susceptible to security-related events. Hence, 

unlike in the original Tetris game, completed rows are not removed automatically but stay 

visible and susceptible to threats until the player initiates a protective action which saves the 

gains in a safe place. Security threats are viruses that delete Tetris bricks from the display. An 

attack can turn completed row to incomplete ones and thereby lessen the player's gains. 

Similar to real life situations, performing a protective security action and saving the gains is 



associated with usability costs that decrease productivity in the primary task. When saving the 

gains, the game is paused for a given period, interrupting the workflow and shortening the 

time available for playing. Players are provided with a security system, they can adjust its 

settings, and accordingly they receive indications about possible attacks. The system imitates 

normal and prolonged computer usage with motivating elements like monetary incentive 

according performance and fun. It also provides a dynamic research environment where 

security-related tasks and communications interrupt the user during an ongoing production 

task. 

The experimental system was used in four experiments, and with more than 180 

participants. The experiments examined how different users cope with the tension between the 

need for security and the pursuit after efficiency under different conditions. In the first 

experiment we examined how the "Triad of security-related behaviors" is affected by an 

environmental aspect which is the attack likelihood. Different likelihoods of being attacked 

can generate a risky or a relatively safe environment. We predicted that the participants would 

adapt different interaction patterns and attitudes towards the cost/benefit trade-off according 

the type of environment. We show that high and low frequencies of attacks evoked significant 

differences in all components of the triad model. Participants who experienced frequent 

attacks used high security levels, moderated their exposure to risk and were more likely to 

carry out protective actions following an alert, compared to participants who experienced 

infrequent attacks. Thus, even for a relatively small gain at risk, participants in the risky 

environment were more willing to endure the usability costs.  

In the second experiment, we addressed the concept of risky versus safe environments 

by manipulating the damage an attack can cause. We also examined which of the components 

in the "Triad of security-related behaviors" is sensitive to changes in the usability cost of a 

protective action. In addition, in this experiment we added user related factors to the triad, and 

observed how expertise in the primary task affects security-related behaviors. We found no 

relations between the costs of a protective action and the severity of the threat. However, each 

of these environmental factors interacted with different components of the triad. Severe 

damage from an attack decreases risk exposure in general. While the usability costs had a 

dominant impact on the exposure to risk, especially in the presence of a security indicator. 

Overall, skill in the primary task was found as an important factor that affected the interaction 



with the secondary task (i.e., information security). Greater skill in the primary task increased 

exposure to risk, especially when the damage severity was high. Furthermore, as skill 

increases, the likelihood to comply with alerts decreased, especially when consequences from 

an attack are not severe. 

In the third experiment we studied the relations between the reliability of a security 

system, the usability cost of a protective action and the components in the "Triad of security-

related behaviors". As in the previous experiment, we evaluated the role of expertise, and how 

it affects the behaviors in the triad. On average, the participants that used a reliable security 

system experienced smaller damages compared to participants who used an unreliable 

security system. However, when it comes to gains, we found that usability costs, and not 

reliability, had a significant effect on the gains participants accumulated during the 

interaction. This implies that the overall performance in a task is more sensitive to the costs of 

secure behavior, and that users can develop relatively efficient interaction patters that 

compensate for the need to interact with an unreliable security system. 

The forth experiment had two main goals, first to evaluate whether existing tools for 

assessing risk taking in different domains can assess risk taking in the context of interaction 

with information security systems. For that, we compare measures collected using the Tetris 

microworld, self-report tools and a dynamic behavioral measure of risk taking. Secondly, we 

examine how individual differences in risk taking affect the "Triad of security-related 

behaviors". We found that the behaviors in the triad correlate with different measures of risk 

taking. This may point to two important aspects of the interaction with information security 

system. First, it strengthens the notion that the interaction with security systems is not a single 

behavior. Second, not all the behaviors that construct the interaction and risk taking in 

computerized environments relate to the same measures of risk taking from other domains. 

In general, our findings confirm that there are three different, but interrelated security 

behaviors, which form the interaction pattern with information security system. Findings also 

indicate that properties of the threat (the severity and the likelihood of the threat), properties 

of the task and the security application (the reliability of the security system) and the 

characteristics of the user (skill, risk taking preferences) affected each of the security related 



behaviors differently. Furthermore, the acceptance of the usability costs of a secure behavior 

also changes depending on the properties of the environment, the system and the user. 

Users want both security and productivity, and finding the balance between these two 

motives is certainly challenging. There is no one solution to improving information security, 

but rather, several complementary approaches should be implemented to improve computer 

security and human interaction with security systems. This study provides a model that can 

serve as a framework for the understanding how users cope with the cost/benefit trade-off 

between usability and security during the dynamic interaction with information security 

systems. 

 

Keywords: Security, usability, trade-off, alerts, user modeling, behavior, decision making, risk. 
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 תקציר

כיום גוברת ההבנה בדבר . אבטחת מידע הינה גורם חיוני לכל אדם או ארגון המשתמש במערכות מידע

כחלק מהשימוש , חשיבותם של גורמי אנוש  בקביעת אופן השימוש וקבלת ההחלטות בנוגע להתנהגות בטוחה ונכונה

להתאים  על המשתמש .לחלוטין עצמאיואינם פועלים באופן אוטומטי אבטחת מידע רבים מנגנוני . במערכות מידע

בדבר  ותעלספק התריש מנגנונים לאבטחת מידע אשר תפקידם העיקרי הוא , יתר על כן. את המנגנונים לצרכיו

אבטחה לבצע פעולות המשתמש יכול  , בהתבסס על מידע זה. איומים על המערכת וחיוויים על מצב האבטחה שלה

וזהירה חה ובטהתנהגות  ,במקרים מסוימיםכי , אולם יש לזכור .התנהגותו למצב המערכת והסביבהולהתאים את 

לכן נוצרת . לעיתים מונעת מהמשתמש לממש את רצונותיו באופן מלאואף על השימוש במערכת המידע מקשה 

 .בין העלות הכרוכה בהתנהגות בטוחה ובין התועלת מהתנהגות זו -יחס של עלות אל מול תועלת  –תמורה 

ומייצגות את השימוש במערכות לאבטחת  בזו זוהתנהגויות הקשורות של שלוש  מחקר זה מתאר מודל

שליטה על ( ב), ןהאבטחה והגדרות שלהבתכונות של מערכת השימוש ( א): הנכללות במודל הן תההתנהגויו. מידע

היחסים  את, מרכיבי המודל ההתנהגותיאת  בחוןכדי לב. להתרעות של מערכת האבטחהתגובה ה( ג) ,החשיפה לסיכון

 ,תועלת בין שימושיות ואבטחה/ועל מנת להבין כיצד כל אחת מהן מושפעת מיחס העלות בין שלושת ההתנהגויות

 .טטריסהעל משחק  תפיתחנו סביבת מחקר מבוסס

שלא . לדמות שימוש יום יומי במחשב הכולל רכיבים של אבטחת מידע על מנת שינוייםנעשו  טטריסבמשחק 

הושארו  אלא, מיידי על ידי המערכתבאופן הוסרו לא  ידי השחקן-שהושלמו עלשורות , המקורי כמו במשחק טטריס

 ירוסכללו ואבטחה האיומי . ן במקום בטוחשומרת אתו נה עליהןמגה ת אבטחהזם פעולועד שהשחקן י על המסך

. שלמו יכלו הפגעות שהושור, כתוצאה מהתקפה של וירוס, וכך, למחוק לבני טטריס מהתצוגהמחשב אשר מסוגל 

הרווחים היה  תושמיר אבטחה תביצוע פעול. פגיעה כזו באה לידי ביטוי באופן ישיר ברווחים של השחקן מהמשחק

דבר שהקטין את , הושהה לפרק זמן מסויםהמשחק , כאשר השחקן הגן על השורות השלמות שצבר. מלווה בעלות

אותה יכול היה השחקן לכוון , התרעהמערכת כללה גם המערכת . פרק הזמן שנותר לשחק ולצבור רווחים נוספים

, (התקפות)מערכת ההתרעה התריעה בפני איומים אפשריים , בהתאם לרמת האבטחה שקבע השחקן. בהתאם לרצונו

לכן . מערכת ההתרעה זו לא הייתה מושלמת, אולם. בפניהם השחקן היה יכול להתגונן על ידי ביצוע פעולת אבטחה

השחקן השפיעה גם על ההסתברות להתרעת שווא או למצב בו המערכת לא התריעה בפני רמת האבטחה שקבע 

 . התקפה

כל נבדק השתתף במספר , נבדקים 081-יותר מ בהם השתתפו, בארבעה ניסויים השימש תיוימערכת הניסה

 תחת, יעילותבצורך ל ןהרצון בביטחואת  עם המתח שביןמתמודדים ניסויים בדקו כיצד משתמשים ה .מפגשים

שלושת ההתנהגויות המייצגות את השימוש במערכת לאבטחת מידע בדקנו כיצד  הראשון בניסוי. שוניםתנאים 

 האחת מסוכנת והשניי, ידי שינוי ההסתברות לחוות התקפה יצרנו שתי סביבות-על. סיכוי לתקיפהמושפעות מה

דפוסי התנהגות שונים בהתאם לסביבה נמצא כי המשתמשים אימצו , בהתאם להשערות המחקר. בטוחה באופן יחסי

אנו מראים כי המוכנות לקבל את העלות הכרוכה בפעולות אבטחה משתנה גם היא בהתאם , בנוסף. בה הם פעלו

התקפות  שחוו נבדקים .ההבדל בין הסביבות הוביל להבדלים בכל שלוש ההתנהגויות המרכיבות את המודל. לסביבה



לבצע פעולות הגנה לאחר חשיפת רווחיהם להתקפה ונטו יותר מיתנו את , תרמות אבטחה גבוהוהשתמשו בתכופות 

משתמשים נוטים , בסביבה בה יש התקפות תכופות, כלומר. בהשוואה לנבדקים בסביבה הבטוחה יחסית, העהתר

 .בהשוואה למשתמשים בסביבות בטוחות, יחסיתנמוכים  יםרווחעבור אפילו , להשלים עם העלות של אבטחת מידע

הנגרם כתוצאה מהתקפה והעלות ( קל  או חמור)יסוי השני בחן את האופן בו משפיעים חומרת הנזק הנ

היבט נוסף שנבחן בניסוי זה הוא . על קבלת ההחלטות והתנהגות המשתמשים, של פעולת האבטחה( גבוהה או נמוכה)

אחת . במודל תתנהגויועל כל אחת מהה( משחק)האופן בו משפיעה מיומנות המשתמש בביצוע המטלה הראשית 

, ואם כן, השאלות שעלו מתוצאות הניסוי הראשון הייתה האם מיומנות גבוהה במשחק מובילה ליחס שונה לסיכון

גומלין -תוצאות הניסוי הראו כי אין יחס. איך דבר זה משפיע על כל אחת מההתנהגות הקשורות לאבטחת מידע

לכל אחד מגורמים אלה הייתה השפעה שונה , אולם. ולת אבטחהבין חומרת הנזק לבין העלות של פע( אינטראקציה)

הנבדקים הקטינו באופן גורף את החשיפה , כאשר הנזק כתוצאה מהתקפה הוא חמור. על התנהגויות שונות במודל

ואילו העלות של פעולת אבטחה השפיעה על החשיפה לסיכון בעיקר כאשר התקבלה התרעה על להתקפה , לסיכון

על קבלת ההחלטות וההתנהגות של ( המשחק)נמצאה השפעה של המיומנות במטלה הראשית , הנחנוכפי ש. אפשרית

. נמצא כי מיומנות גבוהה במטלה הראשית מלווה בעליה בחשיפה לסיכון(. מטלה משנית)משתמשים במטלת אבטחה  

לבצע פעולות  ההנטיי, בקרב המשתמשים המיומנים, בנוסף. ממצא זה בולט במיוחד בתנאי בו הנזק מהתקפה חמור

במיוחד כאשר הנזק מהתקפה הוא , אבטחה בעקבות התרעה נמוכה יותר מנטייתם של המשתמשים הפחות מיומנים

 .נמוך

ובעלות של ביצוע פעולת אבטחה ( גבוהה או נמוכה)הניסוי השלישי התמקד באמינות מערכת ההתראה 

ים את ההתנהגויות הקשורות לאבטחת מידע לגורמים בניסוי זה בחננו כיצד משתמשים מתאימ(. גבוהה או נמוכה)

הנזקים שנגרמו להם כתוצאה , נמצא כי המשתמשים במערכת התרעה אמינה ניצלו את יכולותיה ובהתאם. אלו

, למרות זאת. מההתקפות היו נמוכים יותר מהנזקים שנגרמו למשתמשים שנעזרו במערכת ההתרעה הפחות אמינה

. מטלה הראשית נמצא כי העלות של ביצוע פעולת אבטחה היא הגורם המשפיעכאשר בוחנים את הרווחים מה

המשתמשים במערכת בה העלות של פעולת אבטחה הייתה נמוכה צברו יותר רווחים מהמשתמשים במערכת בה 

דבר זה מעיד כי ביצועים של משתמשים במערכת אבטחת מידע רגישים יותר לעלות של פעולת . העלות הייתה גבוהה

אפקטיביות אשר יפצו על הצורך להסתמך על  תוכי משתמשים יכולים לאמץ התנהגויו, ה מאשר לאמינותאבטח

 .מערכת התרעה שאינה אמינה

היא , הראשונה. והיו לו שתי מטרות משלימות, אישיים בנטילת סיכון-הניסוי הרביעי התמקד בהבדלים בין

חומים שונים יכולים לנבא את הנטייה ליטול סיכון במהלך ליטול סיכון בת הלבחון האם כלים קיימים להערכת הנטיי

השוונו בין מדדים לנטילת סיכון שנאספו באמצעות המערכת הניסויית , לשם כך. השימוש במערכות לאבטחת מידע

לבין מדדים שהופקו משאלונים על נטילת סיכון בתחומים שונים וכלי להערכת הנטייה ליטול סיכון בסביבה 

אישיים בנטייה ליטול סיכון באים לידי -של ניסוי זה הייתה לבדוק כיצד ההבדלים הבין הה השנייהמטר. דינאמית

מצאנו כי קיימים מתאמים בין מדדים מסוימים להערכת . ביטוי בכל אחת מההתנהגויות הקשורות לאבטחת מידע

ק את ההשערה כי השימוש ממצא זה מחז. ליטול סיכון ובין התנהגויות מסוימות הקשורות לאבטחת מידע ההנטיי

. אלא נובע משילוב של מספר התנהגויות שונות הקשורות זו בזו, במערכות לאבטחת מידע אינו נובע מהתנהגות אחת

אישים בנטייה -לא כל ההתנהגויות הקשורות לשימוש במערכת לאבטחת מידע רגישות לאותם הבדלים בין, בנוסף

 . ליטול סיכון

אששים את הטענה כי קיימות שלוש התנהגויות הקשורות לשימוש הממצאים מארבעת הניסויים מ

. מיצגים את השימוש במערכת לאבטחת מידע, יחד עם הקשרים ביניהם, התנהגויות אלו. במערכות לאבטחת מידע

( אמינות ההתרעות)מערכת האבטחה , (תדירות האיום וחומרתו)הממצאים מצביעים כי תכונות של האיום , בנוסף



המוכנות של , כמו כן. באופן שונה תמשפיעות על כל אחת מההתנהגויו( יומנות ונטייה ליטול סיכוןמ)והמשתמש 

הסביבה בה המערכת , תלויה במאפיינים של המערכת, המשתמש לקבל את העלות הכרוכה בהתנהגות בטוחה וזהירה

 .פועלת והמשתמש עצמו

מציאת האיזון בין שתי דרישות אלו . באבטחת מידע ושימוש יעיל המערכת גם יחד םמשתמשים מעונייני

על מנת , אין פתרון אחד לבעיה זו אלא יש להשתמש במספר גישות משלימות ושונות. הינו אתגר מורכב וחשוב ביותר

בו  מחקר זה מציג מודל אשר יכול לשמש כבסיס להבנת האופן.  לספק למשתמש מערכת אבטחה שימושית

 .משתמשים מתמודדים עם התמורות בין העלות הכרוכה באבטחה לבין התועלת מהשימוש מערכות מידע

קבלת , התנהגות, מודל משתמש, התראות, (גומלין-יחס)תמורה , מערכת אבטחה, שימושיות :מלות מפתח

 .סיכון, החלטות
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 "נשים ערביות פלסטיניות בישראל כותבות את עצמן" :נושא העבודה

 סאלח אבו ליל מסארווה: שם המגיש

 ר הנרייט דהן כלב"ד: שם המנחה

 

 :העבודה תקציר

של התרבות והספרות " היבשת האפלה" עבודת מחקר זו מאירה את החושך של 

הושתק לאורך קול זה הונמך ו. ומשמיעה את הקול הנשי בספרות ערבית  הערבית

סופרים  ,"ِرَجاٍل ِكتاَبُة" , שנים רבות בספרות שנכתבה והוכתבה על ידי גברים

הדבר נעשה במטרה לזהות דפוסים ומאפיינים ייחודיים . ומבקרים ספרותיים

 ِكتاَبٌة" )כתיבה נשית"בכתיבת נשים ערביות ועל ידי כך להציג ראייה חדשה על מונח 

ענף פעוט וזניח של העץ הגדול והחשוב  ,( ِنَساٍء ِكتاَبُة" )נשיםכתיבת "לעומת (  َنسََِوّية

הנחה זו בדבר ייחודיות הכתיבה הנשית . של העולם הספרותי ההגמוני של גברים

אופי פמיניסטי מובהק  מתחברת להנחה נוספת בדבר קיום ספרות נשית בעלת 

. בטקסטים של סופרות ערביות  

תמקד בקבוצה ייחודית ומיוחדת מאוד של החוקר מ, על מנת לאושש הנחות אלה

הכוונה היא לציבור הנשים הפלסטיניות הכותבות בישראל : נשים ערביות כותבות

המטרה היא למפות קבוצה בעלת אופי ייחודי במינו . 7002ועד  8491בתקופה שבין 

ומיפוי " ביוגרפיה-גיאו"בשל נסיבות גיאופוליטיות וזאת תוך כדי הצגת המונח 

 . יטתי של סופרות פלסטיניות בישראלמקיף וש

החוקר טוען כי קבוצת נשים פלסטיניות כותבות בישראל מהווה קבוצה ייחודית גם 

בשל הדיכוי הכפול ממנו סובלות בהיותן פלסטיניות בישראל ובהיותן נשים בעולם 

ניתן לראות במאורעות האינתיפאדה הראשונה מעין הקבלה , בהקשר זה. הגברי

נעשה , על מנת לבדוק טענה זו. אבק האישה על שחרורה והעצמתהסימבולית למ

כדי לראות כיצד אלמנטים   ניתוח מעמיק של טקסטים מאת הסופרות

 .קונטקסטואליים אלה נשזרים בתוך הנרטיב ובתוך הדימויים

המחקר מציג התייחסות נרחבת למעמדה של כתיבת , "טקסטואלית-מקרו"ברמה ה

, וזאת דרך פריזמות היסטוריות, י כעולם של גבריםנשים בעולם הספרותי הערב

" קו הירוק"סוציולוגיות ותרבותיות של התפתחות ספרות נשים בכלל ובתחום ה

מוצגת סקירת , כמו כן(. מבוא ופרק ראשון: ראה)בפרט  7002ועד  8491-החל מ

  (. 7פרק )היבטים מגדריים בתוך יצירות גברים ונשים בספרות הפלסטינית בישראל 
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המחקר עוסק בניתוח יצירות ספרותיות מאת נשים , "טקסטואלית-מיקרו"ברמת ה

ולאחר מכן , םתוך כדי הדגשת ההיבטים המגדריים הייחודיי, פלסטיניות בישראל

( 5-ו 9, 3פרק )בהשוואה שיטתית בין טקסטים מאת אישה וטקסטים מאת גבר 

לצורך איתור אותם אלמנטים המייחדים את הכתיבה הנשית בכלל והכתיבה הנשית 

הסופרות הפלסטיניות חוות ומשקפות את שהטענה היא . הפלסטינית בישראל בפרט

ביוגרפית שסובבת -המציאות הגיאואת , מציאותן הפרטית והנסתרת ויחד עם זאת

וזאת שוב " ,גדולים"משתתפות בתיאור תכנים פוליטיים , במילים אחרות, אותן

  . דרך הפריזמה הנשית

נרחב ומקיף של סופרות מיפוי המחקר מציג , נוסף לניתוח טקסטואלי השוואתי

רבות ללא ידיעות מתועדות , הכולל גם שמות נשכחים וזנוחים, פלסטיניות בישראל 

לעיתים היו בידי החוקר פירורי מידע בודדים בלבד אודות . על חייהן או יצירותיהן

 ( 'א נספח: ראה)אותן הנשים הכותבות 

 נספח: ראה)עם שלוש סופרות פלסטיניות בישראל  ראיונותהחוקר מציג , כמו כן

י ראיונות אלה מהווים חוליה מקשרת בין הנשים לבין יצירותיהן וכלי ייחוד(. 'ד

  . להבנה מעמיקה יותר של כתיבתן ושל הנסיבות בהן היא נוצרת

החוקר מגיע למסקנה כי אכן יש לבודד ספרות נשית פלסטינית , בסופו של דבר

הן מבחינה תכנית והן מבחינה , בעל מאפיינים ייחודיים, אנר נפרד'בישראל כז

טואליים הן מניתוחים קונטקס ,משתמעשכפי , הסופרות הפלסטיניות. סגנונית

מביעות ומעצבות את זהותן דרך , "ביוגרפי-גיאו"וטקסטואליים והן מהניתוח ה

בעולם הביקורת . כותבות את עצמן ביצירתן, במילים אחרות, או, הטקסט

בעל , "אוטוביוגרפיה"הכתיבה העצמית הזו נראתה כתחום ה, הספרותית ההגמונית

החוקר מבקש לבדוק . מניםכגון רו" אמתיות"לעומת היצירות ה, חשיבות זעירה 

סגנונות , דימויים, מחדש את המושג של אוטוביוגרפיה על ידי חשיפת תכנים

, ומראה השתלבות של דימויים של הפרטי והנסתר, שמאפיינים את הכתיבה הנשית

מקבלת אפוא מעמד עצמאי ובעל חשיבות רבה בפני  כתיבה נשית. של בדידות ועצב

 . המעמד הראוי לה, עצמו

מחקר חלוצי בתחום הספרות הערבית מבחינת התייחסות , לאמיתו של דבר ,זהו

ניתוח )תובנותיו התיאורטיות . מגדרית לכתיבת נשים פלסטיניות בישראל

מיפוי מקיף של סופרות פלסטיניות בישראל סוללות דרך )והמעשיות ( טקסטואלי

קשבה ממוצה של הספרות הערבית דרך ה-לחוקרים ולמתעניינים בתחום הבלתי

 . לקול הנשי שלה
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Abstract: 

BACKGROUND 

The Public Advisory Committee responsible for recommending new technologies for the 

National List of Health Services (NLHS) in Israel has to choose among medical 

technologies under budget constraints.  The decision-making process must minimize 

individual interests and reduce possible biases and faults. 

The best approach to meet this mission is poorly defined. The Gibbard-Satterthwaite 

Theorem determines that each non-dictatorship electoral system, allowing discrimination 

between more than two possible alternatives, may be vulnerable to manipulation.  

The Delphi method is a technique used for controlling group interaction and reaching a 

consensus by utilizing the expertise of committee members. This method has not yet been 

implemented in the process of bringing new technologies in to the health portfolio.  

OBJECTIVES 

The problem under study:  A group of individuals (Public Advisory Committee) must 

choose a feasible subset of alternatives. The cost of each alternative defines feasible 

subsets, from which the selection should be performed. Individuals report the choice 

function only about their preferences among the alternatives, and the function chooses the 

maximum feasible subset of alternatives. 

Research objectives: To examine whether the process is resistant to manipulation and to 

test whether the Delphi method can provide a convenient tool for selecting medical 

technologies for the NLHS in Israel under a pre-defined budget constraint.  

CONTRIBUTIONS OF THIS STUDY 

• The "unrestricted domain" introduced by Arrow (1951) does not exist in our case. Thus, 

not all subsets of alternatives are possible, so it is a restricted domain on which the 

individuals have their preferences. 



• The individuals report their preferences among the alternatives and the function chooses a 

possible subset of alternatives. The combination of these two elements has not been 

examined previously and represents a significant innovation and uniqueness of this study. 

• The implementation of the Delphi method in selection of technologies in the Public 

Advisory Committee in Israel at 2012.  

METHODS 

To test resistance to manipulation of the choice function accepting individuals’ 

preferences among the alternatives and choosing a maximum feasible subset, we assumed 

existence of such a function. The function also features the Independence of Irrelevant 

Alternatives property, the Pareto principle and resistance to manipulations. We 

demonstrated that this function must be a dictatorship. 

The Delphi method has been applied in two groups: medical specialists and observers in 

the NLHS committee.  The participants were requested to choose and rank five of ten 

technologies in two rounds, repeating the ranking after receiving the results of the first 

round. Analysis has been performed using descriptive statistics and non-parametric tests. 

RESULTS 

We demonstrated that under the given circumstances, a social choice strategy-proof function 

cannot be found. 

Delphi Method: After two rounds of the experiment, observers and medical specialists 

reached agreement on four of the five highest ranked technologies in each field (oncology 

and cardiology) regarding their importance to be included in the NLHS. Three of these 

four technologies were indeed included in the NLHS for 2012. 

CONCLUSIONS 

  We have shown that the Gibbard-Satterthwaite Theorem is upheld in our model, since 

the social choice function in our model can be amenable to manipulations or dictatorship. 

   The study demonstrated that the Delphi method, implemented in our study to overcome 

the drawbacks of the social choice function, can be used as a convenient tool to rapidly 

reach consensus on resource utilization of a healthcare system under budgetary 

constraints. The Delphi method can also be utilized by other commercial and government 

institutions facing the problem of selection of a limited number of alternatives from a 

given variety, while the selection is made under constraints. 



  פיתוח שיטה להחלטה קבוצתית להערכה ובחירה של סל טכנולוגיות רפואיות תחת   :נושא העבודה

  .אילוצי תקציב                          

  סבטלנה דייצ'מן     :שם המגיש

  פרופ' יוסף פליסקין,  ד"ר אלה שגב /ים:שם המנחה

  :תקציר העבודה

  רקע

ועדת סל הבריאות ממליצה על הכנסת טכנולוגיות חדשות לסל הבריאות במדינת ישראל. תהליך    

אמור ליצור את הרכב שרותי הבריאות הטוב ביותר עבור האזרח, תוך עמידה באילוצי  עדכון הסל

  .לא רלוונטיותתקציב ומזעור השפעות 

פרטים עושים בחירה בין יותר משתי בה שמערכת קובע  Gibbard-Satterthwaiteמשפט    

  .או דיקטטורה חשופה למניפולציותמאלטרנטיבות 

השפעות לא האינטראקציה הקבוצתית ויכולה לצמצם  מאפשרת בקרה על Delphiשיטת    

קבלת החלטה סופית מוסכמת שמבוססת על מיצוי היכולת והידע . השיטה מאפשרת רלוונטיות

  שיטה טרם יושמה בתהליך הכנסת טכנולוגיות רפואיות לסל הבריאות. ההקבוצתי. 

 מטרות

ועדת הסל צריכה לבחור תת קבוצה פיזיבילית של אלטרנטיבות.  לכל אלטרנטיבה  :הבעיה הנחקרת

 ישנוהבחירה. לכל הפרטים מתבצעת מוגדרות תת קבוצות פיזיביליות שמתוכן  לפיהעלות נתונה 

ית בחירה רק על יתת הקבוצות המכסימליות. הפרטים מדווחים לפונקציחס העדפה על כל מראש 

  יחס העדפה שלהם על אלטרנטיבות והפונקציה בוחרת תת קבוצה פיזיבילית מכסימלית.

לבדוק האם שיטת דלפי יכולה ו לבחון האם תהליך מסוג זה עמיד למניפולציות :מטרות המחקר

  .של תקציב מוגבל אילוץ תחת בישראל סל הבריאות עבור טכנולוגיות רפואיות לבחירתכלי  לשמש

  ייחודיות המחקר בהשוואה למחקרים קודמים

או   (unrestricted domain) תחום הבחירה הבלתי מוגבל Arrow (1951)פי -התכונה ,שמכונה על �

(universality) .לכן במחקרנו לא כל תת הקבוצות של האלטרנטיבות הינן אפשריות אינה מתקיימת 

  .) שעליו לפרטים ישנן העדפותrestricted domainמדובר בתחום מוגבל (

הפרטים מדווחים על יחס העדפה על אלטרנטיבות והפונקציה בוחרת תת קבוצה אפשרית במחקרנו  �

קודמים בחירת האלטרנטיבה התבססה על דיווח יחס העדפה על ידי של האלטרנטיבות. במחקרים 

 שילוב של שני האלמנטים מהווה חידוש ייחודי למחקר זה. פרטים.

  .בחירת טכנולוגיות לסל הבריאות בישראלב לראשונהיישום של שיטת דלפי  �

  שיטות

במטרה לבחון האם פונקציה הבחירה, שמקבלת מהפרטים יחס העדפה על האלטרנטיבות עצמן     

), הנחנו שקיימת  strategy-proofובוחרת תת קבוצה מכסימלית פיזיבילית, אמידה למניפולציות (

פונקציה כזאת והיא מקיימת תכונת אי תלות באלטרנטיבות לא רלוונטיות ועיקרון פרטו ובנוסף אינה 

  נו  שהפונקציה חייבת להיות דיקטטורה.יניתנת למניפולציה. הרא



שיטת דלפי בשתי קבוצות: קבוצת רופאים מומחים (אונקולוגים וקרדיולוגים) וקבוצת יישום    

בסבב הראשון המשתתפים  .ועדת סל הבריאות מטעם קופות חולים ומשרד הבריאותומשקיפים ב

שני המשתתפים חזרו על התהליך בסבב  להכנסה לסל.ו עשר שהוגשחמש טכנולוגיות מתוך  דירגו

באמצעות ראשון. התוצאות הושוו בסבב טכנולוגיה  של כל לאחר שקיבלו משוב מצטבר על דירוג

  פרמטריים.-סטטיסטיקה תיאורית ומבחנים א

  תוצאות

   .strategy-proofת בחירה חברתית שהיא ילא ניתן למצוא פונקצינו שבמקרה שחקרנו הוכח •

בהשוואה בין שתי הקבוצות לא  מגמה של התכנסות ההעדפות. דלפי הודגמהשיטת בניסוי של  •

  יה וקרדיולוגיה.גהבריאות באונקולוהטכנולוגיות שנבחרו להיכלל בסל  5מתוך  4 - בנמצא הבדל 

  מסקנות

 ת בחירהיפונקציו התקיים עבור המודל הייחודי למחקר זה Gibbard-Satterthwaiteהמשפט של     

   חברתית במודל הנחקר ניתנת למניפולציות או דיקטטורה.

בחירה של אלטרנטיבות ולהקטין השפעות לא ענייניות  על ידי שימוש התהליך  את ניתן לייעל    

בשיטת דלפי במערכת מוגבלת במשאבים. שיטת דלפי  מאפשרת להגיע להסכמה מהירה  לגבי  ניצול 

השיטה ישימה גם  ולוגיות תחת אילוץ של תקציב מוגבל.משאבי מערכת הבריאות בבחירה של הטכנ

   בתנאים דומים.בתחומים אחרים שמקיימים בחירת אלטרנטיבות 
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ABSTRACT 

Introduction: Post-chemotherapy cognitive impairment (also known as “Chemobrain” or 

“Chemo fog”) is frequently reported among breast cancer patients. The literature on this topic is not 

consistent. Some authors have found cognitive impairment following chemotherapy and others have 

not detected these deficits. It has been suggested that chemotherapy treatment is only one of the 

possible explanations for changes in cognitive function following a diagnosis and treatment of breast 

cancer. Furthermore, the observed declines in cognitive functioning may be quite subtle and change 

over time. Lack of congruence has been found between Objective cognitive deficits and Subjective 

cognitive complaints in many studies.  

Purposes of the study: The purposes of this study were: 1) to specify cognitive changes 

observed among breast cancer survivors treated with chemotherapy and tamoxifen over time with 

emphasis on the congruity between Objective and Subjective measures. 2) to describe and examine the 

type of concordance and discordance between Objective cognitive deficit and Subjective complaint 

among breast cancer patients after chemotherapy and 3) to evaluate the contribution of personality 

traits and emotional states such as Perfectionism, Self-criticism, Distress, Depression, Self-esteem and 

Body image to explaining the observed types and levels of cognitive concordance. 

Patients and methods: 100 women who were diagnosed with chronic illness participated in 

the research (80 women diagnosed with cancer in different stages of treatment and 20 women 

diagnosed with chronic pain). The current study was conducted in three stages: retrospective, cross-

sectional and prospective. The participants in the retrospective stage included: 40 female survivors of 

breast cancer, 20 of who had completed chemotherapy treatment and 20 women who were treated 

only with tamoxifen. Sixty women participated in the cross-sectional stage; 40 of who were diagnosed 

as suffering from cancer whose cognitive function was assessed before starting treatment and 20 

women suffering from chronic pain for a period of at least three months. In the prospective stage, 30 

women with cancer recruited from the cross-sectional stage were re-examined approximately one year 

after their initial assessment to observe changes in cognitive function following diagnosis and 

treatment for breast cancer.  



Results from the retrospective stage: Forty percent of patients in both of the groups were 

classified as having mild impairment in overall episodic memory. No between-group differences were 

found in the frequency of Subjective cognitive complaints. Subjective complaints were reported by 

69% of patients but were unrelated to Objective cognitive performance. 

Results from the cross-sectional stage: There was no significant difference in D&P memory 

subtests between both (chemotherapy and tamoxifen) breast cancer groups in the cross-sectional stage 

of study (after diagnosis of cancer and before starting of therapy).The memory performance was not 

correlated with self-reported memory problems or Subjective complaints of attention/concentration. 

Comparing breast cancer patients before treatment and those assessed after treatment in the 

retrospective stage showed that breast cancer patients in the retrospective stage had better 

performance on most neuropsychological tests. The pain group showed the worst performance of all 

three groups when compared to the breast cancer patients from the retrospective and cross-sectional 

stages. Also, there were no significant differences between the three groups on Subjective complaints. 

The total cross-sectional sample was combined and four groups of concordance-discordance were 

created by crossing the Subjective and Objective test results on memory performance (2 types of 

Discordance and 2 types of Concordance between Objective-Subjective memory functions). These 

groups were compared on psycho-social variables and the results showed that the group that was most 

distressed was the group who was impaired on both Objective and Subjective memory assessments 

followed by the group who were discordant with normative Objective but impaired Subjective 

memory assessment.  

Results of prospective stage: Overall Objective memory assessment showed that among 

those who were normative in Time 1, 79% retained good cognitive function in Time 2, while 21% 

(n=4/19) went on to become mildly impaired. Similarly, 73% of those who were mildly impaired at 

Time 1 remained impaired at Time 2 while 27% improved at Time 2 (3/11). A total of 7/30 or 23% of 

the prospective sample changed their Objective cognitive function between Time 1 and Time 2. 

Depression as assessed by the Depression sum (clinical cut-off version), showed that the majority of 

those with depressed affect in Time 1 (83%), improved over time. Patients in Time 1 were found to 

have significantly higher levels of POMS Confusion and Tension (marginally significant), and Self-

esteem than in Time 2, but no change was found in measures of Pain, Socially-Prescribed 

Perfectionism, Self-criticism and POMS Anger, Depression and Fatigue. No changes in Body image 

were found. 

All the groups showed some change in the types of concordance or discordance between 

Objective and Subjective memory performance. Approximately one-half (16/30 or 53%) remained 

consistent between the Time 1 and Time 2 concordance-discordance groups. Psycho-social variables 



were found related differently to types of concordance or discordance between Objective and 

Subjective memory performance and their changes over time. Patients who were found to have 

normative Objective memory functions but had Subjective memory complaints (Discordant B group) 

had the highest levels of Self-Oriented Perfectionism at Time 1 in the prospective sample. The group 

with impaired Objective and Subjective memory assessments (Concordant A group) group show 

significant improvement over time in Anger, Confusion, Depression (POMS sub-scales), but the 

group with normative Objective and impaired Subjective assessment (Discordant B group) showed no 

significant changes over time on distress measures.  

Conclusions: There were no significant group differences between individuals after diagnosis 

of cancer before starting of chemotherapy or tamoxifen treatment on any of the neuropsychological 

tests. Long-term cancer survivors were no more likely to show any type of cognitive deficits than 

women diagnosed with cancer before therapy. 

The discordance between Objective and Subjective cognitive functioning is not related to 

measures of distress or Self-esteem. It may be a reflection of stable personality traits. The different 

types of concordance and discordance between Objective and Subjective cognitive performance were 

found to be related differently to personality variables and the concordance groups had various levels 

of emotional changes over time. The results suggest that the Doors and People test is a sensitive 

measure of memory deficits that is feasible for use with clinical populations of breast cancer patients in 

order to monitor changes in cognitive function.  

Keywords: Breast Cancer, Objective Cognitive deficits, Subjective Cognitive deficits, Perfectionism, Self-

criticism, Distress, Depression, Self-esteem and Body image.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
תפקוד קוגניטיבי אובייקטיבי וסובייקטיבי בקרב נשים חולות סרטן השד נושא העבודה:  

סבטלנה פרוקשב    : השם המגיש  

המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שרלוט ב. וג'ק ג' שפיצר, פרופ' ג'ולי צוויקל  שם המנחה:   

-הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן                      גוריון בנגב  

רתקצי  

כימי" או "ערפל "מוח בכינוי טיפול כימותרפי ידועה  לאחרהירידה ביכולות הקוגניטיביות  מבוא:

זוהי אחת מתופעות הלוואי המדווחות בקרב חולי סרטן. הספרות בנושא איננה אחידה. תוצאות של  כימי".

ישנם מחקרים ואולם  ם, ם בתפקודים קוגניטיביישטיפולים כימותרפיים פוגעי מראותמחקרים מסוימים 

רק אחת מהסיבות האפשריות  שלא מצאו קשר בין הפרמטרים. הועלתה השערה שטיפול כימותרפי הינו

. המחקרים העכשוויים טיפול בההאבחנה של מחלת סרטן ולאחר שינויים קוגניטיביים המופיעים ל

החוקרים את ההשפעה של כימותרפיה מראים שלא כל הנחשפים לכימותרפיה יורדים בתפקוד קוגניטיבי: 

דווח על חוסר התאמה בין רבים מחקרים ומשתנים לאורך זמן . כמו כן, ב מתוניםהשינויים יכולים להיות  

שינויים אובייקטיביים בתפקודים קוגניטיביים ותלונות סובייקטיביות אצל חולות סרטן שד.  

) להגדיר  את השינויים הקוגניטיביים הנצפים בקרב 1מטרות המחקר היו:  מטרות המחקר:

התאמה בין כלים אובייקטיביים  עם דגש עלכימותרפי והורמונאלי למשך זמן,  חולות סרטן לאחר טיפול

) לתאר ולבדוק סוגי התאמה ואי2וסובייקטיביים.  התאמה בין ירידה  קוגניטיבית אובייקטיבית ותלונות -

תרומתן של תכונות אישיות ומצבים את ) לבדוק 3כימותרפיה.  לאחרסובייקטיביות בקרב חולות סרטן 

להסברתם  ,גשית, דיכאון, הערכה עצמית ודימוי גוףכמו פרפקציוניזם, ביקורת עצמית, מצוקה ר ,רגשיים

של סוגים שונים של התאמות קוגניטיביות.   

 80נשים שאובחנו כסובלות ממחלה כרונית (סרטן וכאב כרוני) השתתפו במחקר ( 100 שיטה:

נשים חולות סרטן בשלבים שונים של המחלה ו המחקר נערך בשלושה שלבים:  .כרוני)נשים עם כאב  20-

 20 , מהםנשים שורדות סרטן 40טיבי השתתפו רטרוספקטיבי, חתכי ופרוספקטיבי. בשלב רטרוספק

נשים קיבלו טיפולים כימותרפיים ו חתכי הנשים קיבלו רק טיפול  הורמונאלי בטמוקסיפן. בשלב  20-

כת תפקוד קוגניטיבי לפני עברו הערונשים שאובחנו כסובלות מסרטן  40 מהם, נשים 60השתתפו 

התחלת הטיפול ו  פרוספקטיביהבשלב  סובלות מכאבים כרוניים לפחות שלושה חודשים.הנשים  20-

, קודמתהבדיקה העברו הערכה חוזרת שנה אחרי וחתכי הסרטן שגויסו בשלב נשים חולות  30 השתתפו

טיפול בה. הסרטן והכדי להעריך שינויים בעקבות מחלת   

לא נמצאו שינויים מובהקים בין שתי הקבוצות בציון כללי של  רטרוספקטיבי:תוצאות השלב ה

מבחנים ה תת זיכרון אפיזודי ובכל זיכרון ויזואלי, זיכרון מילולי, שיום וזיהוי הנמדדים על ידי ציונים  -

מהמטופלות בשתי קבוצות נמצאו מתפקדות עם ירידה קלה בתפקוד הזיכרון האפיזודי. לא  40%גילאים. 



תלונות סובייקטיביות  דווחו על   לתדירות התלונות הסובייקטיביות. נמצאו הבדלים בין הקבוצות בנוגע

.ות לתפקוד קוגניטיבי אובייקטיביאולם נמצא כי תלונות אלו אינן קשור ,מהחולות 69%ידי   

לא נמצאו שינויים מובהקים בתפקוד במבחן זיכרון אנליטי "דלתות  תוצאות השלב החתכי:  

בשלב חתכי של המחקר (אחרי  .שדהסרטן של  (כימותרפיה וטמוקסיפן) קבוצותהתי אנשים) בין שו

התגלתה אי יפול)אבחנת המחלה ולפני ט התאמה בין תפקודי זיכרון אובייקטיביים לבין תלונות -

ים השוואה בין חולות סרטן השד לפני הטיפולים לבין חולות אחרי טיפולבייקטיביות בזיכרון וקשב. סוב

תיפקדו ברמה גבוהה יותר בכל המבחנים הנוירוהאחרונות  , רטרוספקטיביהשגויסו בשלב    פסיכולוגיים.-

בהשוואה לחולות סרטן השד  ,מבין שלוש הקבוצותביותר נמוכה  הפקדה ברמה יקבוצת הכאב הכרוני ת

של המחקר. כמו כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שלוש הקבוצות  החתכיומהשלב הרטרוספקטיבי 

נפשית על פי שאלון המצוקה הבתלונות סובייקטיביות. בנוסף, לא נמצאו הבדלים בין כל הקבוצות ברמת 

יותר,  עצמית ודימוי הגוף. מטופלות עם כאב כרוני היו מדוכאותהערכה הה תעל מצוקה רגשית וברמ

וניסטיות מכוונות י עצמן ופרפקציוניסטיות מכוונות לעצמן, אבל פחות פרפקציביקורתיות יותר כלפ

. המדגם הרוחבי אוחד וארבע קבוצות של התאמה או איציפיות חברתיות התאמה נוצרו על ידי הצלבת -

סוגים של אישני התוצאות האובייקטיביות והסובייקטיביות לגבי תפקודי הזיכרון ( התאמה ושני סוגים -

בססה על בין הקבוצות הת ההשוואהן אובייקטיביים וסובייקטיביים). בין תפקודי זיכרו של התאמה

משתנים פסיכו הייתה בקבוצה ביותר והתוצאות הראו שרמת המצוקה הנפשית הגבוהה , סוציאליים-

הקבוצה בה  היתהאחריהן  ,כרוןיפקדה נמוך גם אובייקטיבית וגם סובייקטיבית מבחינת מדדי הזישת

נמצאה אי סובלת  מקשיי זיכרון) .  ך התאמה במדדי האובייקטיביות הנורמטיבית א-  

נשים הבבדיקה של תפקודי זיכרון אובייקטיביים נמצא שבין  שלב הפרוספקטיבי:התוצאות 

 .(שנה אחרי) 2טיבי טוב גם בבדיקה שמרו על תפקוד קוגני 79% 1פקדו ברמת הנורמה בבדיקה ישת

 1מהנשים שתפקדו ברמה נמוכה בבדיקה  73%) ירדו בתפקודי זיכרון. בדומה, 4/19( 21%למרות זאת 

מדגם מ 23%או  7/30). באופן כללי 3/11( 2השתפרו בבדיקה  27%אך  ,נשארו באותה רמה

. רוב הנשים שהיו בדיכאון 2ובדיקה  1תפקוד קוגניטיבי אובייקטיבי בין בדיקה ו ספקטיבי שינופרה

היו מבולבלות ומתוחות יותר. מסקנה זו הוסקה על 1שנה. חולות בבדיקה לאחר השתפרו   1דיקה בב פי -

שנערכה הייתה גבוהה יחסית לבדיקה  ןשאלות הבודקות מצוקה רגשית. כמו כן, ההערכה העצמית שלה

ביקורת  ,כאב, פרפקציוניזם מכוון ציפיות חברתיותה תשנה אחרי. לא נמצאו שינויים לאורך זמן ברמ

ף. בכל כמו כעס, דיכאון ועייפות. לא נמצאו שינויים בדימוי הגו ,ומדדים של מצוקה רגשיתעצמית 

בסוג ההתאמה או אי ההתאמה בין תפקודי זיכרון אובייקטיביים הקבוצות נמצא הבדל מסוים 

לבדיקה  1אחוז) נשארו באותו מצב בין בדיקה  53%או  16/30מהנשים ( למחצית. קרוב ובייקטיבייםוס

בין קבוצות התאמה ואי התאמה. משתנים פסיכו 2 דידקטיים נמצאו קשורים בצורה שונה לסוגים שונים -

ות עם תפקוד זמן. חוללאורך שינוים לשל התאמה ואי התאמה בין תפקודים אובייקטיביים וסובייקטיביים ו

ביותר ב') היו ברמה הגבוהה עם תלונות סובייקטיביות (קבוצת התאמה  ךאזיכרון אובייקטיבי נורמטיבי 

פקדה נמוך גם י. קבוצה שתספקטיביופרהבמדגם  1עצמי  בבדיקה  של פרפקציוניזם מכוון כלפי



כעס, הברמת  רה מובהקתשנה בצו לאחרהתאמה א')  השתפרה ת (קבוצת וגם סובייקטיבי תאובייקטיבי

דיכאון (תתהבלבול, ה קבוצת איונים של שאלון על מצוקה רגשית). שאל- התאמה ב' (אובייקטיבית ברמת -

הנורמה אבל מדווחת על קשיי זיכרון) לא השתפרה משמעותית במדדים של מצוקה רגשית אחרי שנה.   

תוצאות המבחנים הנוירו מסקנות: בידואליים יפסיכולוגיים לא הצביעו על הבדלים אינד-

ההורמונאליים. פיים או מובהקים בין נשים שאובחנו כחולות סרטן ולפני התחלת הטיפולים הכימותר

לפני  קדו ברמה קוגניטיבית דומה לנשים שאובחנו כחולות סרטןפיששרדו לאורך זמן תנשים חולות סרטן 

טיפולים כימותרפיים או הורמונאליים. נמצא כי אי התפקוד טיבי וההלימה בין התפקוד האובייק-

ת. ניתן להסביר זאת דרך הכרה  קשורה למדדים של מצוקה רגשית או הערכה עצמי אינההסובייקטיבי  

בתכונות אישיות יציבות. ההבדלים בין סוגי התאמה ואי התאמה בין תפקודים אובייקטיביים -

של שינויים רגשיים לאורך וסובייקטיביים נמצאו קשורים בצורה שונה לתכונות אישיות ולרמות שונות 

זמן. על י לזיכרון אפיזודי "דלתות ואנשים" טפי תוצאות המחקר ניתן להעלות את ההשערה שמבחן אנלי-

הוא כלי רגיש להערכה של שינויים קוגניטיביים בקרב חולות עם סרטן שד במטרה לעקוב לאחר שינויים 

קוגניטיביים.  

 

סרטן שד, ירידה קוגניטיבית אובייקטיבית, ירידה קוגניטיבית סובייקטיבית, מילות מפתח: 	  
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Abstract 
 

Designed molecular systems that undergo predictable self-assembly offer the 

prospect of tuning the properties of materials based on precise tailoring of molecular 

structure. Peptides are attractive as building blocks for self-assembling materials 

because it is easy to incorporate a wide array of functionality onto the side chain of 

these molecules and the rules that govern peptide self-association are progressively 

being unraveled. Amphiphilic peptides may be designed in a bottom up approach to 

yield functional architectures. Here, we present structural characteristics of designed 

amphiphilic peptides and their use as molecular templates for inducing calcium-

phosphate mineralization  

In this study we describe the de novo design and characterization of a new type 

of amphiphilic peptides, denoted α/β-peptides that comprise the non natural β-amino 

acid in a regular pattern along the peptide sequence. These α/β-peptides were found 

to form ordered two-dimensional assemblies at the air–water interface allowing their 

structural characterization by means of grazing incidence X-ray diffraction (GIXD) at 

air/water interface. Two of the α/β-peptides, one a dianion and the other a dication, 

were used to determine differences in the self-assembly properties of the net 

negatively and positively charged oligomers. Two additional α/β-peptides, both 

zwitterionic, were designed to favor assembly in a 1:1 molar ratio mixture with parallel 

orientation of neighboring strands. Monolayers formed by these α/β-peptides at the 

air–water interface were characterized by surface pressure–area isotherms, GIXD, 

atomic force microscopy (AFM) and attenuated total reflection – Fourier transform 

infrared (ATR-FTIR). GIXD data indicated that the α/β-peptide assemblies exhibited 

diffraction features similar to those of the previously studied β-sheet structures –



formed by all α-peptides (peptide composed of all α-amino acids). The diffraction data 

allowed the construction of a detailed model of an antiparallel α/β-peptide sheet with 

a unique pleated structure. One of the α/β-peptide assemblies displayed high stability, 

unparalleled among the previously studied assemblies of α-peptides. ATR-FTIR data 

suggested that the 1:1 mixture of zwitterionic α/β-peptides assembled in parallel 

arrangement.  

Biomineralization has been linked by previous studies to acidic rich proteins in 

β-sheet conformation. Moreover, it has been suggested in the literature that the 

structural correspondence which exists between the unit cell dimensions of the 

calcium phosphate mineral hydroxyapatite and the typical repeat dimensions of the β-

sheet structure may play a role in calcium-phosphate biomineralization. Herein, 

calcium-phosphate mineralization was studied in systems composed of peptide 

monolayers of negatively charged β-sheets and the dianion α/β-peptide. 

Amphiphilic and acidic peptide monolayers were incubated over simulated 

body fluid (SBF) solution that is supersaturated with respect to hydroxyapatite. The 

peptide films were found to induce calcium phosphate mineralization which could be 

detected by various surface sensitive techniques. The mineralized peptide films were 

analyzed by surface pressure-area (π-A) Langmuir isotherms, Brewster angle 

microscope (BAM), FTIR, transmission electron microscopy (TEM) and cryo-TEM.  

As part of this thesis we were first to show that a monolayer of β-sheet 

peptides decorated by aspartic amino acids, induced first amorphous calcium-

phosphate mineralization in SBF solution, which accumulated and transformed over 

time to hydroxyapatite. Indicating that the structural match in typical dimensions of 

the hydroxyapatite lattice and the peptide are do not play a role at the initial stages of 

the mineralization but may have an effect at later stages along the transformation of 

the amorphous phase into the developed hydroxyapatite form.   

We paid special attention to carrying out in-situ mineralization studies, in 

systems that allow monitoring the phenomena at the peptide interface in order to 

avoid sample dehydration which was found to significantly affect the behavior of the 

system. The techniques which allowed us such type of measurements were Langmuir 

isotherms, BAM, GIXD, cryo-TEM and analysis of mineral composition in film 



withdrawn from the interface. Based on Langmuir isotherms, BAM and GIXD we 

suggested that peptides decorated with aspartic amino acids induced faster and more 

pronounced calcium-phosphate mineralization. Similar peptide decorated with anionic 

phosphate groups (phosphoserine) was found to be significantly more rigid template 

and that  apparently led to less developed mineralization film. Additional evidences 

from cryo-TEM and ICP supported these differences in mineralization of peptides 

decorated by aspartic amino acid versus such that were decorated by the phosphate 

groups.  

Besides the knowledge we acquired regarding the difference in mineralization 

of peptides as function of the side chains decorating them, as part of this study we 

have developed the methodology for monitoring this phenomena by monolayers at 

interface of relevant solutions.  

The results of this thesis have relevance to the understanding of 

biomineralization in nature and for the development of new biomaterials for induced 

mineralization which could be useful for example for applications in bone tissue 

regeneration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פוספט קלציום למינרליזציית כתבנית הננומטרית ברמה פפטידים תכנון

 מגידוביץ שלומית-סגמןמגישה: 

 דר' חנה רפפורטמנחה: 

 

 תקציר
 

 של כיוון מאפשרות, מראש לחזות ניתן אותו ספונטאני אירגון העוברות מולקולאריות מערכות

 למערכות מעניינים בניין אבני הם פפטידים. המולקוריות היחידה אבני באמצאות החומר תכונות

 דכיצ כיום גם ידוע כאשר כימית פונקציונליות בהם לשלב יחסית בקלות שניתן מכיוון אלו מאין

 ליצירת ומעלה הבסיס מרמת לתכנן ניתן פפטידים מערכות. להתארגן נוטות פפטידים מערכות

 של מינרליזציה לעידוד כתבניות שתוכננו אמפיפיליים פפטידים נציג זו בעבודה. פונקציונליות

 .ופוספט קלציום

 

, בטבע הידועים כאלו על מבוססים שאינם חדשים אמפיפיליים פפטידים נציג זה במחקר

 פפטידים. הרצף לאורך מאורגן באופן, אמינו חומצות -ביטא, טבעיות לא אמינו חומצות המשלבים

 אפיינו אותם, מולקולרית-חד בשכבה, מימדי-דו במרחב מסודרים מבנים יוצרים הם כי ונמצא אלו

, קטיוני והאחר אניוני האחד, מהפפטידים שניים .מים-אויר בממשק X– קרני דיפרקצית באמצעות

 טעונים פפטידים שני, בנוסף. ושלילית חיובית טעונות מערכות בין ההבדלים ללימוד אותנו שימשו

 מקבילי במבנה התארגנות להעדיף תוככנו) ושלילי מחיובי גם המורכב( כללי ניטרלי במטען

). מקבילי -אנטי או מקבילי במבנה להתארגן היכולים ביטא פפטידי של להתארגנות בדומה(

 דיפרקצית, שטח פני לחץ איזותרמות באמצעות אופיינו הפפטידים של ולקולאריותמ חד שכבות

 נמצאה המערכת דיפרקצית. אדום אינפרה וספקטרוסקופית סורק אטומי מיקרוסקופ,  X- קרני

 של מזאת בהרבה גבוהה יציבות ברמת אך שיט-ביטא מבני היוצרים פפטידים של לזאת דומה

 על. המערכת של מולקולרי מבנה להציע לנו התאפשר הדופן צאתהיו היציבות בזכות. האחרונים

 אכן מקבילי מבנה ליצור שתוכננה המערכת כי מצאנו אדום באינפרה ספקטראליות מדידות פי

 .זאת יצרה

 

 כי בספרות הוצע בנוסף. ביטא במבנה לחלבונים המקצועית בספרות קושרה ביומינרליזציה

 תפקיד, היחידה תא במימדי הידרוקסיאפטיט למינרל הדומה הפפטידי ביטא המארז מבנהל

 חד שכבה על המינרליזציה בין הקשר את חקרנו זו בעבודה. הביומינרליזציה בתהליך

 . שנחקרו הושנים הפפטידים מבני של מולקולארית



 

 שלה היונים לבפרופי גוף נוזל המדמה תמיסה גבי על יוצרו מולקולרי חד במבנה הפפטידים

 קלציום של מינרליזציה עודדו םיידהפפט כי נמצא. שונים זמן לפרקי וז תמיסה מעל והושרו

 אדום האינפר, ברוסטר מיקרוסקופית, גמוירלנ באיזוטרמות למדוד היה ניתן אותה ופוספט

 .אלקטרונים ומיקרוסקופית

 

 מעודד, אספרטט מינוהא בחומצות המעוטר, ביטא במבנה פפטיד כי הראנו העבודה במסגרת

 כך על מעידה זו תוצאה. אפטיט הידרוקסי למבנה הופך הזמן שעם אמורפי פוספט קלציום יצירת

 הפפטיד למבנה כי יתכן אך הגיבוש של הראשונים השלבים על השפעה אין הפפטיד שלמבנה

 .להידרוקסיאפטיט וההפיכה המינרליזציה של המאוחרים השלבים על השפעה

 

 כל ללא רטובה במערכת הגיבוש אחר לעקוב שיש ההכרה היא העבודה של התוצאות אחת

 השוואה בסיס על. להידרוקסיאפטיט המינרל הפיכת על רבה השפעה נמצא לו יבוש של השפעה

 האמינו חומצת, ופוספט גלוטמט, אספרטט האמינו בחומצות המעוטרים, פפטידים מספר של

 את ביותר הגדול באופן שעודדה זאת הייתה, ביטא במבנה הפפטיד גבי על אספרטט

 .המינרליזציה

 

 .מולקולאריות חד שכבות גבי על מינרליזציה אחר למעקב השיטה את פיתחנו זה מחקרב

 

 המעודדים חומרים ולפיתוח בטבע הביומינרליזציה הבנת על השלכות זה מחקר לתוצאות

     .עצם ריפוי בהאצת לשמש שיכולים כאלו מינרליזציה
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ABSTRACT 

Understanding how the quality and the characteristics of the habitat influence habitat use 

and foraging behaviors of an animal is of paramount importance to ecology and species 

management. Theories of habitat selection and patch use can be applied in many creative ways to 

form a set of relatively simple behavioral assays that provide leading indicators of habitat quality 

and habitat use. The present study utilized the application of different behavioral approaches 

including habitat suitability models based on activity densities, isodars based on activity 

densities, behavioral models based on time budgets, and patch use models based on natural 

giving-up-densities to assess the habitat quality and foraging ecology of the endangered 

Mountain Nyala (Tragelaphus buxtoni). I worked in the biodiversity rich Munessa Forest and 

Bale Mountains National Park, Ethiopia, on populations of the endangered Mountain Nyala that 

live with considerable human and livestock pressures. The overall aim of this study was to 

examine the major environmental and anthropogenic factors affecting the habitat quality, habitat 

use, and foraging ecology of the charismatic Mountain Nyala. 

I conducted the fieldwork in the wet and the dry seasons in Munessa. I used different 

methods to acquire the field data. I conducted regular habitat inventory and population censusing 

along permanent transects stratified across major habitat types over the landscape. These 

included population censusing in both daylight and nighttime hours, with nighttime censusing 

being carried out only during the dry season and with the aid of a spotlight. Censusing yielded 

estimates of activity densities across habitats and age-sex classes. I measured important 

microhabitat variables in circular plots laid along each permanent transect and correlated these to 

local activity densities of Mountain Nyala to yield models of habitat suitability. I also carried out 

focal animal observations in order to evaluate how the behavioral responses of Mountain Nyala 



vary with group size, sex-age categories, and habitat types across seasons in Munessa. I assessed 

and quantified the impacts of human and livestock encroachments on the habitats of Mountain 

Nyala in Munessa. Accordingly, along permanent transects, I estimated the activity densities of 

livestock. I also inspected and quantified the extent of human and livestock encroachments on 

the habitats of Mountain Nyala in circular plots laid along each permanent transect. In addition, I 

developed pretested, open- and closed-ended interview questionnaires and then administered 

them to local people living in the adjacent three peasant associations and one village in Munessa. 

I also held focal group discussions with key local community members. Finally, I observed free-

ranging Mountain Nyala in grasslands versus dense woodlands to quantify their time budgets, 

bite rates, and bite diameters while feeding on common natural forage plant species in the Bale 

Mountains National Park (BMNP). These yielded measures of foraging effort and natural giving-

up-densities (GUDs: the amount or density of food resources left in a food patch when the most 

efficient forger leaves the resource patch), with greater bite diameters corresponding with lower 

costs and greater efficiencies. The browse species cropped by free-ranging Mountain Nyala were 

identified and the diameters of all browsed twigs were measured. Focal observations were 

carried out and bite rates were recorded for each sex and age category of target animal. Time 

budgets were also quantified for focal animals according to sex-age categories and habitat type. 

The numbers of individuals in the group were also recorded.  

Measurements of activity densities and environmental variables allowed me to construct 

models of habitat suitability and to estimate isodars describing density-dependent habitat 

selection. The habitat suitability model revealed that Mountain Nyala did not show significant 

habitat selection behavior during the wet season in Munessa. However, in the dry season, natural 

forest was the most selected habitat when only crown diameters of trees significantly affected the 

habitat suitability for Mountain Nyala. The slopes of the isodars also revealed that natural forest 

habitat is qualitatively, but not quantitatively, better than either the plantation or the clear cut 

habitat during the dry season. However, the result with spotlight censusing showed that 

Mountain Nyala selected the clear cut habitat during the night time when people and livestock 

are absent in Munessa. 

The behavioral study revealed that Mountain Nyala devoted much of their time to 

vigilance behavior during the wet season in Munessa; however, habitat type did not significantly 

affect vigilance. In addition, during the wet season, there was no significant difference in time 



spent in vigilance among the different sex-age classes. In the dry season, Mountain Nyala were 

significantly most vigilant in the clear cut habitat. Although more vulnerable animals, especially 

females with young, are expected to be more vigilant, adult males were more vigilant. This may 

reflect hunting pressure from humans that exclusively targets adult males.  

Livestock and human encroachments on the habitats of Mountain Nyala varied seasonally 

in Munessa. The activity density of livestock was significantly highest in the natural forest 

habitat during the wet season. In contrast, during the dry season, livestock did not show 

significant difference in their relative habitat use. Overall, livestock activity densities in all 

habitat types were higher in the wet season than in the dry season. In both wet and dry seasons, 

the extent of stem and crown damage by humans was significantly highest in the plantation 

habitat. In both seasons, the evidence of wood use and the number of stumps cut by humans were 

significantly highest in the natural forest. In both seasons, sign of habitat use by livestock did not 

differ among habitat types; rather it was dispersed throughout all habitats. However, in the wet 

season, the intensity of grazing / browsing by livestock was significantly heaviest in the natural 

forest habitat. Generally, the results revealed that the impacts of human and livestock 

encroachments were high and persistent throughout Munessa. As a result, Mountain Nyala 

avoided both human and livestock impacts by becoming active during periods (e.g. in the night 

time) when people and livestock are absent. 

The social study revealed that attitudes of local people toward Mountain Nyala and its 

population increase were significantly affected by several socio-economic variables such as 

livelihood strategy, land ownership, livestock ownership, and knowledge. In addition, through 

focal group discussions, key community members shared their abundant indigenous knowledge 

about the different behaviors of Mountain Nyala and their habitats. 

The results revealed that bite diameters, bite rates, vigilance rates, and proportion of time 

feeding, all differed between habitats. In particular, Mountain Nyala had greater bite diameters, 

higher bite rates, and spent a greater proportion of their time feeding, and less in vigilance in the 

grassland habitat. In addition, adult females had the highest bite rates, and the browse species 

Solanum marginatum had the greatest bite diameter. The results show that grasslands are a 

higher quality habitat than woodlands, offering lower foraging costs, greater safety, and more 

time for foraging. The results further show how behavioral indicators and natural giving-up 



densities can reveal habitat quality for endangered wildlife through the use of non-invasive 

techniques. 

The present studies revealed that Mountain Nyala have faced several human and 

livestock induced challenges which likely threaten their fitness in Munessa. Mutually supportive 

relationships between local people and the Munessa hunting block are crucial to the long-term 

success of Mountain Nyala population conservation efforts. Thus, the study suggested several 

management recommendations that should be put in place to conserve and sustainably utilize the 

endangered Mountain Nyala. Most importantly, introducing and promoting community-based 

conservation efforts that allow communities to derive economic benefits from ecotourism may 

promote conservation while at the same time providing a solution to resource use conflicts 

between the local people and the conservation of the Mountain Nyala population in Munessa. 

Introducing and advocating an economic benefit-sharing system with the full participation of the 

local community in the conservation and management processes is also equally important to plan 

and implement sustainable Mountain Nyala trophy sport hunting in the Munessa hunting block. 

To conclude, the combined results obtained from the different approaches used in the 

present studies can help local policy makers and wildlife managers to understand the ecology and 

the habitats of Mountain Nyala. Behavioral indicators based on foraging theory have many 

advantages. They are often fast, inexpensive, and simple to implement. More importantly, they 

provide answers from the forager’s perspective rather than ours, and they have the potential to 

provide leading indicators of change. Because behavior is adaptive, the resulting measures are 

leading indicators of habitat change and can form the basis for a more proactive management 

approach. Changes in the behaviors reveal changes in fitness and population wellbeing. The 

study thus improves our understanding of the adaptive habitat selection behaviors of Mountain 

Nyala. This is a basis for developing novel solutions to conserve and manage the endangered 

Mountain Nyala and its habitats in Ethiopia. The study also motivate local decision makers and 

wildlife managers to give due emphasis to the needs and the wants of the local people in the 

management processes. This will ultimately help establish ecologically sustainable, 

economically feasible, and socially acceptable conservation and management system for the 

endangered Mountain Nyala in Ethiopia.  



 
 ביער buxtoni (Tragelaphus(איכות בית גידול ואקולוגית שיחור מזון בקרב ניאלת הרים 

הדרום מזרח אתיופי, מונסה ובפארק הלאומי הרי באלה
  סולומון איילה טדסהמאת 

  פרופסור ברט קוטלרבהנחיית 

  

  תקציר

 התנהגויות ועל הגידול בבית השימוש על משפיעים הגידול של בית המאפייניםו האיכות כיצד ההבנה

 של  ניתן ליישם תיאוריות .מינים וממשק של לאקולוגיה עליונה חשיבות בעלת היא חיים בעל של השיחור

 יחסית פשוטים התנהגות מבחני של סדרה לבנות כדי רבות יצירתיות בדרכים וניצול הכתם הגידול בית בחירת

מונסה  בפארק הלאומי של יער, אני עבדתי באתיופיה .וניצול בתי גידול איכות המצביעים על מספקים אינדיקטוריםש

)Munessa( באלה  והרי)Bale( ,אוכלוסיות ניאלת הרים  על, הביולוגי העשירים במגוון (Tragelaphus 

buxtoni)  ,זה מחקר של הכוללת המטרה . הםהחיות תחת לחץ רב מבני האדם והמקנה של, מין בסכנת הכחדה 

בבית  שימוש ,בית הגידול איכות על המשפיעים העיקריים והאנתרופוגניים הסביבתיים הגורמים את לבחון הייתה

 .של הניאלה הכריזמטית ואקולוגית השיחור ,הגידול

את השתמשתי בשיטות שונות כדי להשיג . ערכתי עבודת שדה בעונות היבשות ועונות הגשמים במונסה

של אוכלוסיות לאורך קווי חיתוך ) מפקד אוכלוסין(באופן קבוע ערכתי ספירת מלאי וצנזוס . הנתונים בשטח

)transects (ביום ובלילה אלה הכילו צנזוס אוכלוסיות .שנחתכו על פני סוגי בתי הגידול העיקריים על הנוף קבועים ,

הניבו הערכות של צפיפות  הצנזוסים. זרת זרקורכאשר הצנזוסים הליליים התבצעו רק במהלך העונה היבשה בע

גידול חשובים בחלקות עגולות שהונחו -בית-משתני מיקרו מדדתי .פעילות על פני בתי הגידול וקטגוריות גיל ומין

קבוע וערכתי קורלציה בין המשתנים הללו לצפיפות הפעילות המקומית של ניאלת ההרים כדי  קו חיתוך לאורך כל

ביצעתי גם תצפיות ממוקדות בבעלי חיים על מנת להעריך כיצד תגובות  . בית גידול ל התאמתלייצר מודלים ש

 .העונות במונסה וסוגי הגידול בכל, קטגוריות מין וגיל, משתנות בהתאם לגודל הקבוצה התנהגותיות של ניאלת ההרים

, בהתאם לכך . לת ההרים במונסההערכתי וכימתתי את ההשפעות של פגעי האדם והמקנה שלהם על בתי גידול של ניא

בדקתי וכימתתי גם את ההיקף של פגעי האדם  . הערכתי את צפיפות פעילות של המקנה, לאורך קווי החיתוך הקבועים

פיתחתי שאלונים  ,בנוסף .והמקנה על בתי גידול של ניאלת ההרים בחלקות העגולות שהונחו לאורך כל קו חיתוך קבוע

אותם לאנשים המקומיים המתגוררים בשלושה ארגוני איכרים סמוכים לשטח עבודת השדה פתוחים וסגורים וחילקתי 

 עקבתי וצפיתי ,לבסוף .ערכתי גם דיונים קבוצתיים עם דמויות מפתח מבין חברי הקהילה המקומית .וכפר אחד במונסה

בזמן שיחור על מיני צמחים וקוטר נגיסה , קצב הנגיסה ,בניאלת ההרים באופן קבוע כדי לכמת את מידת הערנות שלהם

אלה הניבו מדדים של מאמץ שיחור וצפיפות וויתור טיבעית . (BMNP)טבעיים נפוצים בפארק הלאומי הרי באלה 

)GUDs: giving-up-densities -צפיפות של מקורות מזון שנותרו בכתם המזון כאשר המשחר היעיל    כמות או

).ביותר עוזב את כתם המשאב



 בית גידול התאמת של מודלים לבנות לי אפשרו סביבתיים ומשתנים פעילות ותצפיפ של מדידות

 כי התאמת בית הגידול הראה  מודל.הגידול בבית צפיפות תלוית בחירה המתארים )  isodars(איזודארים  ולהעריך

 ,יבשהה בעונה ,זאת עם. במונסה עונת הגשמים במהלך משמעותית לבית גידול הראתה העדפה ניאלת ההרים לא

 באופן השפיע צמרות העצים הקוטר של רק ,גידול בית משתני לגבי . ביותר המועדף הגידול בית היה טבעי יער

 בית הגידול כי השיפועים של האיזודארים הראו .היבשה ניאלת ההרים בעונה גידול עבור בית על התאמת משמעותי

 במהלך ,בתי הגידול המבוראים או המטעים מאשר תריו טוב ,כמותי באופן אך לא ,הוא בצורה איכותית טבעי יער

 בתי ניאלת ההרים בברור העדיפה הזרקור הראו כי הליליים עם תוצאות הצנזוסים ,זאת עם. היבשה במונסה העונה

.נעדרים ממונסה חיים ובעלי אנשים כאשר לילה בזמן גידול מבוראים

העונת  במהלך הערנות להתנהגות זמנהמ ניכר חלק ניאלת ההרים הקדישה כי עולה ההתנהגות מחקר

 היה לא, הגשמים בעונת, בנוסף. ערנות על משמעותי באופן להשפיע לא הגידול סוג אך, הגשמים במונסה

ניאלת ההרים , היבשה בעונה. השונות גיל-קטגוריות המין בקרב המוקדש לערנות הזמן במשך משמעותי הבדל

עם  נקבות במיוחד, פגיעות יותר חיות אמנם. המבורא ידולהג בבית ערנית ביותר משמעותי הייתה באופן

 השני המין בני עם בהשוואה ביותר הערניים היו בוגרים זכרים, יותר ערניות להיות צפויות, צאצאים

שמכוון בלעדית כלפי  ,אדם על ידי בני הציד השפעת לחץ את לשקף עשויה תוצאה זו. זו בעונה בקטגורית הגיל

 טבעי יער הגידול ביותר בבית הגבוה משמעותית ניאלת ההרים היה של הממוצע הקבוצה ל גוד.בוגרים זכרים

של  ערנות רמת על משמעותי באופן השפיעה לא הקבוצה גודל, לעונות קשר ללא. היבשה העונה במהלך

.ניאלת ההרים במונסה

 של הפעילות  צפיפות.עונתית ניאלת ההרים השתנתה של גידול בתי אל המקנה והאדם מידת פלישת

 לעומת. עונת הגשמים במונסה במהלך טבעי יער הגידול בבית משמעותי באופן ביותר הגבוהה הייתה המקנה

. שלהם הגידול בית בהעדפת משמעותי הבדל הראו המבויתים לא חיים בעלי, היבשה העונה במהלך, זאת

הגשומה מאשר בעונה  בעונה יותר וההגב הייתה בתי הגידול סוגי בכל צפיפות הפעילות של המקנה, כללי באופן

 באופן היה אדם ידי על הנזק לגבעולים ולצמרות הצמחים היקף, ויבשות גשומות ,העונות בשתי. היבשה

 ידי שנחתכו על הגדמים ומספר בעץ לשימוש עדות, בשתי העונות. מטע הגידול בבית גבוה ביותר משמעותי

המקנה את בית  סימנים של ניצול,  בשתי העונות.טבעי יערב משמעותי באופן ביותר הגבוהים היו אדם בני

בעונת , זאת עם. הגידול בתי כל ברחבי מפוזרים הם היו אלא ;הגידול סוגי בתי בין שונים היו לא הגידול

 באופן. טבעי יער הגידול בבית משמעותי באופן ביותר הכבדה הייתה הרעייה על ידי מקנה עוצמת, הגשמים

. לאורך זמן רב במונסה ומתמשכים גבוהים היו והמקנה האדם פגעי של ההשפעות כי אוהר התוצאות, כללי

 במשך למשל (בתקופות מעבר לפעילות ידי על ניאלת ההרים מהשפעות האדם והמקנה נמנעת, מכך כתוצאה

.נעדרים והמקנה שלהם אדם בני כאשר, )הלילה

 באופן הושפעו אוכלוסייתה הרים וגידולניאלת ה כלפי  המקומיים של יחסם כי הראה החברתי המחקר

בעלות על , הקרקע על הבעלות, פרנסה אסטרטגית כגון אקונומיים-סוציו משתנים ידי מספר על משמעותי



 העממי השופע בידע שיתפו בקהילה מפתח חברי, מרכזיים קבוצתיים דיונים באמצעות, בנוסף. וידע, מקנה

.במונסה שלהם הגידול  ובתיניאלת ההרים של שונות התנהגויות על שלהם

 

 הושפע השיחור של ניאלות ההרים בפארק הלאומי של הרי באלה כי עולה נגיסה מתוצאות מדידת קטרי

ומיני הצמחים  הגידול בין סוג בית הגומלין ויחסי, מיני הצמחים הנאכלים, בית הגידול מסוג משמעותי באופן

 ויעילות יותר נמוכות לעלויות שיחור התואם (יותר גדול  נגיסהקוטר, בתי גידול בין סוגי בהשוואות. הנאכלים

 ביותר הגדול קוטר הנגיסה, בהשוואות בין מיני הצמחים הנאכלים. מרעה נמצא בבית הגידול) יותר שיחור גבוהות

מסוג  משמעותי באופן ניאלת ההרים הושפע של קצב הנגיסות. marginatum Solanum נמצא עבור הממוצע

 בן סוגי בתי בהשוואות. וקטגורית המין והגיל הגידול סוג בית  בין הגומלין ויחסי, קטגורית מין וגיל, להגידו בית

בהשוואות בין . עשבוני הגידול ניאלות ההרים שיחרו בבית קצב הנגיסות הממוצע הגבוה ביותר נצפה כאשר, הגידול

ניאלת ההרים  של הערנות  רמת.בוגרות בותביותר נצפו בנק קצב הנגיסות הממוצע הגבוה, וגיל קטגוריות מין

 יותר גבוהה  המוקדש לשיחור הייתה פרופורציית הזמן, זאת לעומת. יער הגידול בבית יותר גבוהה הייתה

 בית ניאלת ההרים מעדיפה כי מראים התנהגותיים אינדיקאטורים. ניאלת ההרים שיחרה בבית גידול עשבוני כאשר

 באופן שיחור הזדמנויות ומנצלות, בערנות זמן באכילה ופחות זמן יותר יעהמשק היא שבו פתוח מרעה גידול

.יותר יסודי

 מכיוון בני האדם והמקנה שלהם אשר אתגרים ניאלת ההרים נתקלות בכמה כי הראו הנוכחיים המחקרים

 ומייםהמק התושבים בין והדדיות תומכות יחסים מערכות. שלהם במונסה )fitness(הכושר  על לאיים עשויים

המאמצים לשימור אוכלוסיית ניאלת  של טווח ארוכת להצלחה קריטיות ומערכת מכסות הציד החוקי במונסה הן

ולנצל באורך בר קיימא את האוכלוסייה  ניהול שיש ליישם כדי לשמר המלצות מציע מספר מחקר זה ,לכן. ההרים

 ,שימור מבוססי קהילה מאמצי ומקדם מציגהמחקר  ,חשוב והכי. הנמצאת בסכנת הכחדה של ניאלת ההרים במונסה

 פתרון לתת זמן ובאותו שימור את לקדם ועשויים ,תיירות-מאקו כלכלית תועלת להפיק לקהילות שמאפשרים

 וקידום הצגת. ניאלת ההרים במונסה אוכלוסיית ושימור בין התושבים המקומיים המשאבים לקונפליקטים של ניצול

והניהול  השימור בתהליכי המקומית הקהילה של מלאה בהשתתפות ברווחיםמבוססת התחלקות  כלכלית מערכת

.קיימא של ציד ספורטיבי של ניאלת ההרים במונסה ויישום בר תכנון חשובה באותה המידה כמו היא

 לקובעי לסייע במחקרים הנוכחיים יכולות השונות שהתקבלו מהגישות  ממכלול התוצאות, לסיכום

 גם צריכות התוצאות. ניאלת ההרים של גידול בתי של אקולוגיה להבין שמורות טבע ומנהלי מקומיים מדיניות

 של והדרישות הצרכים נאות על דגש לתת שמורות הטבע ומנהלי המקומיים ההחלטות מקבלי את לעודד

 עבור ,ניהול באתיופיה מערכת להקים תעזור גישה זו דבר של בסופו. ניהול בתהליכי המקומיים האנשים

 ומקובלת, כלכלית מבחינה, אקולוגית מבחינה קיימא שתהיה ברת ,הכחדה  ניאלת ההרים הנמצאת בסכנתשימור

.חברתית
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This thesis is concerned with theoretical aspects of instability development in 
heterogeneous dielectrics capable of large elastic deformations. A general instability 
criterion is introduced to identify the limiting case of large-scale or macroscopic 
instabilities. Multiscale instabilities are determined by application of Bloch-Floquet 
technique to periodic media.
I begin with the purely mechanical case, and develop a criterion
for the onset of macroscopic instabilities in spatial composites with randomly distributed 
aligned fibers.
 This states that the composite fails when the compression in the fiber direction reaches a 
certain value given by a compact explicit expression. The results are confirmed by 3-D 
finite element simulations for which a unique algorithm of instability onset identification 
was developed.

Motivated by experiments and possible applications, a coupled electromechanical analysis 
is conducted in terms of the physically relevant referential electric field as well as in terms 
of the electric displacement. In terms of the former, a closed form solution is derived for the 
macroscopic instabilities for the class of layered neo-Hookean dielectrics. A criterion for 
the onset of electromechanical multiscale instabilities for the layered composites with 
anisotropic phases is formulated too.
These reveal
the essential influence of the microstructure on the onset of instabilities.
Specifically, it is found that
   (i)  macroscopic instabilities dominate at moderate volume fractions of the stiffer phase
   (ii)  interface instabilities appear at small volume fractions of the stiffer phase
   (iii) instabilities of finite length scales comparable with the microstructure size, take place 
at large volume fractions of the stiffer phase

The instabilities of type (iii) do not appear in the purely mechanical case and dominate in the 
region of high stiffer phase volume fractions. The unstable domains evolve with an increase 
of the electric field: expand, meet, unite and create new unstable domains in a certain way.

Finally, an exact solution for thick spherical balloons subjected to inflating pressure and 
electric excitation is derived and possible applications of the observed instability 
phenomenon to micro-pumps is discussed.



:םיבכורמ םייביטקאורטקלא םירמילופ
תיפוקסורקימו תיפוקסורקמ תוביצי

  ךידור ןפטס 
 ןוטובד לג רוספורפ :החנמ

ריצקת
 םילוכי רשא םיינגורטה םייטקלאיד םירמוחב תוביצי יא לש תוחתפתה לש םייטרואית םיטקפסאב הנד וז הדובע

  .תיפוקסורקמ תוביצי יא לש ילובג הרקמ תוהזל תנמ לע סנכומ וניה יללכ ןוירטירק .תולודג תויצמרופד רובעל

 ליחתמ יננה .םיירוזחמ םירמוחל Bloch-Floquet תטישב םושיי י"ע םיעבקנ םנה תולאקסה לכב תוביצי יא

 םע םייבחרמ םיבכורמ םירמוחב תיפוקסורקמ  תוביצי יא תלחתהל ןוירטירק חותיפו הרוהט תינאכמ היעב םע

 רשאכ לשכנ בכורמה רמוחהש ריהצהל ןתינ ,ךכיפל .יארקא ןפואב םיגלופמש ףדעומ ןוויכל םינווכמ םיביס

 ןנה תואצותה .תיטקפמוק הרוצב תשרופמ אחסונ י"ע ןותנה יטירקה ךרעל עיגמ םיביסה ןוויכל הציחלה

 ידוחיי םתירוגלא חתופ וזה הרטמל רשאכ .יפוסה טנמלאה תטישב תיבחרמ הימדב תומיא י"ע תורשואמ

.תוביצי יא לש הלחתהה תא תוהזל רשפאמה

 וניהד תילאקיזיפ הניחבמ םימיאתמה םיחנומב תינאכמ-ורטקלאה תדמוצמה הזילנאה עצבתה רקחמה ךלהמב

 םייוסינב ילמשח רוריעב הטילשה ןפואמ תעבונ ךכל היצביטומה .תוועמ אל בצמב ילמשח הדש לש םיחנומב

 סחיב תוילמשח תוזזה לש םיחנומב ,רמולכ םייפוליח םיחנומב הזילנא עצוב ,ךכל ףסונב .םיירשפא םימושייו

.סוחייה בצמל

 יטסלארפיה רמוחמ תוזאפ םע םייתבכש בר םייביטקא-ורטקלא םירמוח לש תוביציל קיודמ ןורתפ לבקתה

neo-Hookean . םייתבכש בר םירמוחב תיפוקסורקימ תוביצי יא תלחתהל  ןוירטירק לבקתה ,ךכ לע הרתי 

  םירמוחה לש הנבמ ורקימ לש הבר תובישח התלגתה ןוירטירקה תרזעב  .יפורטוזיאנא רמוחמ תוזאפ םע

רמולכ ,תוביצי יא לש תוחתפתהב

החישקה הזאפה לש ינוניב יחפנ זוחא םע םירמוחב תטלוש תיפוקסורקמ תוביצי יא

 הזאפה לש ךומנ יחפנ זוחא םע םירמוחב העיפומ םינטק לג יכרוע י"לע תנייפואמה תוביצי יא 



החישקה

 לש ההובג יחפנ זוחא םע םירמוחב העיפומ רמוחה לש הנבמ ורקימ לש םייפוס תולאקסב תוביצי יא

החישקה הזאפה

 יוניש םע םיחתפתמ תוביצי יא לש םימוחתה .תדמוצמ היעבב קרו ךא עיפומו השדח הניה iii גוסהמ תוביצי יא

 .ידוחיי ןפואב םידחאתמו םישגפנ ,םינטק וא םילדג :ילמשח רוריעב

 רוריעל םינתינו יביטקא-ורטקלא רמוחמ םייושעה ןפוד יבע םיירודכ םינולב רובע  קיודמ ןורתפ יתלביק ,ףוסבל

 םינבמב תוביצי יא לש תועפות לש םיירשפא םימושיי םיגדמ יננה .ילמשח לאיצנטופ שרפהו ימינפ ץחל י"לע

.הבאשמ ורקימל םזינאכמ עיצמו הלאה
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Background 

In the past few decades the nursing profession has been undergoing marked 

development and change, including academization aimed not only at broadening 

professional knowledge, but also at expanding the range of activity and authority of 

registered and academic nurses.  In order to introduce the nurses to a new perception 

of their professional function vis-à-vis patients and professional colleagues alike, 

modification of the nursing curricula was initiated.  Regrettably, however, the aim of 

achieving innovations within the nursing profession, as well as changing and clearly 

defining the functions of the nurse, aroused apprehension and tension in 

interprofessional relations between the nurses and the other members of the 

multiprofessional team. 

A key process in the work of the multiprofessional team is achieving interprofessional 

collaboration based on the recognition and understanding by each team member of 

his/her function, as well as  the unique function of each of his/her colleagues.  

Participants forego their competitive approach and adopt instead an approach based 

on collaboration and mutual respect between the various professionals, and focus on 

joint activity centered on the needs of the patient (D’Amour, 2002).   

Professional literature also stresses a number of factors involved in developing 

cooperation within medical teams, one of which is the attitude of medical team 

members toward one another, an essential and vital component in developing 

interprofessional collaboration among team members. A very meager amount of 

information has been available in the literature relating to this subject. Only a few 

studies actually examined the relationship between nurses and other medical 

professionals.  As a result, the present study relates to the attitudes of nurses and their 

professional colleagues toward the academization of nursing, and specifically how 

these attitudes are related to their readiness to engage in interprofessional 

collaboration with nurses within the hospitals.  The theoretical basis for this study is 

the “theory of boundaries”, considered especially appropriate for a study aimed at 
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explaining professional processes (Lamont & Molnar, 2002). Based on the above, the 

following research assumptions were defined: 

1. A positive correlation will be found between attitudes of the study participant 

toward the nursing profession, and his/her attitude toward interprofessional 

collaboration with nurses. 

2. A positive correlation will be found between attitudes of the study participant 

toward academic education in nursing, and his/her attitudes toward 

interprofessional collaboration with nurses. 

3. A negative correlation will be found between perception of professional 

overlap of the study participant, and his/her attitudes toward interprofessional 

collaboration. 

4. A positive correlation will be found between the perceived clarity of the 

professional function of the study participant, and his/her attitudes toward 

interprofessional collaboration with nurses.  

5. A negative correlation between perceived professional threat and attitudes 

toward interprofessional collaboration with nurses.  

Methodology 

Research data was collected employing both quantitative and qualitative methods. A 

structured questionnaire was formulated by the researcher, following which 

interviews and observations were conducted.  Following approval by the Ethics 

Committee of the medical center, a sample of 262 subjects was selected, consisting of 

98 physicians, 102 nurses, 28 physiotherapists and 34 social workers.  In addition, 12 

interviews were conducted with members of the professional teams studied, and 12 

observation sessions were conducted in the hospitalization wards of the hospital. 

Findings 

The study findings indicate that the dependent variable, attitudes toward 

interprofessional collaboration with nurses, is explicitly related to each of the 

moderating variables in the study: attitudes toward the nursing profession, attitudes 

toward academization of nursing, perception of professional overlap with the nursing 

profession, perception of functional clarity and perception of professional threat. 

Furthermore, explicit statistical differences were found both in the dependent variable 

and in the moderating variables according to professional affiliation. This indicates 



3 
 

that the research supports the theoretical model presented in this study. The interviews 

and observations indicate that interprofessional collaboration with hospital nurses is 

characterized by immediate mutual assistance in dealing with pressing problems.  

Interaction between team members is brief and purposeful. A number of key 

categories were identified by the nurses, reflecting the attitudes and perceptions 

accompanying the nurses: “shattered expectations”, and a perceived lack of 

professional appreciation and professional advancement. 

Discussion 

It would appear that no changes have taken place in recent decades in 

interprofessional collaboration with nurses within hospitals, or at least within the 

hospital in which the present study was conducted. This notwithstanding the 

developments reported on this subject throughout the world, the proven effectiveness 

of treatment for patients and staff alike, irrespective of the academization process in 

the nursing profession. Findings of this study present an integrated picture of the 

declarative dimension of the study participants regarding interprofessional 

collaboration, and the practical dimension, projecting the current reality in the field.  

We can learn that the absence of a formal mechanism for regulating interprofessional 

collaboration with nurses has its causes at the organization level, the department level 

and among the nurses. Although the nurses are fully capable and ready to be 

professional partners, the organizational system does not enable them to realize their 

full professional potential, a fact that ultimately leads to dissatisfaction and a sense of 

missed opportunity.  It is thus necessary to act in order to assimilate the function of 

the nurse among the team members, to determine the level of the nurse’s training and 

the importance of interprofessional collaboration with nurses.  At the organizational 

and departmental level, orderly thinking and planning is required to assimilate the 

interprofessional collaboration among all team members in order to ensure quality, 

effective and suitable treatment, satisfactory to patients and treatment providers at all 

levels. 

Keywords: nursing, academization of nursing, interprofessional collaboration, 

working in a multiprofessional team 

 

 



 ?מציאות או מיתוס -הסיעוד כשותף בצוותים רב מקצועיים בבתי חולים כללים :נושא העבודה

 סיגלית ורשבסקי: השם המגיש

 עופרה אנסון' פרופ: שם המנחה

 : תקציר העבודה

 רקע

 הסיעוד עבר בעשורים האחרונים תהליכי. מקצוע הסיעוד נמצא בתהליכי התפתחות ושינוי

אקדמיזציה נרחבים במטרה להרחיב את גוף הידע המקצועי שלו ולהרחיב את טווח פעילותן 

השינוי בתוכניות ההכשרה בסיעוד אמור היה . וסמכויותיהן של אחיות מוסמכות ואקדמאיות

אך . להוביל את האחיות אל שינוי בתפיסת תפקידן המקצועי אל מול מטופלים ושותפי תפקיד

כי המקצוע והשינוי בתפקיד האחות העלו קשיים ביחסים הבין מקצועיים השאיפה לשינוי בתוכ

 .מקצועי-של אחיות עם יתר חברי הצוות הרב

. אחד מהתהליכים המרכזיים בעבודת צוות רב מקצועי הוא יצירת שיתוף פעולה בין מקצועי

ו שיתוף פעולה בין מקצועי מבוסס על ההכרה וההבנה של כל אחד מחברי הצוות את תפקיד

השותפים מוותרים על גישה תחרותית ומאמצים גישה המבוססת על . ותפקידם הייחודי של חבריו

למען פעילות משותפת המכוונת לצרכי המטופלים שיתוף וכבוד בין בעלי מקצוע שונים 

(D'Amour, 2002.)  

הספרות המקצועית מצביעה על מספר גורמים הנוטלים חלק בהתפתחות שיתוף פעולה בצוותי 

עמדות של חברי הצוות הבריאותי האחד כלפי השני הן רכיב חיוני ומרכזי בפיתוח שיתוף . בריאות

רק מספר קטן של . המידע בספרות לגבי נושא זה מצומצם. פעולה בין מקצועי בין אנשי הצוות

עסק , אור לכך. כו בכדי לבחון את היחסים בין אחיות למקצועות בריאות אחריםמחקרים נער

המחקר הנוכחי בשאלה מהן העמדות של אחיות ושותפי תפקידן המקצועיים כלפי האקדמיזציה 

של הסיעוד וכיצד עמדות אלו קשורות בנכונות לשיתוף פעולה בין מקצועי עם הסיעוד בבית 

מתאימה במיוחד  אשר נמצאה, נבחרה תיאוריית הגבולות כבסיס תיאורטי למחקר? החולים

על בסיס כל (.  Lamont & Moln'ar,2002)למחקר המיועד להסביר תהליכים פרופסיונאליים 

 :האמור נוסחו השערות המחקר הבאות

יימצא קשר חיובי בין עמדות הנחקר כלפי מקצוע הסיעוד לבין עמדותיו כלפי שיתוף פעולה בין -1

 .אחיותמקצועי עם 

יימצא קשר חיובי בין עמדות הנחקר להשכלה אקדמית בסיעוד לעמדותיו כלפי שיתוף פעולה -2

 .בין מקצועי עם אחיות

יימצא קשר שלילי בין תחושת החפיפה המקצועית של הנחקר לעמדותיו כלפי שיתוף פעולה בין -3

 .מקצועי עם אחיות

עי של הנחקר לעמדותיו כלפי שיתוף יימצא קשר חיובי בין תחושת בהירות התפקיד המקצו-4

 .פעולה בין מקצועי עם אחיות
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יימצא קשר שלילי בין תחושת האיום מקצועי של הנחקר לעמדותיו כלפי שיתוף פעולה בין -5

 .מקצועי עם אחיות

 שיטה 

שאלון מובנה אשר חובר על ידי עורכת : נתוני המחקר נאספו בשיטות כמותיות ואיכותניות

לאחר קבלת אישור וועדת האתיקה במרכז . ותצפיות שערכה עורכת המחקרהמחקר וראיונות 

עובדים  34-פיזיותרפיסטים ו 29, אחיות 102, רופאים 89: נחקרים 262נדגמו , הרפואי

תצפיות  12-ראיונות עם אנשי צוות מהקבוצות המקצועיות הנדונות ו 12נערכו , בנוסף. סוציאליים

 . במחלקות האשפוז בבית החולים

 מצאיםמ

, עמדות כלפי שיתוף פעולה בין מקצועי עם אחיות, ממצאי המחקר מלמדים כי המשתנה התלוי

עמדות כלפי : נמצא קשור באופן מובהק סטטיסטית לכל אחד מהמשתנים המתווכים במחקר

, תחושת החפיפה המקצועית עם מקצוע הסיעוד, עמדות כלפי אקדמיזציה בסיעוד, מקצוע הסיעוד

נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית , בנוסף. התפקיד ותחושת האיום המקצועיתפיסת בהירות 

קיימת תמיכה , משמע. הן במשתנה התלוי והן במשתנים המתווכים על פי השתייכות מקצועית

עלה כי שיתוף פעולה בין , מן הראיונות והתצפיות. מחקרית למודל התיאורטי שהוצג במחקר זה

. מיידית לבעיות דחופות, מתאפיין במתן עזרה הדדית ,מקצועי עם אחיות בבית החולים

להיבטים , בעיקר, האינטראקציות בין אנשי הצוות קצרות ותכליתיות ומתייחסות

נמצאו מספר קטגוריות מרכזיות , בקרב האחיות .האינסטרומנטליים של הטיפול במטופל

תחושת העדר הערכה  '', ניפוץ ציפיות'': המלמדות על העמדות והתחושות המלוות את האחיות

  .קידום מקצועיהעדר מקצועית ו

 דיון

, נראה כי בעשורים האחרונים לא חל שינוי בשיתוף הפעולה הבין מקצועי עם אחיות בבית החולים

למרות ההתפתחות המדווחת בנושא זה , זאת. בבית החולים בו נערך המחקר הנוכחי, לפחות

. ואנשי צוות ולמרות תהליך האקדמיזציה בסיעודהיעילות המוכחת למטופלים , ברחבי העולם

ים כלפי שיתוף פעולה בין ממצאי מחקר זה משקפים במשולב את המימד ההצהרתי של הנחקר

של העדר מנגנון , אנו למדים כי למציאות זו. תמונת המציאות בשטח, ואת המימד המעשי מקצועי

, ברמת הארגון: מספר גורמיםפורמאלי המסדיר את שיתוף הפעולה הבין מקצועי עם אחיות 

, שהאחיות מסוגלות ומוכנות להיות שותפות מקצועיות, למרות. ברמת המחלקה ובקרב אחיות

, המערכת הארגונית לא מצליחה להביא אותן לידי מימוש מלוא הפוטנציאל המקצועי שלהן

לפעול , כןיש אם . עובדה המובילה אותן בסופו של דבר לידי חוסר שביעות רצון ותחושת החמצה

דרגת הכשרתה והחשיבות בשיתוף בין , ולהטמיע בקרב כלל אנשי הצוות את תפקיד האחות

נדרשת חשיבה ותכנון מסודרים להטמעה של , ברמת הארגון והמחלקות. מקצועי של אחיות

יעיל ומשביע , תהליכי שיתוף פעולה בין מקצועי בין כל אנשי הצוות  בכדי להבטיח טיפול איכותי

 .טופלים ולמטפלים בכלל הרמותרצון למ

 מקצועי-עבודה בצוות רב, שיתוף פעולה בין מקצועי, אקדמיזציה בסיעוד, סיעוד: מילות מפתח
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ABSTRACT 

This study illumines the "dark continent" of the Arab culture by articulating its feminine 

voice which was suppressed and silenced for many years in Arab literature, written and 

dictated by men. Hence, this study aims at identifying those unique traits and patterns which 

feature the female writings and thereby at re-conceptualizing the term "feminine writing," as 

opposed to the "women's writing," the latter being perceived and treated as a minor and 

neglected branch on the great and important tree of the male hegemonic literary world. The 

assumption of the "feminine writing" and its uniqueness is linked to another hypothesis 

which claims that the texts of Arab women-writers are of distinctly feminist nature. 

To explore these hypotheses in depth, the researcher focuses on the unique group of Arab 

women-writers: that is to say, the author of this study addresses the population of Palestinian 

women-writers living in Israel in the period of 1948-2007, with the purpose of mapping a 

group, unique in its peculiarity in terms of geopolitical context; in this regard, the author 

introduces a term "geo-biography," along with comprehensive and scrupulous mapping of 

Palestinian female writers in Israel.  

The author claims that the group of Palestinian female writers in Israel is also unique because 

of what can be seen as "double suppression" from which they suffer both as Palestinian 

women in Israel and as women in the male world. In this context, the events of the First 

Intifada can be symbolically paralleled to the women's uprising and fighting for their 

liberation. To explore this claim, the author performs a literary analysis of the texts by female 

writers to demonstrate how these contextual elements are interwoven into the narrative 

fabric.  

On the "macro-textual" level, the study addresses the position occupied by women's writing 

in the Arab literary world as a male world. This is done through historical, sociological and 

cultural prisms of the development of female literature in general and within the borders of 

the "green line" in particular (see: Introduction and Chapter 1). Furthermore, the author 

presents a survey of the gender aspects in the literary works by men and women in 

Palestinian literature in Israel (Chapter 2).  

On the "micro-textual" level, the study performs a textual analysis of the literary works by 

Palestinian female writers in Israel, through emphasizing unique gender aspects of those 

texts; furthermore, the author undertakes a comparison between female and male texts 

(Chapters 3, 4, 5), with the purpose to identify those elements which single out the feminine 

writing in general and Palestinian female writing in Israel in particular. The author assumes 
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that Palestinian female writers experience and reflect their secret private reality and, at the 

same time, project their "geo-biographical" context, or, in other words, take part in 

addressing and describing "large" political contents, again through the female prism.  

In addition to the comparative textual analysis, the study presents a wide and comprehensive 

mapping of Palestinian female writers in Israel, which includes forgotten and neglected 

names, with almost no documented biographical or literary evidence. At times, the researcher 

had at his disposal only scarce and scattered pieces of information regarding those female 

writers (Chapter 1). 

Furthermore, the researcher presents interviews with three Palestinian women-writers in 

Israel (Chapter 4). These interviews constitute a link between women and their literary 

works, as well as represent a unique instrument for understanding more deeply both texts and 

how they are produced.  

The author of the study concludes that Palestinian female literature in Israel should be 

singled out as a separate genre, with its unique characteristics, both in stylistic terms and in 

terms of contents. One can infer from contextual and textual analyses, as well as from the 

"geo-biographical" exploration that Palestinian female writers express and shape their 

identities through the text, or, in other words, write themselves in their literary works. In the 

world of the hegemonic literary criticism, this self-writing was quite contemptuously referred 

to as "autobiography," the genre of little importance, as opposed to the "real" literary works 

such as male novels. The author of this research intends to revision the term "autobiography" 

by exposing those contents, imagery, and styles that feature feminine writing; he also 

demonstrates how the imagery of the private and the hidden, of solitude and sadness becomes 

interwoven into the narrative fabric. The feminine writing acquires, therefore, the 

independent status, the status of great importance and value, the status it justly deserves. 

This study pioneers the research in the literary field, in terms of its gender-oriented reference 

to the Palestinian women-writers in Israel. Its theoretical (textual analysis) and more practical 

insights (a comprehensive mapping of the Palestinian women-writers in Israel) pave the path 

for both scholars and laymen, interested in the inexhaustible field of the Arab literature, 

through listening to its feminine voice.    
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 היסטוריה, היסטוריוגרפיה וזיכרון: פרשת "תימני כינרת" נושא העבודה:

 סמדר כהן שם המגישה:

 פרופ' יוסי יונה שם המנחים:

 פרופ' חגי רם                                             

 
 תקציר

משפחות והמנהיג  91. בשנה זו התיישבו 9191סיפורם של התימנים מכנרת מתחיל בשנת 

, גורשו כל התימנים 9191באוגוסט  5-שנים, ב 91שלהן הרב דוד בן ישראל בחוות כנרת. כעבור 

 —מכנרת על ידי קבוצת כנרת והמוסדות המיישבים, והועברו למושב העובדים שליד רחובות 

 —של סיפור זה התקיימה על רקע שני צירים משלימים: זמן ומרחב. הזמן השתלשלותו  מרמורק.

חוות כנרת. בעוד הזמן תואר הן על ידי גיבוריו הן על ידי  —"העלייה השנייה"; המרחב 

היסטוריונים כראשית העידן הלאומי, המרחב נתפס על ידם כסמל של עשייה וראשוניות, המקום 

 כריע בשאלות לאומיות גורליות.שבו התכנסו מנהיגי היישוב כדי לה

את ההקשרים השונים, ההיסטוריים והתרבותיים, שבהם התרחשה בעבודתי בחנתי 

ו, הלוא היא תקופת העלייה אחר השתלשלות השיח הממסדי בתקופה ז. עקבתי פרשת תימני כנרת

עם  והראיתי שאנשיה עיצבו את זהותם באמצעות הדיאלוג שניהלו עם "היישוב הישן",השנייה, 

"העלייה הראשונה" ובעיקר עם התימנים. ההופעה של התימנים במרחב התרבותי והבידול 

החברתי שלהם היו גורמים מכוננים בהגדרת הקבוצה הדומיננטית, העלייה השנייה. אנשי העלייה 

השנייה "זיקקו" את הקבוצה שעליה סיפרו את סיפורם באמצעות מיון המהגרים שהגיעו לפני 

בחינה ביקורתית של שיח זה אפשרה לי להצביע על הדרכים השונות ה ובמהלכה. העלייה השניי

וההפכפכות שבהן השפיע שיח זה על ניהול המאבק בכנרת כמו גם על נוכחותו המכרעת במחוזות 

 הזיכרון שהתעצבו בישוב ובמדינת ישראל בשנים אחר כך.

אבק, ועל האופן שדור העיתוי והמקום שבהם התרחשה הפרשה השפיעו על אופן ניהול המ

הבנים המשיך לנהל אותו גם בימים אלה. המאבק שניהלו תימני כנרת עם חברי קבוצת כנרת ועם 

המוסדות המיישבים כדי להישאר בכנרת הפך למעשה למאבק על הסיפור "האמיתי" של כנרת 

ים ועל הזיכרון שלה. שורשיו של המאבק בין דור הבנים במרמורק לדור האבות בכנרת נעוצ

בתקופת העלייה השנייה. מאבק זה, הניזון מכתבי העלייה השנייה, מהסיפור שסיפרו אנשי 

העלייה השנייה לעצמם על עצמם, מספק מקרה המאפשר בחינה של דפוסי הכינון ההדדי בין 

היסטוריה, היסטוריוגרפיה וזיכרון. הוא מספק מקרה בוחן לאופנים שבהם מתקיימים שמירה 

 המרחב, הסיפור והזיכרון הלאומי.ופיקוח על הזמן, 

תבניות החשיבה, ואף המסמנים הביולוגיים והתרבותיים שהדהדו בכתבי העלייה 

התבסס על הנחות יסוד  —השנייה, הסבירו את פרשת הגירוש של התימנים מכנרת. גירוש זה 

ות המקבלות את קיומן של היררכיות גזעיות בתוך העם היהודי, שהיו תוצר מובהק של התפיס

האוריינטליסטיות שהמוסדות המיישבים, הקבוצה והיישוב היהודי בארץ ישראל פיתחו כלפי 

המזרח בכלל וכלפי התימנים בפרט. יתרה מזו, גורלם או מעמדם הסימבולי והחומרי של 

התימנים נקבעו במידה רבה על ידי המדיניות העקבית והשיטתית של המשרד הארצישראלי 

ם נקבע על פי שיקולים אויגניים. התימנים בודלו כיוון שלהערכתם של כלפיהם. היחס אל התימני

ראשי המשרד התימנים היו מצויים בתהליכי ניוון שנבעו מחוסר הטוהר הגזעי שלהם. התימנים 

נדרשו לעבור שיקום ביולוגי. רופין ראה ביהודי אירופה את היהודים המקוריים טהורי הגזע. הוא 



 ב 

מית, ומדויק יותר עבודת האדמה, תסלק מעליהם בהדרגה את טען כי תהליך התחייה הלאו

 היסודות השמיים המנוונים.  

שלושה "מחוזות זיכרון" נבחנו בעבודה זו: מוזיאון ההנצחה "בית המוטור" בקיבוץ 

תהליך השחזור של בית  כנרת, בית הקברות בקיבוץ כנרת ובמרמורק וספרי לימוד בהיסטוריה.

הנצחה של הפועלים הראשונים בכנרת, מספק אתר של התכתשות על המוטור, שהפך למוזיאון 

הזיכרון של סיפור תימני כנרת. המאבק על הדרך ועל המקום שבהם יונצחו התימנים -ההיסטוריה

שפך אור על תהליכי הנכחה והשכחה הכרוכים בגיבושו של העבר הלאומי, ולפיכך גם של גבולותיו 

ה ועל השכחה המתרחש "במרחב הציוני המושלם", המשקף בהווה. זהו מאבק על הכלה, על דחיק

ניסיונות לתחזק את גבולותיו וגם לערער עליהם. זהו מאבק על גבולותיו של הסיפור הלאומי 

  ההגמוני, מאבק שראשיתו בימי העלייה השנייה, הנמשך עד היום.

חודש מחוזות הזיכרון" סיפרו על כתיבתה של היסטוריה, מחיקתה וניסיון משלושת "

לכתוב אותה. הם המשיכו לספר את סיפורה של העלייה השנייה ובה בעת להשכיח את סיפורם של 

הם הדגישו מחדש את הגבולות שסימנו אנשי העלייה התימנים בכלל ושל תימני כנרת בפרט. 

השנייה מול הפועל הטבעי, ואת הגבולות שסימן "דור המייסדים" של הקבוצה מול תימני כנרת. 

רים, המאבק של התימנים על הזכות להישאר בכנרת והמאבק שלהם על הזכות להנצחה, שני המק

זיכרון לאומי. כפי שהראיתי, הזיכרון המאורגן כרוך תמיד בהשכחה -הם מאבקים על היסטוריה

כני הזיכרון המשותף ותאו בהדחקה של זיכרונות אחרים. הוא נטוע בתוך הקשר כוחני, פוליטי. 

השומרת הזיכרון  קהילתתרבותית של -חברתית-ת העלית הפוליטיתכלל א-משרתים בדרך

 בקנאות על מקומה ההגמוני, ומגינה על הלגיטימיות שלה.

בשנים שבהן התרחשה פרשת כנרת כוננו תנאי היסוד שעליהם הושתתו יחסי התנועה 

ה שכבר בתקופת העליי יבמסגרת ניתוח המקרה של תימני כנרת, הראית הציונית עם המזרחים.

השנייה, התנסח הבידול של ה"מזרחי" ונקבעו היררכיות סימבוליות ומעמדיות של ה"אשכנזים" 

המפגש של אנשי העלייה השנייה עם התימנים  ושל ה"מזרחים" במרחב החברתי החדש.

במושבות, והיוזמה לשלוח שליח לתימן כדי לייבא תימנים ש"יכבשו" את העבודה, בעלי משמעות 

היחסים בין תנועת הפועלים לבין היהודים יוצאי ארצות המזרח. אנשי  היסטורית בהקשר של

העלייה השנייה נאלצו לקבוע עמדה כלפי העלייה מן המזרח, ובפרט העלייה מתימן. ואכן, 

( 9191-9199המפגש ההיסטורי של השליח שמואל יבנאלי עם יהודי תימן )בעבודתי סימנתי את 

נית והמזרחים. אנשי העלייה השנייה "גילו" את התימנים כ"נקודת האפס" של יחסי התנועה הציו

עם ההחלטה לשלוח את יבנאלי לתימן. הם סימנו את "עליית יבנאלי" כעלייה מסוג אחר, כדי 

להצדיק את הצורך בשליחות ולסמן את ראשיתה של מערכת יחסים אחרת עם ציבור המהגרים 

-ימן כונן את הזהות והמעמד של היהודיםמארצות המזרח התיכון. המפגש של יבנאלי עם יהודי ת

 הערבים שהוכנסה מאוחר יותר תחת הקטגוריה, "מזרחים". 

אנדרטה, אפליה, אשכנזים, בג''ץ כנרת, בית המוטור, גזענות, גירוש, דקל שפל  מפתח מילים:

ן צמרת, היסטוריוגרפיה, היררכיה, הנצחה, חצר כנרת, יבניאלי, היישוב החדש, היישוב הישן, כינו

זהות, כנרת, מאבק, מוזיאון, מוסדות מיישבים, מזרחים, מיון, מרמורק, המשרד הארצישראלי, 

הנרטיב הציוני, הנרטיב של כנרת, ספרי לימוד, העלייה הראשונה, העלייה השנייה, פועל 

אידיאליסט, פועל טבעי, פועל ערבי, קבוצת כנרת, קטגוריזציה, תוכניות לימוד, תימנים, תימני 
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Abstract 

The story of the Yemenites of Kinneret begins in 1912. During this year, 16 families 

settled on Havat Kinneret, together with their leader, Rabbi David Ben Yisrael. 18 

years later, on August 5, 1930, the Yemenites were expelled by Kvutzat Kinneret and 

the Settlement Authorities. They were transferred to Moshav Marmorek near 

Rehovot. This story unfolded against the background of two complimentary axes: 

time and space. The time - the Second Aliyah; the Space - Havat Kinneret. While The 

Time is described by the leaders and historians as the beginning of all beginning, the 

inception the national era; The Space is grasped as a symbolic site, the sacrosanct site 

where everything began. And it was the place where the leaders of the Yishuv 

convened in order to decide fateful national questions.                                                                                                                           

The Time and Place of the story influenced the way the struggle was managed 

between Kinneret's Yemenites and Kvutzat Kinneret, in Kinneret, and the manner the 

second generation continues to push forward its version of the historical truth. The 

struggle of the Kinneret Yemenites against members of Kvutzat Kinneret and the 

Settlement Authorities, in order to remain at Kinneret, turned into a struggle on the 

story of Kinneret and its memory. The roots of the struggle between the second 

generation at Marmorek and the first generation at Kinneret, is inescapably tied with 

the period of the Second Aliyah. This struggle is nourished by the writings of the 

Second Aliyah, as it was by the immigrants of the Second Aliyah to themselves, on 

themselves. This struggle provides a case study that allows examination of mutual 

interaction between history, historiography and memory. It provides a case study 

allowing a unique and intriguing examination of the manners preservation of memory 

and its supervision take place on the National Time, in the National Place, and in 

regard to the national story and its memory.                                                                                          

                                                                                                                        



 B 

In this thesis, I suggested a revisionist reading of the writings of the Second 

Aliyah and its narrative. This reading emphasizes the role of "the dialogue", as 

formulated by Charles Taylor, in the process of constructing collective identities. As I 

have shown, the immigrants of the Second Aliyah shaped their collective identity 

through a dialogue with the "Old Yishuv", "the First Aliyah" and especially with the 

Yemenites. They articulated their collective identity through a story they told about 

the immigrants who arrived before and during the Second Aliyah. My analysis of 

distinction between the Old Yishuv and New Yishuv and on the interaction between 

the people of the Second Aliyah and the Old Yishuv, the First Aliyah and the 

Yemenites, examined the way the people of the Second Aliyah labeled these groups 

and confined them within collective identities serving the interest of the Second 

Aliyah.  Not only this, the power of naming, exercised by representatives of this 

Aliyah pushed other groups to the margins of the national story. In this thesis, I have 

shown that the labeling of the above groups was needed by the people of the narrators 

of the Second Aliyah in order to establish its privileged collective identity. 

The historical meeting between the emissary, Shmuel Yavnieli and the 

Yemenites (1911-1912), marked the "zero point" of the Zionist Movement and the 

Mizrahim. The people of the Second Aliyah "discovered" the Yemenites following 

the decision to send Yavnieli to Yemen. They marked the Yemenites as the "Aliyat 

Yavnieli," portraying them as a different kind of immigration, and this in efforts to 

justify his mission and also to mark the beginning of a different relationship with the 

immigrants from the Middle East. Yavnieli`s meeting with the Yemenite Jews was the 

initial point determining future construction of the Mizrahi-Ashkenazi relationship as 

well as the category of Jewish-Arabs, "Mizrahim", "Bnei Edot Hamizrach" and "the 

Second Israel". In this thesis I positioned the roots of the ethnic distinctions in Israel 

in the early Yishuv period. I identified the "zero point" of the relationship between the 

Zionist movement and the Mizrahim.                                                                                                            

Key Words: Ashkenazim, Bet Hamotor, categorization, commemoration, curriculum, 

discrimination, "Dekel Shfal Tzameret", expulsion, establishment of identity, "First 

Aliyah", "Hatzar Kinneret", hierarchy, historiography, Kinneret narrative, "Kvutzat 

Kinneret", Marmorek, memorial, "Misrad Eretz-Yisraeli", Mizrachim, museum, "New 

Yishuv", "Old Yishuv", poel Aravi, poel teevee, poel idealisti,  racism, "Second 

Aliyah", selection, settlement agencies, struggle, textbooks, Yavnieli.                           
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Abstract 

This study, that examines gender resistance spaces among Negev Bedouin Arab 

women, is ethnographically based on documentation of the memories of the Nakba 

generation and their daughters, derived from their life stories ranging from the past 

(before 1948) to the present. 

Documentation of the Negev Arab Bedouin gender narrative displays how loss of 

land – and its cultural and ethical implications – reshapes the women’s identity in the 

shadow of forced displacement, an identity they retain and convey to their children, 

turning them into secondary agents of history while reinforcing their connection to the 

lands from which they were uprooted. 

The study focuses primarily on the two types of resistance displayed by Bedouin 

women: Opposition to Zionist exclusion of their place as one that lacks history and to 

the intrasocietal male patriarchy that ignores the long-term role these women have 

played by structuring the identity of place. This role includes habitual visits to the 

lands from which they were displaced, retelling the narrative of the past and 

consolidating aspirations to return to their previous lives, that they perceive as 

representing social, genderial and primarily personal perfection. 

In documenting past memories and reviving local Arab Bedouin history, Negev 

Arab Bedouin women construct a renewed sense of place in various ways. The study 

concentrates on their revitalization of the past and the educational, genderial and 

collective goals they aspire to fulfill thereby, expressing their role as agents of history 

who mold their children’s identity as owners of land that was expropriated from them 

and to which they long to return. A sizable share of the study will consider the 

implications of loss of land in undermining land-based social structures and their 

direct influence on white-black relations in Bedouin Arab society in southern Israel. 



The study comprises several parts: 

Part I presents the silencing and presencing spaces that interface with various 

contexts of the gender narrative, such as entering the field, as well as the unique 

complexities and challenges I faced, including women’s opposition to relate their past 

to me, leading me to focus on their long-term institutionalized patriarchal exclusion 

that had even eliminated women’s voices from the public space – in which only men 

had the right to recount history. The extensive theoretical attention paid to this context 

is reflected in the complexity of creating historical narratives grounded in writing 

processes, power relations, silencing and other ideological interests. Much space is 

devoted to describing how the development of feminist conceptions influenced history 

and challenged its status as an overtly male, Western, ethnocentric discipline. 

Subsequently, I address the critical coping methods employed in “the entrance of 

women into history” and finally, I present the dilemmas and challenges facing these 

concepts, along with methods perceived as “liberating,” “egalitarian” and so on. The 

final chapter of Part I provides a research and methodology-oriented view of the key 

issues that Middle Eastern women face in the postmodern and postcolonial feminist 

era. 

Part II addresses my positioning as an indigenous investigator with feminist views, in 

contrast to my informants, describing the unique challenges I faced. These 

challenges express the dilemmas arising from representation of these voices, in 

public/research and other forums, while dealing with questions such as: Who 

is served by the knowledge so produced? How can we achieve critical 

postcolonial discourse in which Arab Bedouin women express their historical 

voices? What is the price to be paid for the emergence of this discourse in 

conventional channels of academic knowledge, including the shift from its 

long-term cultural context? I also seek to 

 



determine the objects of study: Are they the informants? Local intellectual   

researchers? The Zionist Archives? The emerging Palestinian? 

I address questions raised by the very act of documenting these opposing voices 

in historical contexts that constitute an alternative to current establishment knowledge 

and essentially pose a theoretical and epistemological challenge, while questioning 

the price demanded for design of space for local critical discourse. 

Part III deals with the significance of loss of land in shaping Negev Arab Bedouin 

women’s identity,  with attention to three key themes: Land, displacement and return, 

based on the three narratives that express the three major voices in the Negev, namely 

those of landowning women, landless women and black women. One principal focus 

of these narratives concerns loss of land and the attendant identity of displacement, 

with all its implications regarding construction of an identity that is currently lacking. 

Furthermore, I relate to the manner in which Arab Bedouin women structure a 

sense of place and territorial identity among their children as active agents of history, 

noting the ways these women choose to recount history and revitalize their pre-1948 

gender identity. 

In Part IV, I enter another inner circle, no less covert and nearly inaudible, 

underscoring the role played by loss of land in undermining class-based intrasocietal 

relations between white and black Negev Arab Bedouins. I present a comprehensive 

analysis of the implications of the breakdown in pre-1948 social hierarchies, inquiring 

about the status and identities of marginalized social groups in a stratified society that 

bases its identity on ownership of land or the lack thereof. In this context, I examine 

the reshaping of the white view of blacks, as well as that of the black’s self-perception 

and how it structures a counter-self-identity. 

 



The conclusion consists of a theoretical review of the development of academic 

anthropological research regarding the relationship between space and identity and the 

manner in which research questions are asked in contemporary academic contexts. 

We note that research and methodological changes in questions of identity and place, 

that have shifted away from the national territorial phase associated with clear 

boundaries while continuing to challenge and break through these boundaries, are not 

contained by and do not exist in Israeli/Palestinian spaces and that of the Negev Arab 

Bedouins. Thus, while “place” is accorded new definitions where boundaries are 

breached and affinities multiply, the Israeli/Palestinian space and that of the Arab 

Bedouin in general and its gender-oriented space in particular, are still concerned with 

structuring their place as one that belongs to one culture only, with clearly-delineated 

boundaries, based on a narrative and memory that reflects the historical exclusivity of 

one nation in one place. 

The above observations are manifested even more powerfully in an analysis of 

Bedouin Arab resistance to the judaization of Israel, focusing on the gender resistance 

space of Arab Bedouin women, who oppose their exclusion by the Zionist 

establishment on the one hand and by the male patriarchal society on the other. I also 

address issues such as the implications of this resistance, focusing particularly on its 

limits. 

Keywords: Identity, memory, space, gender, Palestinians, Israelis, Arabs – Bedouins, 

the Negev, silencing, resistance, indigenousness, Nakba. 

 

 

 

 



 תקציר

 

   מחקר זה בוחן את מרחבי ההתנגדות המגדריים בקרב נשים ערביות בדואיות בנגב, והוא 

  ועד היום. 1948מסתמך על תיעוד אתנוגראפי של זיכרונות בנות דור הנכבה ובנותיהן מלפני 

 זיכרונות אלו מתארים את השפעות הנכבה על חייהן מאז ועד היום.

   תיעוד הנרטיב המגדרי הנשי הערבי הבדואי בנגב מלמד על האופן שבו אובדן האדמה, ומה שהיא 

מייצגת עבורן מבחינה תרבותית וערכית, מעצב מחדש את זהותן בצל העקירה הכפויה. מחד גיסא 

הן משמרות את זהותן ומעבירות אותה לילדיהן כדי להפכם לסוכני היסטוריה משניים, ומאידך 

 גיסא הן מחזקות את זיקתן לאדמות שהן נעקרו מהן. 

 פעם –   חלק מרכזי במחקר מתאר את האופן שבו הנשים הערביות הבדואיות מתנגדות פעמיים 

להדרה הציונית של מקומן כחסרות היסטוריה, ופעם לפטריארכיה הגברית הפנים חברתית 

המתעלמת מהתפקיד שהן ממלאות במשך שנים כמחנכות המעצבות את זהותם של ילדיהן הנגזרת 

מההיסטוריה. הן עושות זאת באמצעות בנייה מחדש של זהות המקום דרך נוהג של ביקורים 

באדמותיהן העקורות, סיפור נרטיב העבר וביסוס השאיפה לשיבה לחיים הקודמים, שמייצגים 

 מבחינתן שלמות חברתית, מגדרית ובעיקר אישית. 

הבדואיות בנגב תחושה הערביות-הנשים מעצבות  שבאמצעותם ניםהאופמגוון  את    המחקר מציג

הבדואית הערבית- העבר והחייאת ההיסטוריה נותזיכרו. לשם כך הן נעזרות בשל מקוםמחודשת 

 החינוכיות, יהןמטרותוב השלכות העבר והחייאתו על חייהן עד היום באני מתמקדתהמקומית. 

מבטאים את תפקידן כמחנכות המעצבות את זהות ילדיהן כבעלי  . אלוהמגדריות והקולקטיביות

 אדמות, שמהן נעקרו ושאליהן הם שואפים לחזור. 

   חלק נוסף במחקר זה מוקדש להשלכות אובדן האדמה  על ערעור המבנים החברתיים 

המבוססים על האדמה והשפעתם הישירה על יחסי לבנים-שחורים בחברה הערבית הבדואית 

 בדרום.

 העבודה מכילה חמשה פרקים:

   הפרק הראשון הוא מבוא תיאורטי המציג את מרחבי ההשתקה וההנכחה המשיקים להקשרים 

שלב הכניסה לשדה המחקר, על המורכבויות המגוונים של הנרטיב המגדרי. הוא כולל את 

והאתגרים הייחודיים שעמם התמודדתי, וביניהם התנגדויות הנשים לספר לי על עברן. אלו הובילו 

אותי לעסוק בהדרתן בידי הפטריארכיה הממוסדת מזה שנים שהוציאה את קולות הנשים 

מהמרחב הציבורי שבו רק הגברים היו בעלי הלגיטימציה לספר על עברם. כמו כן אני סוקרת את 

ההתייחסות התיאורטית הנרחבת למורכבות ייצורם של הנרטיבים ההיסטוריים המעוגנים 

בתהליכי כתיבה, ליחסי כוח, להשתקות ולאינטרסים אידיאולוגים אחרים. אני מתארת את 

השפעת התפתחות התפיסות הפמיניסטיות על העיסוק ההיסטורי ואתגורו כדיסציפלינה גברית 

מערבית אתנוצנטרית מובהקת. בהמשך אני מתייחסת למתודות הביקורתיות אשר התמודדו עם 

"כניסתן של נשים להיסטוריה", ולבסוף אני מציגה את הדילמות והאתגרים שעמם מתמודדות 

תפיסות ומתודות אלו הנתפסות כ"משחררות", "שוויוניות" ועוד. החלק האחרון בפרק זה מציג 

את הסוגיות המרכזיות שעמן מתמודדות נשים במזרח התיכון מבחינה מחקרית ומתודית בעידן 

 הפמיניסטי הפוסט מודרני והפוסט- קולוניאלי.



  הפרק השני מתייחס למיקומי כחוקרת ילידה בעלת תפיסות עולם פמיניסטיות ביחס 

לאינפורמנטיות שעמן נפגשתי והאתגרים הייחודיים שעמם נאלצתי להתמודד. אתגרים אלו 

מבטאים את הדילמות העולות מייצוג קולות אלו מעל לבמות ציבוריות- מחקריות ואחרות, תוך 

עיסוק בשאלות כמו: את מי משרת ידע זה? מהו התהליך הנדרש כדי לייצר שיח ביקורתי פוסט- 

קולוניאלי שבו נשים ערביות בדואיות מבטאות את קולותיהן ההיסטוריים? מהם המחירים 

להתהוותו של שיח זה בצינורות הידע האקדמיים המקובלים, וביניהם ניתוקו מההקשר התרבותי 

 שבו הוא התקיים שנים רבות? כמו כן עולות גם השאלות: מיהם מושאי המחקר? 

האינפורמנטים? החוקרים האינטלקטואלים המקומיים? הארכיב הציוני? הארכיב הפלסטיני 

 המתגבש?

אני מתייחסת לתהיות המועלות מעצם תיעוד קולות התנגדות אלו בהקשרים היסטוריים 

המהווים אלטרנטיבה לידע הממוסד הקיים. קולות אלו מנסים להציב אתגר תיאורטי 

 ואפיסטמולוגי תוך בחינת המחירים הנדרשים לעיצוב מרחב של שיח ביקורתי מקומי.  

   הפרק השלישי עוסק במשמעות אובדן האדמה בעיצוב זהותן של הנשים הערביות הבדואיות 

בנגב מאז ועד היום, לפי שלוש תמות מרכזיות: האדמה; העקירה; והשיבה. תמות אלו מתבססות 

על שלושה נרטיבים המבטאים שלושה קולות מרכזיים בנגב: קול בעלות האדמות, קול חסרות 

האדמות וקול השחורות. חלק מרכזי בנרטיבים אלו נסב אחר אובדן האדמה, זהות העקירה 

 המאפיינת אותן  והשלכותיו של אובדן זה על עיצוב זהותן החסרה היום. 

כמו כן אני מתייחסת לאופן שבו מעבירות הנשים הערביות הבדואיות תחושה של מקום וזהות 

טריטוריאלית לילדיהן כמחנכות לזהות שורשית, תוך כדי תיאור זיכרונות היסטוריים  כדי 

 .1948להחיות מחדש את זהותן המגדרית מלפני 

  בפרק הרביעי אני נכנסת למעגל פנימי חבוי נוסף וכמעט בלתי נשמע, ובו אני בודקת את השפעת 

 אובדן האדמה על ערעור היחסים המעמדיים בין לבנים לשחורים בחברה הערבית הבדואית בנגב. 

', 48בדיקה זו מאפשרת ניתוח מעמיק של השלכות פירוק המעמדות שהיו קיימים לפני 

ושהתבססו על בעלות אדמה או על היעדרה. כמו כן אני עוסקת בעיצוב מחדש של זהות השחורים 

 והלבנים ושל היחסים בין הלבנים לשחורים.

  בפרק הסיכום והמסקנות אסכם את המחקר באמצעות בחינת התנגדותן של הנשים הערביות 

בתוך המרחבים הנעלמים. בנוסף אבדוק מהן משמעויות התנגדות זו בהקשרים מגדריים 

ובהקשרים חברתיים נרחבים יותר. אנסה לבחון את גבולותיה של התנגדות זו ביחסיה בין המרחב 

הפרטי החבוי שבו היא מתקיימת לבין המרחב הציבורי הגברי שבו היא נעלמת. שאלות אלו 

ינותחו במסגרת ההקשר הכולל להבניית ההתנגדות החברתית והפוליטית של הערבים הבדואים 

  מבוגרות וצעירות נוטלות חלק פעיל במסגרת זו –בנגב. גם נשים ערביות בדואיות 

 כאקטיביסטיות חברתיות במרחב הציבורי הגלוי, ובכך הן משתתפות למעשה במאבק בין מגדרי.

' שבהם הן מבנות 48כמו כן אבדוק אם קיימת זיקה בין מרחבי ההתנגדות החבויים של נשות דור 

תחושה של מקום ומחיות את זיקתן לאדמה לבין תודעתן הפוליטית והחברתית הבולטת של 

 בנותיהן ונכדותיהן המתקיימת בעיקר במרחבים הציבוריים האקדמיים.

 

מילות מפתח: זהות, זיכרון, מרחב, מגדר, פלסטינים, ישראלים, ערבים בדואים, נגב, השתקה, 

 התנגדות, ילידיות, נכבה.
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Background 

This research studied the implementation of empathic response (Eisenberg and Fabes, )1990  of physicians 

towards their patients, in a large health-care organization in Israel.  Throughout the medical literature, 

expressions of empathic feelings towards patients are discussed at length, and are found to have significant 

advantages.  This approach that emphasizes greater inter-relational communication between physician and 

patient is relatively new, and it stands in stark opposition to the traditional approach of distant attachment, where 

the physician-patient relationship is more practical and treatment-oriented. 

Emotional management requires a significant amount of work, and might include the employment of personal 

resources.  The physician is required to manage his/her feelings according to organizational guidelines 

(Hochschild, 1983) and publicly express empathy, compassion, and kindness.  In addition to the intrinsic 

humanistic value of empathy for the physician-patient relationship, those who run medical institutions value this 

emotionally based approach as an important aspect of its service delivery and understand it to be a major factor 

in creating market differentiation that leads to economic gains. From an institutional perspective (Greenwood and 

Hinings, 1996), such an organizational discourse of empathy could be examined as an attempt to conform to 

external, regulatory and normative demands. The rationale driving this approach can be perceived as intended to 

gain legitimacy through the imitation of other organizations in the market (DiMaggio and Powell, 1983). 

The purpose of the study 

This research deals with the relationship between organizational culture and employee behavior, looking 

specifically at physicians’ expression of emotional response to patients.  Other variables, including 

organizational and personal characteristics, were used to examine the relationship between the behavior of the 

physician and their perceptions of organizational culture. 

Variables 

Independent organizational variables included the strength of organizational culture, i.e., consensus and 

consistency (Raz, 2004); the degree of perceived organizational support (Eisenberger et al. 2001); and job 

engagement (Schaufeli et. al, 2002).  Independent personal variables included empathetic concern (Davis, 1983); 

emotional expression regulation (Gross and Oliver, 1997); and the ability to identify feelings in others, as part of 

emotional intelligence (Mayer, Caruso and Salovey, 1990).  Other variables, including gender, seniority, and 

expertise, were also examined.  The dependent variable was empathy expressed by physicians to patients, as 

evaluated by managers. 

Method 

Physicians were recruited from community clinics in one district of a health care organization in Israel.  Data for 

the qualitative component of the study was collected through in-depth interviews with 42 physicians and five 

members of management. Participant observation and content analyses were also carried out.  Data for the 

quantitative component was based on questionnaires completed by the physicians (n=72).  Clinic managers 

completed questionnaires in order to provide external scores for the degree of physicians’ emotional expression.  

Results 

Numerous resources were employed by management in implementing the discourse of empathy, such as training 

and periodic feedback.  Despite these efforts, the declared value of empathy (i.e. through regular organizational 

fora) was only partially reflected in actual practice.  Although physicians generally received high external scores, 

their interpretation of empathy in practice is not homogeneous and varies widely between those who attribute 

considerable importance and necessity to empathy when meeting with patients and consider it part of the 

physician's role, to those who totally reject this approach. There is a separation between clinical-anatomical 

aspects and emotional ones, and the expression of empathy is perceived as cognitive or clinical. Other issues 

raised include the rejection of the empathic approach as part of the negative attitudes toward the concept of 

service, as well as professional boundaries between physicians and other caregivers in the clinic.  A notable gap 

was identified with respect to the perceived importance of empathy for the organization and the manner in which 

the management acts to implement this value. Physicians explain their evaluation of management values as weak, 



mainly because of other values that they consider to be contradictory towards emotional empathy, such as 

availability, efficiency, and bureaucratic administration. Physicians claimed that work conditions do not always 

allow them to express empathy and they perceived management and human resources practices to be unhelpful in 

their practice.   

Several strategies for incorporating management requirements and for narrowing these gaps were identified: 1) 

humanization through providing an emotional response to each patient; this strategy was positively associated 

with burnout and anger towards the organization; 2) indifference and detachment in dealing with patients; and 3) 

instrumentalization – developing tools for coping, including "surface acting" (Hochschild, 1983), which 

constitutes the performance of gestures which may be detached from authentic feelings, employed to please 

patients and the organization and using differential attitudes to patients. 

Examining the main factors that encourage physicians' empathic response, the study found that the degree of 

perceived support by the organization has greater influence on the physicians' display of empathy towards 

patients.  A high positive and significant correlation was found between the ability to regulate emotional 

expression and the strength of empathy.  

 

Discussion and Conclusions 

Empathy is an integral element in medical care .As this research shows, empathy was used by management as a 

tool in which to increases internal and external legitimacy.  However, since this was done in a symbolic way, it 

was often rejected by staff physicians.  Three factors were found to explain the partial success of the 

implementation of empathy: gaps in the organizational culture, personal attitudes, and lack of organizational 

support.  Despite the use of managerial and human resource practices and guidance for implementing empathy, it 

remains a vague goal, and when compared to other workplace values such as efficiency and availability, it is 

often not prioritized.  Although it was found that management often advocated empathetic behaviors with which 

physicians were in agreement, there remains a gap due to differences in the interpretation of empathy.  This gap 

might in part be due to the expression of different cultures within the organization, as well as cultural differences 

between management and the physicians (Raz, 2004).  The culture of the studied organization is not completely 

uniform and harmonious. Yet, it is not totally fragmented, and it is not possible to distinguish specific groups. 

The physicians studied differ by the degree to which they have implemented empathy as a practiced value.  Due 

to the organizational structure of the clinic, physicians work on their own, and seldom have the opportunity to 

engage in dialogue or learn with other physicians.  The organizational structure is loosely coupled (Pinelle and 

Gutwin, 2006), both between physicians and management and between physicians themselves; they are not 

interdependent, and there is little communication between professionals, therefore the values studied are 

expressed according to the personal interpretation of each and every physician.  The workplace culture is not 

constructed as a result of dialogue, but rather as the sum of the workers' attitudes.   

No direct link was found between the managerial values and the perceived behavior of the physicians.  This 

study assumes, therefore that the relationship between management culture and workplace culture   is not 

necessarily direct, or that other organizational elements have stronger and more meaningful impact on this 

association.  The existence of organizational culture itself is not a sufficient condition for translating values to 

norms of behavior, at least not for this value of emotional response.  In the situation described, where there is 

loose coupling between management and physicians who enjoy high professional status and underwent strong 

prior socialization, management's effort to control emotional expression is apparently not strong enough to create 

the desired behavioral outcome. Other organizational values, such as organizational support and job satisfaction, 

are highly and significantly correlated with empathy.  The fact that organizational culture was not processed by 

physicians as a group, weakened  the organizational culture's strength as a mechanism to influence the 

physicians' behavior.  However, variables of organizational culture were found to have significant relationships 

with other organizational parameters tested.  Consistency and consensus affect the physician's personal feelings 

and burnout, and are related to physicians' feelings of security and meaning at work.  The study found that the 

most significant predictor of empathy towards patients is not the physician's personal qualities or administrative 

declarations and practices, but the physician's feelings towards  the workplace and their perceptions of the 

organizational support provided.  



  אמפטית של רופאים למטופלים-הגורמים הארגוניים והאישיים המשפיעים על הבעת התייחסות רגשית :נושא

  גרוסבך-ספי מלכיאור: שם המגישה

  אביעד רז' דויד לייזר ופרופ' פרופ: שמות המנחים

  רקע

ים ואמפטיים הבעת רגשות תומכ. באחד מארגוני הבריאות בארץ "התייחסות רגשית"ערך היישום  בחן אתמחקר זה 

זוהי גישה חדשה ). Brunton, 2005( כלפי מטופלים נדונה בהרחבה בספרות הרפואית ונמצאה כבעלת יתרונות רבים

  . לפיה על הרופא להיות ענייני ותכליתי, המחליפה את הגישה המסורתית הדוגלת בהיקשרות מרוחקת, יחסית

הנהלות המוסדות הרפואיים תופסים , תפקידו של רופאמלבד היתרון הקליני והערך המהותי של התייחסות רגשית ב

, כגורם מרכזי ביצירת הבידול והשגת היתרון על פני המתחרים, את ההתייחסות הרגשית כחלק מתפיסת השירות

 Greenwood and(בניתוח המבוסס על התיאוריה המוסדית . ביצירת נאמנות של לקוחות ושמירה על שביעות רצונם

Hinings, 1996( ,שינויים אלו נתפסים כמכוונים לזכות , רואה בשינוי ארגוני ניסיון להסתגל לתביעות הסביבהה

  ). DiMaggio and Powell, 1983(בלגיטימציה 

הרופא נדרש לנהל את רגשותיו בהתאם להנחיות ההנהלה . התייחסות רגשית דורשת השקעה וגיוס משאבים אישיים

)Hochschild, 1983 (אור ציפיות או דרישות ההנהלה יהיה ביצועה ל. חמלה וחביבות, אמפטיה ולבטא באופן פומבי

  .שונה בין המבצעים השונים וגורמים ארגונים ואישיים ישפיעו על אופן הביצוע

, מבין מגוון הדרכים בהן יכולים המנהלים בארגון להשתמש על מנת להשפיע על ההתנהגויות והפעולות של העובדים

לפיו יכולה ההנהלה לקבוע סט של ערכים ולתרגמם , אחד המושגים הנדונים בשנים האחרונותהינו " תרבות ארגונית"

שפיע על העובדים לנהוג בהתאם לאותו מערך שנקבע התרבות הארגונית ת .)Schein, 1990( לנורמות ולפרקטיקות

לייצר את התהליך נכון הנהלות משקיעות משאבים ומאמצים רבים כדי . )Martin, 1992, 2004, רז( על ידי ההנהלה

 ,Martin, 1992( אולם פעמים רבות ניתן לראות כי המציאות בארגון שונה מזו שכיוונה אליה ההנהלה, ועקבי

Alvesson, 2002(. ניתן למצוא תת קבוצות בעלי תת תרבויות רבות ופעמים , תרבות ארגונית אחידה הינה מצב נדיר

)Van Maanen and Barley, 1985( .הפער הנתפס בין  –ת יכול להימדד על פי מידת ההלימהל תרבות ארגוניחוזקה ש

המידה בה העובדים תופסים את הערך כחשוב לארגון  –הצהרות ההנהלה ובין הביצוע בפועל  ועל פי מידת ההסכמה

 מחקר זהבעוד ש , )Hochschild, 1983( דיילותכמו מחקר רב נעשה בקרב עובדים  זוטרים יחסית  ).2004, רז(

ולכן קשה , צבתומעכבר התפקידית  םזהות, ובעקבות סוציאליזציה ארוכה, בעלי סטטוס תפקידי גבוה, עסק ברופאים

   .יותר לשינוי על ידי הארגון

  מטרת המחקר

ובאופן ממוקד בהתבטאות הערך , התרבות הארגונית לבין התנהגות העובדים בשאלת הקשר שביןעבודה זו עוסקת 

כפי שהיא , כפי שהיא מוצגת על ידי ההנהלה, העבודה בוחנת את התרבות הארגונית. קוחשל התייחסות רגשית לל

ובביטויה הלכה  יתוכפי שהיא באה לידי ביטוי בתוצאה ההתנהגות, מתפרשת ונתפסת על ידי הרופאים בארגון

ולאופן בו הם  מידת הקשר שלהם להתנהגות הרופאיםו, ארגוניים ואישיים - משתנים נוספים נבחנו, בנוסף. למעשה

  .תופסים את התרבות הארגונית

  משתני המחקר

מידת . 2; פערי ההלימה וההסכמה, כלומר, חוזק התרבות הארגונית. 1ארגוניים משתנים : משתנים בלתי תלויים

 ). Schaufeli et. Al, 2002( ההירתמות לעבודהמידת . 3) Eisenberger et al. 2001(התמיכה הארגונית הנתפסת 

. Gross and Oliver, 1997 (3((יכולת ויסות ההבעה הרגשית . 2, )Davis, 1983(יכולת אמפטית . 1אישיים   משתנים

: משתנה תלוי. )Mayer, Caruso and  Salovey, 1990( כחלק מאינטליגנציה רגשית, יהוי רגשות באחרזיכולת 

  .כפי שהוערכה על ידי מנהלים, אמפטית למטופלים-התייחסות רגשית

  המחקר שיטת

כלל  המחקר האיכותני .המחוזותבאחד  המחקר התקיים באחד מארגוני הבריאות בקרב רופאים במרפאות הקהילה

המחקר  .כמו כן נערכו תצפיות משתתפות וניתוח טקסטים, חברי הנהלה 5רופאים ועם  42ראיונות עומק עם 



ל שאלונים שמלאו ממשתני המחקר וע והתייחסו לכל אחד) n=72(הכמותני התבסס על שאלונים שמלאו הרופאים 

  .מנהלים במרפאות

  תוצאות

בייצור פרקטיקות ניהוליות , למרות מאמצים ומשאבים שהשקיעה ההנהלה ביישום הערך התייחסות רגשית

יחס הרופאים לערך אינו . יישומו בא לידי ביטוי הלכה למעשה באופן בינוני בלבד, בולטות לערך ומתןוהדרכתיות 

וביחס לשאלה האם התייחסות , הומוגני וניכרת שונות רבה בינהם ביחס לחשיבותו ונחיצותו במפגש עם מטופלים

, ני מהחלק הרגשיאורג-פעמים רבות ישנה הפרדה של החלק הקליני. רגשית היא חלק מתפקידו של רופא

סוגיה מרכזית נוספת היא דחיית ההתייחסות . ובהתייחסות לאמפטיה בא לידי ביטוי החלק הקליני בדרך כלל

ושאלת גבולות תפקיד הרופא והכללת ההתייחסות הרגשית , הרגשית כחלק מעמדות שליליות כלפי מושג השירות

חלק גדול מפער זה נובע . במידת ההלימהם הנובעים מפערי, זוהו פערים במידת ההסכמה. בתחום תפקידו

ובעיקר למסגרת ההתייחסות , מפרשנות שונה הניתנת לערך ההתייחסות הרגשית על ידי ההנהלה והרופאים עצמם

הרופאים מסתמכים בעיקר על ערכים הנתפסים . ולסיבה לפיה ערך זה נדרש במסגרת העבודה הרפואית בארגון

ועל מבנה עבודתם שאינו , יעילות ותיעוד, כזמינות, ת ונתפסים חשובים יותרכסותרים את ערך ההתייחסות הרגשי

הפרקטיקות הניהוליות וההדרכתיות לא נתפסו לרוב . מאפשר להם לממש את הערך כפי שהם תופסים אותו

לכעס ואפילו , למרמור, פערים אילו מובילים לרגשות שליליים של הרופאים כלפי הארגון. כמשמעותיות ותורמות

מתן  -הומניזציה. 1: ועם פערי ההלימה וההסכמהזוהו מספר אסטרטגיות להתמודדות עם דרישות ההנהלה  .לעוינות

, אדישות. 2; אם כי אסטרטגיה זו מלווה במחיר של שחיקה וכעס על הארגון, התייחסות רגשית לכל מטופל

לתפיסת , המתקבל מההנהלה הנובע מהעברת היחס, ויתור על החלק הרגשי במפגש עם מטופלים –התרחקות 

הכוללים , פיתוח כלים להתמודדות –אינסטרומנטליזציה . 3; הרופאים אל המטופלים עצמם ואל האינטראקציה עימם

 ואת הארגון מטופליםכדי לרצות את ה, המנותקות מרגשות אוטנטיים, מחוות מלאכותיות -" משחק שטוח"

לפיה התייחסות רגשית מושפעת , ניהולית שכיחה בניגוד לעמדה כיבנוסף נמצא  .והתייחסות דיפרנציאלית למטופלים

הרי שנמצא במחקר כי , ובניגוד לתפיסה הגוזרת פרקטיקות ניהוליות באופן ישיר מהערכים, על ידי אישיותו של אדם

  .הנתפסת הארגוניתהגורם המשפיע ביותר על רופאים להתייחס באופן רגשי למטופלים היא מידת התמיכה 

  מסקנותדיון ו

). 2004, רז(ובהבדלים בין תרבות ההנהלה ותרבות מקום העבודה , ניתן להבחין בתרבויות שונות בתוך הארגון

ולמרות שישנן מספר תפיסות , אינה מקוטעת ואינדיווידואלית מאידך, אינה אחידה והרמונית מחדהתרבות בארגון 

ניתן לראות את הרופאים כנמצאים על רצף  .ת ניראיתאין חלוקה קבוצתי, מרכזיות בהתייחסות ובעקבות כך בביצוע

הרופאים עובדים באופן , בגלל המבנה הארגוני במרפאה. במידת הטמעתם את השינוי הארגוני והערכי שעבר הארגון

המבנה  .לתצפית זה על עבודתו של זה ולחיקוי, ללמידה משותפת, לדיאלוג, עם מעט מאד הזדמנות למפגש, פרטני

התלות , הן בין הרופאים וההנהלה והן בין הרופאים לבין עצמם,  (Pinelle and Gutwin, 2006 )רופף הוא של צימוד

מבנה זה  .ולכן הערכים מבוטאים מתוך פרשנותו האישית של כל רופא ורופא, היא קטנה והתקשורת בינהם מועטה

ומשום כך , ת הפרטים הפועלים בהכסך התנהגויות מתוך שיח אלא ת מקום העבודה אינה ניבנייוצר מצב שבו תרבו

  .מגוון הקולות הפועלים בה מרובה ואינו אחיד

הפער נחווה עקב תפיסת היררכיה של . השינוי הארגוני והדרישות להתייחסות רגשית נתפס מאיים ויוצר מתח

גון ברמה התנגדות למניעי ההנהלה ותפיסת הצהרות האר, מדידים ונגישים יותר, קיומם של ערכים סותרים. ערכים

מחלישים את השפעתה של התרבות , שנועדה להגדיל את הלגיטימציה הפנימית והחיצונית של הארגון, הסמלית

עמדות אישיות , סטטוס תפקידי גבוה הופרדה בין המישור הפרופסיונאלי והארגוני –ברמה האישית . הארגונית

הכוללת את הנטייה לראות , כמו גם מידת ההירתמות, באים גם הם לידי ביטוי בהבדלים בין הרופאים, ותגובה לשינוי

  .את המשימות בהקשרן הארגוני הרחב

הגורם המנבא ביותר אינן מצוי בין תכונותיו האישיות של הרופא וגם לא ההכרזות הניהוליות והפרקטיקות העובדה כי 

 וצרכידהיינו מילוי , ה הארגוניתתפיסתו את התמיכ. ראויה גם היא לציון אלא בתחושותיו של הרופא, בהן נוקט הארגון

הם המשפיעים ביותר  -עד כמה הוא מרגיש מוגן בעבודה ועד כמה הוא מרגיש שתרומתו נראית בעבודה -בסיסיים ה

  .על מידת האמפטיה שיסיע כלפי מטופלים



  בקבוק גיאומטריות-בעיות צוואר  ::::נושא העבודהנושא העבודהנושא העבודהנושא העבודה
  

  אלכרים אבו עפאש עבד  ::::שם המגיששם המגיששם המגיששם המגיש
  

  ץ"פרופסור מתיא כ  ::::שם המנחהשם המנחהשם המנחהשם המנחה
  

בקבוק הן בעיות שבהן המטרה -בעיות צוואר, באופטימיזציה קומבינטורית ::::תקציר העבודהתקציר העבודהתקציר העבודהתקציר העבודה

למצוא פתרון שבו העלות של האלמנטים בעלי המשקל הגדול  א''ז, הבקבוק- את צוואר" להרחיב"
ניהול , לדוגמא, בקבוק מופיע בהקשרים רבים-המושג צוואר. ביותר תהיה קטנה ככל האפשר

הבקבוק של מערכת הוא החלק במערכת - צוואר. רשתות תקשורת, צפיפות תנועה, הנדסה, פרויקטים
הבקבוק הוא התהליך בשרשרת - צוואר, יקטיםבניהול פרו, לדוגמא. המגביל את ביצוע המערכת

לכן המטרה בעיצוב מערכות . התהליכים שקיבולתו החסומה מקטינה את הקיבולת של כלל המערכת

  .הבקבוק ובכך לשפר את הביצוע של המערכת-את צוואר )להקטין/להגדיל(כאלו הוא לייעל 
  

 אופי בעלות בעיות חקר הוא עניינו שעיקר המחשב מדעי של בתיאוריה תחום היא חישובית גיאומטריה
 ,דיסקים ,ישרים ,נקודות שקשורות במרחב או באובייקטים גיאומטריים כגון בעיות כלומר. גיאומטרי
 ,גיאוגרפיים מידע מסדי כמו מגוונים ובתחומים שונים בהקשרים עולות זה מסוג בעיות. פוליגונים
להרבה בעיות אופטימיזציה קלאסיות קיימות . ועוד ממוחשבת גרפיקה ,תקשורת רשתות ,רובוטיקה

לעתים קרובות בעיות אלו לא ניתנות לפתרון . גרסאות גיאומטריות שניתן לתאר בדרך טבעית מאוד

דרך אחת להתמודד איתן היא לפתח אלגוריתמי . קשות- NPכגון בעיות  ,אופטימאלית בצורה יעילה
למרות , הגרסאות הגיאומטריות של בעיות אלועבור . אופטימאליים" כמעט"קירוב שמחשבים פתרונות 

לעתים קרובות ניתן לנצל את התכונות הגיאומטריות של הבעיה על , קשות- NPשבדרך כלל הן עדיין 
  .מנת להשיג אלגוריתמי קירוב יעילים יותר

  
. נלמדו במידה רבה, מסלולים ושידוכים, כגון עצים פורשים, בקבוק גיאומטריות-בעיות ייעול צוואר

והמטרה היא לחשב עץ , הקלט הוא גרף גיאומטרי מעל אוסף של נקודות במישור, בעיות מסוג זהב
כלומר ממזער את , הבקבוק-או שידוך הממזער את צוואר, מסלול בין שתי נקודות ספציפיות, פורש

הבקבוק של - בעבודה זו אנו חוקרים את הבעיה של הקטנת צוואר .האורך של הצלע הארוכה ביותר

להלן הבעיות . על ידי שימוש בנקודות נוספות הנקראות נקודות שטיינר )מסלול או שידוך, עץ(הפלט 
  :הנלמדות בתזה זו

Bottleneck full Steiner tree (BFST)  

 mהמכילה  Sוקבוצה  )טרמינלים(נקודות  nהמכילה  Rקבוצה , בהינתן שתי קבוצות של נקודות במישור

בבעיית . מופיעות כעלים Rעץ שטיינר מלא הוא עץ שטיינר שבו כל הנקודות של , )שטיינר(נקודות 

BFST , אנו מעוניינים למצוא עץ שטיינר מלאT )כך שאורך  )ללא הגבלה על מספר נקודות שטיינר בעץ

עם  Tאנו מעוניינים למצוא עץ שטיינר מלא , k-BFSTובבעיית , יהיה מינימאלי - Tהצלע המקסימאלית ב

בעיות אלו . יהיה מינימאלי - Tכך שאורך הצלע המקסימאלית ב, נקודות שטיינר k ≤ mהיותר לכל 
 .בעלות הרבה אפליקציות ברשתות אלחוטיות

  

O((n+m)log ןבזמ BFSTאנו מציגים אלגוריתם הפותר את בעיית  ,2 בפרק
�

m).  בנוסף אנו מראים כי

  . 4פולינומיאלי עבור הבעיה עם יחס קירוב קשה וקיים אלגוריתם קירוב - NPהיא  k-BFSTבעיית 
  

Bottleneck Steiner tree with bounded number of Steiner vertices (BST)  

, �d:E�R פונקצית מרחק, כך שכל קודקוד בגרף מסומן כטרמינל או כשטיינר, G=(V,E)בהינתן גרף מלא 

שפורש את כל הטרמינלים ולכל היותר  Tאנו לומדים את הבעיה של מציאת עץ שטיינר , kוקבוע חיובי 

k כך שאורך הצלע המקסימאלית ב, קודקודי שטיינרT - יהיה מינימאלי.  



2קשה ולא ניתנת לקירוב -NPאנו מראים כי בעיה זו היא  ,3בפרק  � ε לכל  ε > 0 .אנו מציגים , בנוסף

 .2אלגוריתם קירוב פולינומיאלי עבור הבעיה עם יחס קירוב 
  

Bottleneck Steiner path (BSP)  

 kאנו רוצים למקם , k > 0וקבוע , t � Pיעד , s � Pמקור , נקודות במישור nהמכילה  Pבהינתן קבוצה 

 .יהיה מינימאלי - tל - sכך שאורך הצלע המקסימאלית במסלול מ, נקודות שטיינר
  

O(nlog אנו מציגים אלגוריתם הרץ בזמן, 4בפרק 
�

n)  ומחשב מיקום אופטימאלי לכל קבועk . אלגוריתם

אנו דנים  בגרסה הדואלית , בנוסף .O(n�log n) שרץ בזמן, Hou et al. [38]זה משפר את האלגוריתם של 

המטרה היא למקם מספר מינימאלי של נקודות שטיינר כך שאורך , λ > 0בהינתן קבוע : של הבעיה

  .λיהיה לכל היותר  - tל - sהצלע המקסימאלית במסלול מ

  

Bottleneck non-crossing matching (BNCM)  

שידוך , בהתאמה(בקבוק -שידוך צוואר) MNC ,בהתאמה( MC ויהי, נקודות במישור 2nקבוצה של  Pתהי 

  .MNCאנו לומדים את הבעיה של חישוב . Pשל  )חיתוכים- ללא  בקבוק- צוואר
  

אנו מציגים אלגוריתם הרץ , בנוסף. PTASקשה ולא קיים עבורה -NPאנו מוכיחים כי הבעיה , 5בפרק 

log	O(n�. בזמן
�.	

n) חיתוכים -ומחשב שידוך ללאM  שלP ,כך ש- bn(M) ≤ 2√10 · bn(MNC) ,כאשר 

bn(M) מסמן את אורך הצלע המקסימאלית ב- M .כאשר הנקודות של , אנו מראים כי, בנוסףP  נמצאות

  .O(n�)בזמן  MNCניתן לחשב את , במצב קמור
  

  

, קשות-NPבעיות , אופטימיזציה גיאומטרית, בקבוק-בעיות צוואר, גיאומטריה חישובית :מילות מפתח

  .בקבוק-שידוך צוואר, עץ שטיינר, בקבוק-עץ צוואר, אלגוריתמי קירוב
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Abstract: In combinatorial optimization, bottleneck (or minmax) problems are those problems 
where the objective is to find a feasible solution such that its largest cost coefficient elements have 
minimum cost. The term bottleneck appears in various contexts, e.g., Project Management, 
Engineering, Traffic Congestion, and Communication Networks. A bottleneck of a system is a 
fragment in the system that bounds the performance of the system. For example, in the context of 
Project Management, the bottleneck is one process in a chain of processes, such that its limited 
capacity reduces the capacity of the whole chain. Therefore, the goal in designing such systems is to 
optimize (minimize/maximize) the bottleneck, which yields an improvement in the performance of 
the system. 

Computational Geometry is a subfield of Computer Science that deals with problems of a geometric 
nature that arise in application domains such as Geographic Information Systems (GIS), Robotics, 
Communication Networks, Computer Graphics, Molecular Biology, and Operations Research. Many 
classic optimization problems have corresponding geometric versions that can be described in a very 
natural way. Often these optimization problems cannot be solved both optimally and efficiently, as 
in the case of NP-hard problems. One way to tackle them is to devise approximation algorithms that 
compute nearly-optimal solutions in polynomial time. For the geometric versions of these problems, 
although they usually remain NP-hard, it is often possible to use geometric properties to obtain better 
approximation algorithms. 

Geometric bottleneck problems (in which the goal is to optimize the bottleneck), such as spanning 
tree, path, and matching, have been studied extensively. In these problems, the input is a Euclidean 
graph over a set of points in the plane, and the task is, for example, to compute a spanning tree, a 
path between two specific points, or a matching that minimizes the bottleneck, i.e., the length of the 
longest edge. In this work, we consider the problem of minimizing the bottleneck of the desired 
structure (tree, path, or matching) by using additional points, called Steiner points. The problems 
studied in this thesis are: 

Bottleneck full Steiner tree (BFST) 

Given two sets in the plane R of n (terminal) points, and S of m (Steiner) points, a full Steiner tree is 
a Steiner tree in which all points of R are leaves. In the BFST problem, one has to find a full Steiner 
tree T (with any number of Steiner points from S), such that the length of the longest edge in T is 
minimized, and, in the k-BFST problem, one has to find a full Steiner tree T with at most  k ≤  m 
Steiner points from S, such that the length of the longest edge in T is minimized. The problems are 
motivated by wireless network design. 

In Chapter 2, we present an exact O��n�m�log2m�-algorithm that solves the BFST problem. 
Moreover, we show that the k-BFST problem is NP-hard, and that there exists a polynomial-time 
approximation algorithm for the problem with performance ratio 4. 
 



Bottleneck Steiner tree with bounded number of Steiner vertices (BST) 

Given a complete graph G=(V,E), where each vertex is labeled either terminal or Steiner, a distance 
function d:E →R�, and a positive integer k, we study the problem of finding a Steiner tree T 
spanning all terminals and at most k Steiner vertices, such that the length of the longest edge is 
minimized. 

In Chapter 3, we first show that this problem is NP-hard and cannot be approximated within a factor 
of 2 - ε, for any ε > 0, unless P=NP. Then, we present a polynomial-time 2-approximation algorithm 
for this problem. 

Bottleneck Steiner path (BSP) 

Given a set P of n points in the plane, source and destination points s,t � P, and an integer k > 0, one 
has to locate k Steiner points such that the length of the longest edge of a bottleneck path between s 
and t is minimized. 

In Chapter4, we present an O(nlog

n)-time algorithm that computes an optimal solution, for any 

constant k. This problem was previously studied by Hou et al.[38], who gave an O(nlog n) -time 
algorithm. We also study the dual version of the problem, where a value λ > 0 is given (instead of k), 
and the goal is to locate as few Steiner points as possible, so that the length of the longest edge of a 
bottleneck path between s and t is at most λ. 

Bottleneck non-crossing matching (BNCM) 

Let P be a set of 2n points in the plane, and let MC (resp., MNC) denote a bottleneck matching (resp., 
a bottleneck non-crossing matching) of P. We study the problem of computing MNC. 

In Chapter 5, we first prove that the problem is NP-hard and does not admit a PTAS. Then, we 
present an O(n�.�log

�.�
n)-time algorithm that computes a non-crossing matching M of P, such that 

bn(M) ≤ 2√10 · bn(MNC), where bn(M) is the length of a longest edge in M. Finally, we show that 
when the points of P are in convex position, it is possible to compute MNC in O(n�) time. 
 
 
Keywords: Computational geometry, bottleneck problems, geometric optimization, NP-Hard 
problems, approximation algorithms, bottleneck tree, bottleneck path, Steiner tree, bottleneck 
matching. 
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Abstract- 

Background- The population of the western world is aging. In Israel, the percentage of the 

elderly is expected to rise to 12% by 2020 and to 14% by 2030. Although most elderly people 

live in cities, urban geography has dealt very little with the social integration of the elderly in 

their residential environment, which is the major social environment in their post retirement 

everyday life. A major challenge of old age is social integration. This is due to prejudice, 

negative stereotypes and ageism directed towards the elderly along with the living 

environmental characteristics (human and physical). The question arises: is the degree of 

elderly people's social integration in their environment affected by prejudice directed against 

the elderly (by younger people and by the elderly themselves), and by the attributes of their 

residential environment. This issue has not yet been studied, and is the focus of this research. 

Aims and Hypotheses- The aim of this research is, therefore, to test two main issues: 

a. Is there a correlation between the general population's prejudice towards the elderly and 

prejudice of the elderly against themselves, and the social integration of the elderly in their 

residential environment?  

b. Do the physical and human attributes of a living environment affect elderly social 

integration in that environment? That is to say, is the degree of elderly social integration 

affected differently by residential environments with different physical and human attributes? 

Method- Sample: the sample is a convenience sample of 300 people aged 65 and up, and 300 

people under the age of 65, who live in three neighborhoods in Tel-Aviv: Yad Eliahu, Yafo D 

and Ramat-Aviv. 

Variables- Dependent Variable - the elderly social integration in the neighborhood includes 

the following dimensions: 1. Frequency of participation in activities and use of facilities; 2. 

Acquaintance with the neighbors; 3. Use of a various information sources; 4. A sense of 

belonging and attachment to the neighborhood. 

Independent Variables - prejudice against the elderly in the general population and among the 

elderly themselves, neighborhood physical and human attributes (familiarity with the 

neighborhood, the elderly rating of neighborhood accessibility and safety, the number of 

elderly residents, the number of neighborhood facilities). 

Background Variables – The subjects' socio-demographic characteristics, their mobility and 

how they perceive their medical status. 

Findings- The research hypotheses dealt with some variables which may explain the social 

integration of the elderly in their residential environment: The First hypothesis dealt with the 

correlation between prejudice against the elderly and the degree of their social integration in 

the neighborhood. The findings show that ageism among the younger population towards the 

elderly, correlated with a lower degree of social integration in the all-urban level. In this 

respect the hypothesis was validated. On the other hand, no correlation was found between 

ageism among the elderly themselves, and the degree of their social integration in the 

neighborhood. The second hypothesis dealt with the correlation between the environment 

accessibility rating according to the elderly, and social integration. It was found that the 
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higher the rating, the higher the degree of social integration in the all-city and neighborhood 

levels. This hypothesis was also validated. The third hypothesis dealt with the correlation 

between the number of neighborhood facilities and social integration. It was found that more 

facilities correlate with a higher degree of social integration. This hypothesis was also 

validated. The fourth hypothesis dealt with the correlation between neighborhood familiarity 

and social integration. It was found that the higher the familiarity the higher the social 

integration in the all-city and neighborhood levels. This hypothesis was also validated. The 

fifth hypothesis dealt with the correlation between the percentage of elderly residents and 

social integration. It was found that a higher percentage of elderly residents correlated with a 

higher degree of social integration. This hypothesis was also validated. The sixth hypothesis 

dealt with the correlation between the neighborhood safety rating according to the elderly and 

social integration. It was found that the higher the neighborhood safety rating, the higher the 

degree of social integration in the all-city and neighborhood levels. This hypothesis was 

partially validated. Multivariate analyses show that in an all-city view, the higher the elderly 

rate neighborhood accessibility; the more they are familiar with it; the less prejudice exists 

against the elderly in the general population; the more the elderly leave their homes and the 

higher the percentage of elderly people living in the neighborhood, the higher the degree of 

the elderly social integration in the urban environment. The per-neighborhood analysis results 

show slightly different results between the neighborhoods, but the main ideas continue. 

Discussion and Conclusions- Several significant findings come to light in this research, that 

add to the existing body of knowledge regarding social integration of the elderly. Prejudice 

against the elderly among the younger population in a neighborhood affects the degree of 

their integration. The less negative the opinions, the higher the integration. Furthermore, 

neighborhood spatial attributes play a major role: the more comfortable the attributes and 

elderly-friendlier they are, the higher the degree of social integration in the neighborhood 

(high accessibility rating and better familiarity equals high safety rating). A correlation also 

exists between the number of those aged 65-and-up who live in the neighborhoods and 

between the number of facilities offered, and the degree of social integration. Meaning that, 

the more elderly people live in the neighborhood and the more facilities that are offered to 

them, the better their social integration. These findings have several meanings. Prejudice has 

an effect on social integration of various population groups in the neighborhood (in this case - 

the elderly). And so, to improve their integration there is a need for inter-generational 

closeness programs in the neighborhood. Spatial aspects also have a wide effect on social 

integration (in this case a group of elderly people was examined, but it's highly probable that 

these spatial aspects affect other groups, such as the handicapped, parents with baby 

carriages, children). Therefore, there is a need for spatial intervention on several levels: the 

elderly residences need improvement so that they will suit their needs and be friendlier to 

them. In this way they will become an integral part of the human fabric of the neighborhood. 

Urban planning is needed, that will address the importance of residential environment 

accessibility, in such a way as to allow the elderly to move about in their neighborhood freely 

and reach, as conveniently as possible, the facilities provided in their neighborhood and out 

of it. Development of a supportive environment that will allow for active participation in the 

society and community, and will allow the elderly to continue to function in their 

neighborhood, is required. 
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 גילנות וגורמי� סביבתיי� הקשורי� להשתלבות חברתית של זקני� בהוויה השכונתית: נושא העבודה
 עדי ויטמ� שור: ש� המגישה
 ר נורית אלפסי"אסתר יקובי� וד' פרופ: ש� המנחות

 �תקציר העבודה

 רקע למחקר

 מיליו� נפש וה� יהוו 990 !לעלות ל צפוי  מספר הזקני�2030אוכלוסיית העול� המערבי מזדקנת ועד שנת 

באוכלוסייה + 65צפוי שאחוז בני  בישראל). 2011, שנור ובאר, ברודסקי( מכלל אוכלוסיית העול� 12%

למרות שרוב הזקני� בעול� המערבי . )א2008ס "הלמ (2030 בשנת 13.7% ! ול2015 בשנת 11% !יעלה ל

, בהשתלבות� החברתית של זקני� בסביבת מגוריה�הגיאוגרפיה העירונית עסקה מעט מאוד , חיי� בעיר

 . בהיותה הסביבה החברתית המשמעותית בחיי היומיו� אחרי הפרישה מהעבודה

, נה חברתית וזאת בשל דעות קדומותאתגר משמעותי בגיל הזקנה הוא היכולת להשתלב מבחי

שורי� למאפייני� הפיזיי� בנוס. קיימי� קשיי� הק, ליי� וגילויי גילנות כלפי זקני�סטריאוטיפי� שלי

, השאלה היא הא� לדעות קדומות כלפי זקני� ושל זקני� כלפי עצמ�. והאנושיי� של סביבת המגורי�

סוגיה זו . כמו ג� למאפייני� של הסביבה בה גרי� הזקני� יש קשר ע� מידת שילוב� החברתי בסביבת�

 . טר� זכתה לבחינה והיא עמדה במרכזו של מחקר זה

 : לבדוק שני נושאי� עיקריי�, אפוא,  היאמטרת המחקר

הא� יש קשר בי� דעות קדומות על זקני� מצד האוכלוסייה הכללית ודעות קדומות של זקני� על  . א

 ? הזקני� בסביבת מגוריה�עצמ� לבי� השתלבות� החברתית של 

. באותה סביבה מאפייניה הפיזיי� והאנושיי� של סביבת המגורי� קשורי� ע� שילוב� החברתי הא� . ב

הא� לסביבות מגורי� בעלות מאפייני� פיזיי� ואנושיי� שוני� יהיה קשר  שונה ע� מידת , כלומר

  ? שילוב� החברתי של הזקני� הגרי� בסביבות אלה

 שיטת המחקר

 אנשי� מתחת לגיל זה בשלוש שכונות 300! ומעלה ו65 זקני� בני 300 המדג� כלל מדג� נוחות של :מדג

 .ושכונת רמת אביב' שכונת יפו ד,  שכונת יד אליהו!בתל אביב

תדירות . 1:  שילוב חברתי של הזקני� בשכונה הכולל את הממדי� הבאי�!משתנה תלוי: משתני המחקר

. 4; שימוש במגוו� מקורות מידע. 3; היכרות ע� השכני�. 2; השתתפות בפעילויות ושימוש בשירותי�

 .תחושת שייכות וקשר לשכונה

דעות קדומות על אוכלוסיית הזקני� בקרב האוכלוסייה הכללית ובקרב הזקני�  !בלתי תלויי�משתני� 

הערכת הזק� את הנגישות והבטיחות , היכרות ע� השכונה ( פיזיי� ואנושיי� של השכונהמאפייני�, עצמ�

 .)השירותי� הקיימי� בשכונה' מס, שיעור הזקני� הגרי� בתוכה, בשכונה

ניידות הזקני� והערכה עצמית את מצב  , דמוגרפיי� של הנחקרי�!סוציומאפייני�  !משתני רקע

 .בריאות�

 ממצאי המחקר

 !השערות המחקר התייחסו למספר משתני� העשויי� להסביר שילוב חברתי של זקני� בסביבת מגוריה�

 התייחסה לקשר שבי� דעות קדומות על הזקני� בשכונה לבי� מידת שילוב� החברתי ההשערה הראשונה

 היו קשורות ע� מידת לא זקני�דעות גילניות על זקני� מצד תושבי השכונה ההממצאי� מראי� כי . בה

לא נמצא קשר , לעומת זאת. שילוב חברתי נמוכה יותר ברמה הכלל עירונית ומבחינה זו ההשערה אוששה

 .בי� דעות גילניות כלפי זקני� מצד הזקני� עצמ� לבי� מידת שילוב� החברתי בשכונה
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נמצא ,  שהתייחסה לקשר שבי� הערכת הזק� את נגישות הסביבה לבי� שילוב חברתיהשערה שנייהגבי ה ל

שככל שהזק� הערי2 את השכונה כנגישה יותר כ2 מידת השילוב החברתי ברמה הכלל עירונית וברמת 

פר  שהתייחסה לקשר שבי� מסהשערה השלישיתלגבי ה. השכונות היתה רבה יותר ולכ� השערה זו אוששה

נמצא כי מספר גדול יותר של שירותי� בשכונה היה קשור ע� מידה , השירותי� בשכונה לבי� שילוב חברתי

  התייחסה לקשר שבי� ההשערה הרביעית. רבה יותר של שילוב חברתי ומבחינה זו אוששה ההשערה

תר כ2 מידת נמצא כי ככל שההיכרות ע� השכונה רבה יו. היכרות פיזית ע� השכונה לבי� שילוב חברתי

השערה . מבחינה זו אוששה ההשערה. השילוב החברתי ברמה הכלל עירונית וברמת השכונות גבוהה יותר

נמצא ששיעור גבוה יותר של .  התייחסה לקשר שבי� אחוז הזקני� בשכונה לבי� שילוב חברתיחמישית

השערה ה.  ההשערהזקני� בשכונה היה קשור ע� מידה רבה יותר של שילוב חברתי ומבחינה זו אוששה

נמצא כי ככל .  התייחסה לקשר שבי� הערכת הזק� את הבטיחות בשכונה לבי� שילוב חברתיהשישית

שהזק� מערי2 את הבטיחות בשכונה כטובה יותר כ2 רמת השילוב החברתי גבוהה יותר ברמה הכלל 

 .חלקימבחינה זו ההשערה אוששה באופ� . למעט שכונת יד אליהו, עירונית וברמת השכונות

ככל שהזק� מערי2 את הנגישות בשכונה ,  הניתוחי� הרב משתניי� הראו כי במבט כלל עירוני

ככל שקיימות פחות דעות קדומות על זקני� , ככל שקיימת היכרות רבה יותר ע� השכונה, כטובה יותר

 בשכונה בעיני האוכלוסייה ככל שתדירות היציאה של הזקני� מהבית גבוהה יותר וככל ששיעור הזקני�

בניתוח לפי שכונות  .גבוה יותר כ2 מידת השילוב החברתי של הזקני� במרחב העירוני גבוהה יותר

 .א2 הקו הכללי נשמר, מעט שוני�הממצאי� 

 דיו� ומסקנות

דעות קדומות על :  מהמחקר עולי� כמה ממצאי� משמעותיי� התורמי� לידע הקיי� על שילוב זקני�

 הגרי� באותה שכונה משפיעות על מידת שילוב� החברתי של הזקני� באותה לא זקני�זקני� בקרב ה

השפעה רבה , כמו כ�. כ2 השילוב החברתי גבוה יותר, שכונה וככל שהעמדות כלפי הזקני� שליליות פחות

ככל שמאפייני� אלה נוחי� יותר וידידותיי� יותר לזקני� כ2 ; נודעת למאפייני� המרחביי� של השכונה

הערכת , היכרות רבה ע� השכונה, הערכת נגישות גבוהה(ב� החברתי בשכונה רבה יותר מידת שילו

 ויותר בשכונות לבי� מידת שילוב� החברתי 65כמו כ� קיי� קשר בי� שיעור בני ). בטיחות גבוהה בשכונה

ה ככל שבשכונה גרי� יותר זקני� ובשכונ, כלומר. בשכונה וקשר בי� היצע שירותי� רחב לשילוב חברתי

 . קיימי� יותר שירותי� כ2 הזקני� משולבי� בה יותר מבחינה חברתית

לדעות קדומות נודעת השפעה על שילוב חברתי של קבוצות . לממצאי� אלה מספר משמעויות

ולכ� על מנת לשפר את השילוב החברתי של זקני� יש )  זקני�!ובמקרה הנוכחי(אוכלוסייה שונות בשכונה 

להיבטי� מרחביי� קיימת השפעה רבה על שילוב חברתי , כמו כ�. דורי בשכונה!צור2 בתכניות לקירוב בינ

א2 ייתכ� מאוד שהיבטי� מרחביי� אלה משפיעי� ג� על , במקרה הנוכחי נבדקה קבוצת הזקני�(בשכונה 

: ולכ� יש צור2 בהתערבות מרחבית בכמה מישורי�) ילדי�, הורי� ע� עגלות תינוק,  נכי�!קבוצות נוספות

שיפור מגורי הזקני� כ2 שיתאימו לצרכיה� ויהיו ידידותיי� יותר לזקני� על מנת שה� יהיו חלק נדרש 

יש צור2 בתכנו� עירוני שיתייחס לחשיבות הנגישות בסביבת ; אינטגראלי מהמרק� האנושי של השכונה

 השירותי� המגורי� באופ� כזה שהזקני� יוכלו לנוע בחופשיות באזור מגוריה� ולהגיע בנוחות מרבית אל

יש לפתח סביבה תומכת שתאפשר השתתפות פעילה בחברה ; השוני� המוצעי� באזור מגוריה� ומחוצה לו

 . ובקהילה ותאפשר לזקני� להמשי2 ולתפקד בשכונת מגוריה�
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Abstract  

Animal venoms contain a variety of neurotoxins targeting receptors, ion channel 

and enzymes with high affinity and selectivity [1, 2]. Toxins serve different 

pharmacological functions, including defense against predators and paralysis or 

digestion of prey. Scorpion venom gland is a rich source of small, 23-78 amino acids-

long peptides, well-packed due to presence of three or four disulfide bridges, that 

affect ion channel function in excitable and non-excitable cells [3, 4]. Selective high-

affinity peptide ligands are fundamental tools for studying and understanding channel 

localization, pore structure, subunit composition, tissue distribution and physiological 

roles. With their high potency and selectivity, venom proteins and peptides have 

emerged as invaluable tools for research, drug discovery and drug development.  

Potassium channels enable the rapid and highly selective movement of K+ ions 

across biological membranes. By influencing and modulating the membrane 

potential, these channels play a major role in various cellular processes, such as 

muscular excitability, neuronal integration, volume regulation, hormone secretion and 

countless more. The main goal of my work was to decipher neurotoxin evolution and 

the forces shaping the active site so as to enable rational design of potassium channel 

modifiers. 

The first step of my research was to identify novel selective potassium channel 

modifiers from the venom gland of the Israeli scorpion, Buthus occitanus israelis 

(Boi). I purified BoiTx1, the first toxin from the Boi venom, and studied its activity 

and genomic organization. BoiTx1, a 37 amino acid-long peptide, is a member of the 

�-KTx3 family that preferentially affects insect potassium channels. BoiTx1 

inhibited currents through Drosophila Shaker channels with an IC50 value of 3.5 nM, 

yet was at least 100-fold less active on the orthologous mammalian channels. In 

combination with known anti-insect specific sodium channel-modifying toxins, 



BoiTx1 might aid in the development of novel insecticide strategies.   

I next constructed a cDNA library from the venom gland of the Boi scorpion to 

study the evolutionary mechanisms underlying the diversity of scorpion toxins. Prior 

to these efforts, no unbiased study (analyzing an unbiased dataset) has been 

conducted to define the content of a scorpion venom gland and to describe the 

evolutionary forces driving venom variability and the shaping of the toxin active site. 

Based on the identification of 72 novel putative toxin-coding cDNA clones, I deduced 

that fixation of duplicated genes followed speciation, suggesting early gene 

conversion events. I followed the evolutionary path leading to mature toxin 

diversification and proposed a mechanism for leader peptide hyper-conservation. I 

noted that the leader peptide sequence was hyper-conserved and characterized by an 

atypical sub-neutral synonymous substitution rate. I interpret this as resulting from 

purifying selection acting on both the peptide and the DNA sequence to create a toxin 

family-specific codon bias. In contrast to the leader peptide, the mature toxin-coding 

domain was subjected to extremely high diversifying selection. 

Next, I focused on the role of diversifying selection in shaping the neurotoxin 

active site in different venomous animals. Here, I sought a spatial pattern in the 

distribution of both diversifying and purifying selection forces common to neurotoxin 

gene families. Utilizing the mechanistic empirical combination model, I analyzed 

various toxin families from different phyla affecting various receptors, relying on 

diverse modes of action. Through this approach, I was able to detect clear correlations 

between the pharmacological surface of a toxin and rapidly evolving domains rich in 

positively selected residues. On the other hand, patches of negatively selected 

residues were restricted to the non-toxic face of the molecule and most likely 

contribute to stabilizing the tertiary structure of the toxin. I thus proposed a mutual 

evolutionary strategy of venomous animals in which adaptive molecular evolution is 

directed toward the toxin active surface. Furthermore, I propose that the binding 

domains of as yet unstudied toxins could be readily predicted using evolutionary 

considerations.  

Next, I employed my evolutionary insights to identify novel potassium 

channel blockers. The conventional approach for identifying novel channel modifiers 

is to study natural toxins. Despite the extensive research that has been conducted 

designed to identify potassium channel blockers from venomous animals, there 

remain many potassium channels for which no natural blockers are known. I, 



therefore, developed a high throughput screening system that will enable the rational 

design of toxins that affect channels with no known modifiers or alternatively, that 

will improve the selectivity of a toxin. This screening method is based on the finding 

that the expression of potassium channels in mutant yeast cells lacking the ability to 

transport potassium is harmful when the concentration of potassium ions in the 

growth medium is elevated. I thus hypothesized that co-expression and secretion of a 

K+ channel blocker would rescue such cells raised in the presence of high K+ 

concentrations and enable the identification of novel toxins. To obtain proof of 

concept for this system, I initially utilized a known toxin-channel pair, namely 

tertiapin (TPN), a 21 amino-acid long peptide isolated from bee venom that blocks 

the inward rectifier K+ channel, ROMK1. In this manner, I showed that expression of 

TPN rescued yeast cells expressing active derivatives of the ROMK1 channel (a Kir-

Romk chimera and ROMK1 K80M). Use of this system is hence expected to assist in 

the detection of active toxins through the screening of large numbers of randomly 

mutated toxins and isolating those variants with desired specifications. 

 



  בנית נוירוטוקסינים באמצעות אבולוציה קלאסית ומכוונת

  אטיאס- עדי קוזמינסקי: שם המגישה

   נעם זילברברג' דר: שם המנחה

  

  תקציר

תעלות , ארסם של אורגניזמים רבים מכיל לרוב נוירוטוקסינים המכוונים להשפיע על פעולתם של קולטנים

בים הנוירוטקסיים בארס משמשים הן לצורכי הגנה מטורפים המרכי. יוניות ואנזימים באפיניות וסלקטיביות גבוה

  חומצות 23-78, בלוטת ארס של עקרבים מהווה מקור עשיר של פפטידים קצרים. והן לתקיפה של טרף והכנעתו

הרעלנים בארס של עקרבים משפיעים בעיקר על .  מספר קשרי דיסולפידתהמעוגנים במבנה יציב באמצעו, אמינו

תעלות אשלגן מעבירות בצורה . ת יונית ועשירים במיוחד בטוקסינים החוסמים תעלות אשלגןפעולתן של תעלו

תעלות אשלגן . מהירה וסלקטיבית יוני אשלגן דרך הממברנה של תאים אקסטבילים ותאים שאינם ניתנים לגירוי

בקרה על נפח , יתפעילות עצב, משפיעות ומבקרות את מתח הממברנה ולכן ממלאות תפקיד מרכזי בגירוי שרירים

. חסמי תעלות אשלגן סלקטיביים ובעל אפיניות גבוהה הינם כלים הכרחיים לחקר תעלות אשלגן, לכן. התא ועוד

זיהוי של , םלא קיימים חסמים סלקטיביי, מאחר ועבור תעלות אשלגן רבות לא קיימים חסמים כלל או לחילופין

לא , עד כה. תעלות ואף להוות בסיס לפיתוח תרופותחסמים מסוג זה יכול לתרום תרומה משמעותית לחקר ה

התבצע מחקר בלתי משוחד לאפיון תוכן בלוטת הארס של עקרב והמנגנונים האבולוציוניים שיצרו מגוון זה ואשר 

ירוטוקסינים באמצעות אבולוציה קלאסית ועיצוב נחקרתי , בעבודתי. מעצבים את האתר הפעיל של הטוקסינים

קר התמקדתי בחקר האבולוציה של נירוטוקסינים בעקרבים וכן זיהיתי את התהליכים במהלך המח. ומכוונת

זיהיתי ,  לצורך מחקר זה.האבולוציוניים המעצבים את האתר הפעיל של נוירוטוקסינים מחיות ארסיות שונות

) 2   .ביםבידוד חסמים טבעיים מארס עקר) 1: ואפיינתי טוקסינים החוסמים תעלות אשלגן באמצעות שתי שיטות 

  ". לפי הזמנה"פיתוח שיטה של אבולוציה מכוונת בשמרים אשר תאפשר ייצור ובידוד של טוקסינים רצויים 

) Buthus occitanus israelis) Boiבודדתי ואפיינתי מארס העקרב הישראלי  ,בשלב הראשון של מחקרי

הלך המחקר בודד הפפטיד והגן של במ. טוקסין בעל פעילות סלקטיבית כנגד תעלת אשלגן מחרקים ,BoiTx1את 

BoiTx1וזוהתה פעילותו הסלקטיבית תוך אפיון פעילותו על תעלות אשלגן שונות  .BoiTx1 הינו פפטיד באורך 

 מדורזופילה Shaker החוסם באופן סלקטיבי את תעלת האשלגן ,α-KTx3 - ה חומצות אמינו ממשפחת37של 

 ,םפפטידים סלקטיביי.  על התעלות האורטולוגיות מיונקיםביותרובעל פעילות נמוכה   3.5nM  שלIC50 ערך עם

. מהווים בסיס לפיתוח קוטלי חרקים, המשפעים על פעילותן תעלות נתרן מחרקים םסלקטיבייכגון טוקסינים 

אשלגן של חרקים בלבד טוקסינים החוסמים תעלות  על תעלות נתרן וםשימוש משולב של טוקסינים המשפיעי

  .לשפר את יכולת הפגיעה הסלקטיבית עשוי

רס של עקרב ונחקרו המנגנונים האבולוציונים תוכנה של בלוטת א, בפעם הראשונה, ןאופיי ,בהמשך המחקר

 Boi מבלוטת הארס של העקרב cDNAבניתי ספרית , לכך. האחראיים לעיצוב מגוון הטוקסינים בארס העקרב

באמצעות השוואה של רצפים . ים חדשים מבלוטת הארס רצפים המקודדים לטוקסינים משוער72וזיהיתי 



ממשפחת טוקסינים ממינים שונים של עקרבים הסקנו כי קיבוע הכפלות הגנים קרה לאחר ההפרדה למינים 

)speciation .(זוהה מאפיין בולט בכל הגנים המקודדים לטוקסינים והוא שימור מרבי בקטע הגן המקודד , בנוסף

זיהינו כי פפטיד  .חיובית הגורמת לרבגוניות רבה בקטע הגן המקודד לפפטיד הבוגרלפפטיד המעבר וסלקציה 

ממצא זה הביא אותנו . א והן ברמת החלבון"המעבר תחת שימור יתר כתוצאה מסלקציה שלילית הן ברמת הדנ

ם  שימור של קודונים עבור משפחה מסוימת מאפשר רגולציה ברמת התרגום של טוקסיני לפיהתיאוריהלהציע 

בשלב הבא , לכן. האזור המקודד לטוקסין הבוגר הוא תחת לחץ סלקציה חיובי, לעומת זאת. ממשפחות שונות

זיהינו תופעה המשותפת . חקרנו את חשיבותם של לחצי הסלקציה השונים בעיצוב האתר הפעיל של הטוקסין

עיל של הטוקסין בעוד הלחץ לחץ סלקציה חיובי המופנה כנגד האתר הפ: לטוקסינים מחיות ארסיות שונות ובה

תופעה זו זוהתה הן בטוקסינים הפעילים כנגד תעלות יוניות ורצפטורים . הסלקציה השלילי מכוון לאזור הלא פעיל

ממצא זה עשוי להוות בסיס לזיהוי האתר הפעיל של . מסוגים שונים והן בטוקסינים בעלי פעילות אנזימטית

  . טוקסינים בהם לא הובחן האתר הפעיל

רצינו לרתום את המסקנות האבולוציוניות שנמצאו בעבודתי בכדי לפתח שיטה אשר תאפשר הכנת , בסוףל

 בידודם של  דורשתשיטה המקובלת לזיהוי חסמים חדשיםה. חסמים של תעלות אשלגן בעלי ספציפיות רצויה

תעלות אשלגן ישנן למרות המחקר המקיף לזיהוי חסמי , אך ,טוקסינים מבלוטת הארס של חיות ארסיות שונות

הכוחות האבולוציוניים הידע שרכשנו על  אנו מסתמכים על בעבודתי. תעלות רבות לא נמצא עבורן טוקסין טבעי

 בבואנו לייצר טוקסינים בעלי פעילות חדשה ל פפטידים טוקסיים בכל בלוטת ארסאשר הובילו ליצירת מגוון ש

י של טוקסינים על פי בקשה כנגד תעלות אשלגן באמצעות אנו מפתחים שיטה המאפשרת זיהו, למטרה זו. ורצויה

להוכחת . בבסיס הגישה זן של שמרים אשר חיותו נפגעת עם ביטויה של תעלת אשלגן פעילה. אבולוציה מכוונת

אשר אופיין כחסם של תעלת , )tertiapin) TPN, השתמשנו בחסם טבעי מארס הדבורה, היתכנות השיטה

אנו צופים כי .  מקנה חיות לשמרים המבטאים את התעלהTPN)(יטוי החסם הראנו כי ב. ROMK1האשלגן 

מערכת זו תאפשר זיהוי של טוקסינים חדישים באמצעות סריקה מהירה ורחבה של וריאנטים רבים של טוקסינים 

  . מוטנטים ובכך תאפשר זיהוי של חסם בעל תכונות רצויות כנגד תעלות שעדיין לא נמצא להן חסם
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ZnT-1, which was cloned in 1995, is a transmembrane protein that confers resistance 

from zinc toxicity. The putative function of ZnT-1 was referred to as a plasma 

membrane zinc transporter. Therefore, it was originally studied mainly in the context 

of zinc metabolism. Recently, ZnT-1 was linked to two additionally important cellular 

functions, the inhibition of L-type calcium channel (LTCC) activity and activation of 

the Ras-ERK signaling cascade.  

In the study presented here we further elucidated the molecular mechanisms 

underlying these two functions. In addition, we investigated the possible involvement 

of these functions in cardiac pathology. With regard to LTCC modulation, we focused 

on atrial fibrillation, a pathology in which prominent changes in LTCC function are 

described. In addition, we also focused on myocardial ischemia-reperfusion (I/R), a 

pathology against which Ras-ERK signaling is thought to have an important 

protective effect. Indeed, our research describes a new link between overexpression of 

ZnT-1 and decreased activity of LTCC function following rapid firing rates, a 

dominant feature of atrial electrical remodeling in patients with atrial fibrillation. 

Moreover, we found that ZnT-1 induces cardioprotection against I/R and linked this 

phenomenon to its ability to activate the Ras-ERK signaling cascade. Our findings 

mark ZnT-1 as a putative new regulator of cardiomyocyte function. 

The results of this thesis are presented in four sections. I) Section 3.1 

characterizes the inhibitory effect of ZnT-1 on LTCC and its involvement in rate 

dependent cardiac electrical remodeling. II) Section 3.2 describes correlation between 

atrial ZnT-1 expression and atrial fibrillation in humans. III) Section 3.3 clarifies the 

molecular mechanism underling ZnT-1 inhibition of LTCC. IV) Section 3.4 depicts 

how ZnT-1 mediates cardioprotection from I/R via the activation of Ras-ERK 

signaling cascade. 



  תקציר
  

  .מנגנונים תאיים והשלכות קליניות : בביולוגית הלב ZnT-1תפקידו של  :נושא

   עופר בהריר:שם המגיש

  יורם עציון' דר, אריה מורן'  פרופ:מנחים

  

 של החיצונית הממברנה גבי על ממוקם אשר  ממברנאלי חלבון הוא, 1995 -ב ששובט ZnT-1 החלבון

. אבץ משחלף של פעילות לחלבון יוחסה אלה מסיבות.  לאבץ מרעילות עמידות לתאים ומקנה התא

 סידן תעלת פעילות של עיכוב. I: נוספות תאיות תוך פעילויות לשתי נקשרה החלבון פעילות, לאחרונה

  . Ras-ERK מסוג תאי התוך האותות מפל/רצף שפעול. L) LTCC .(II מסוג

,  כן כמו. אילו פעילויות לשתי האחראים המולקולאריים המנגנונים את חקרנו  זו בעבודה המוצג במחקר

, LTCC פעולת בקרת של בהקשר. לבביות בפתולוגיות אילו פעילויות מעורבות של האפשרות את בדקנו

 התמקדנו, בנוסף. התעלה בפעילות משמעותי שינוי מתואר בה פתולוגיה, עליות בפרפור התמקדנו

 ידוע Ras-ERK האותות מפל פעילות בה פתולוגיה, )I/R (מחודשת בפרפוזיה המלווה לבבית באיסכמיה

. מהיר לקיצוב בתגובה LTCC - ה בפעילות וירידה ZnT-1 בין חדש קשר מתאר מחקרנו. הגנה כמקנה

. עליות מפרפור הסובלים חולים של בעליות שחל המחודש החשמלי בעיצוב עיקרי מאפיין הינו זה קשר

 מפל של הפעלה י"ע וזאת I/R נזק בפני לב תאי על מגן ZnT-1 כי מצאנו מחקרנו בהמשך, מכך יותר

  .לב תאי פעילות של חדש כבקר ZnT-1 החלבון את מסמנים ממצאינו. Ras-ERK האותות

  

  .פרקים תתי ארבעה בצורת מוצגים זו עבודה  ממצאי

 זה עיכוב של ומעורבות LTCC פעילות על ZnT-1 של המעכב האפקט את מתאר 3.1 פרק תת )1

  . מהיר לקיצוב כתגובה לב בתאי המתרחש מחודש חשמלי בעיצוב

 .באדם הלב עליות לפרפור ZnT-1 החלבון ביטוי רמת בין התאמה מתאר 3.2 פרק  תת )2

 -ZnT.1 החלבון י"ע LTCC עיכוב מאחורי העומד המולקולארי המנגנון את חושף 3.3 פרק תת  )3

 מפל של הפעלה י"ע I/R בפני לב תאי על כמגן ZnT-1 של פעילותו את מציג  3.4 פרק תת )4

  .Ras-ERK האותות

  

 



 

The Structural Organization of the Nuclear Lamina 

By: Einat Grossman 

Supervisor: Prof. Ohad Medalia 

The nuclear lamina underlays the inner nuclear membrane and participates in many nuclear 

processes. The major component of the nuclear lamina is lamin proteins, which belong to the 

IF protein family. Lamins are classified into two types, A-type and B-type, according to their 

sequence and structural characteristics. B-type lamins are found in every nucleated cell and 

serve as the fundamental part of the lamina, while A-type lamins are expressed in specific 

tissues and differentiation stages. Another difference between A- and B-type lamins is the 

mature form of the protein, which in B-type lamins is farnesylated and in A-type lamins is 

processed to remove farnesylation. There are many genetic disorders that are associated with 

mutations in lamin genes and in lamin binding proteins termed laminopathies or nuclear 

envelopathies. Different mutations in human lamin A gene are associated with 100 different 

syndromes causing a large variety of clinical symptoms including skeletal and/or cardiac 

muscular dystrophy, lipodystrophy and diabetes, dysplasia and leukodystrophy. Another well 

known laminopathy is the premature-aging syndrome, also known as Hutchinson–Gilford 

Progeria Syndrome, which results in abnormalities in a variety of tissues. Most of these 

symptoms develop after birth, typically during childhood or adolescence. Some 

laminopathies, however, may lead to an early death. Mutations in lamin B (LMNB1 gene) 

may be lethal before or at birth. Although many functions of the nuclear lamina are known, 

the organization and structure of the nuclear lamina is still unclear. The goal of my research 

was to unveil the structure of the nuclear lamina, to understand what the building blocks of 

the lamina are, and what interaction types connect between lamins. I used Cryo-electron 

tomography to investigate the nuclear lamina in the Xenopus laevis oocyte experimental 

system. Xenopus oocyte is an experimental system that enables expression of different genes. 

Spreading the nuclear envelope of Xenopus on electron microscope grids enables inspection 

of the nuclear envelope of a nucleus in which lamin proteins are expressed. Lamin LIII is the 

major lamin endogenously expressed in Xenopus oocytes. However, it is hard to detect this 

nuclear lamina. Extraction of nuclear membrane lipids with a detergent reveals structures 

inter-connecting NPCs (Nuclear pore complexes). These structures bind the NPC at the 

nuclear ring moiety. Over-expression of lamin LIII in Xenopus oocytes results in the 

formation of ~6 nm protofilaments that are apparent in untreated nuclear envelopes. These 



 

protofilaments are arranged in bundles that interconnect NPCs similarly to endogenous lamin 

LIII. Expression of Caenorhabditis elegans lamin (Ce-lamin) in Xenopus oocytes resulted in 

the formation of an intricate 3D meshwork composed of 6 nm flexible filaments. The 

assembly of lamin proteins into this type of protofilament was not expected since 

intermediate filaments typically assemble into ~10 nm filaments. The interactions forming 

this meshwork are of three types, lateral interactions, crossing filaments, and T-junctions. It is 

unclear whether protofilaments bind directly to each other or mediator proteins bind 

protofilaments. Disease-associated mutations in Ce-lamin were also expressed in Xenopus 

oocytes. Progeria-associated mutation Q159K exhibits a reduction in flexibility of 

protofilaments. In addition, the 3D organization of lamin meshwork is hindered. This 

mutation reduces the number of protofilament–protofilament interactions, which results in 

bundling of protofilaments. Two Emery Dreifuss muscular dystrophy-associated mutations 

that were examined, R64P and dK46, exhibited different structural characteristics. Both 

mutations rarely form lateral interactions. In addition, R64P protofilaments are shorter and 

more branched than the wt. A-type lamins that were expressed in the Xenopus system, which 

are entirely different structures than the lamina that were formed. Over-expressed Xenopus 

lamin A and human lamin A form a very dense and unstructured layer that is associated with 

the nuclear envelope by interacting with the existing nuclear envelope proteins. This layer 

varies in thickness between 30 and 200 nm. It is tightly bound to the nuclear envelope; 

however, it does not block nucleo-cytoplasmic transport since it only surrounds nuclear pore 

complexes. This study is a step forward in understanding lamin organization in an 

experimental system that enables a close-to-nature expression and assembly of lamins within 

a living cell. Although lamins belong to the intermediate filaments family, the basic building 

block formed in the Xenopus system is not a 10 nm intermediate filament-like filament. 

According to our observations, A-type and B-type lamins form entirely diverse structures. A-

type lamins form dense and unstructured layers tightly attached to the nuclear envelope. B-

type lamins form filamentous structures ~6 nm thick. Xenopus B-type lamin LIII inter-

connects nuclear pore complexes while Ce-lamin forms intricate 3D meshworks, built from a 

variety of interactions. Disease-associated mutations show altered organization of 

protofilaments that might weaken the structure of the lamina and therefore shed light on how 

these mutations cause diseases. 

  



 

  הארגון המבני של הלמינה הגרעינית

  עינת גרוסמן: מאת

  אוהד מדליה' פרופ: מנחה

הלמינה משתתפת בתהליכים . הלמינה הגרעינית היא שכבה חלבונית הנמצאת מתחת לממברנת הגרעין הפנימית

המרכיב העיקרי של הלמינה הם חלבוני הלמין השייכים למשפחת הפילמנטים . רבים המתרחשים בגרעין התא

 על פי רצף החלבון ומאפינים B וסוג Aסוג , הלמין מסווגים לשני סוגים). Intermediate filaments(בינוניים ה

 מבוטאים אך ורק Aלמין סוג .  הם הסוג הבסיסי יותר והם קיימים בכל תא בעל גרעיןBלמין מסוג  .מבניים נוספים

ם שוני בין הצורה הסופית של למין מהסוגים ישנו ג. ברקמות מסויימות ובשלבי התמיינות שונים של הרקמה

 עוברים חיתוך חלבוני A הם בעלי שייר פרנזיל המאפשר חיבור לממברנה ולמין מסוג Bהשונים כאשר למין מסוג 

ישנן מחלות גנטיות רבות המקושרות עם  . ללא שייר פרנזילAלהסרת זנב החלבון והתוצר הסופי הוא חלבון למין 

מחלות אלו נקראות . דים ללמין או בחלבונים קושרי למין המרכיבים את הלמינה הגרעיניתמוטציות בגנים המקוד

 מחלות 100- ההומני מקושרות לכAמוטציות שונות בגן המקודד ללמין . למינופתיות או מחלות של מעטפת הגרעין

דיסטרופיה של רקמות , שונות בעלות מאפיינים קלינים שונים לגמרי החל מדיסטרופיה של שרירי שלד ושריר הלב

אחת המחלות הידועות הקשורות . שינויים ברקמת העור ובתאים הלבנים שבמערכת הדם, דיספלזיה, שומן וסכרת

והפרעות , ינסון גילפורד הגורמת למוות מוקדם'פרוגריה על שם הצ,  היא מחלת ההזדקנות המוקדמתAללמין 

חלק מהלמינופתיות גורמות למוות מוקדם . ק לאחר הלידהבהתפתחות רקמות שונות כאשר רובן באות לידי ביטוי ר

למרות שתפקידים .  הן קטלניות יותר הגורמות למות העובר בהריון או בעת הלידהBואילו מוטציות בלמין מסוג 

מטרת המחקר שלי היא . הארגון של חלבוני הלמין והמבנה שלהם עדיין לא ידועים, רבים של הלמינה ידועים

להבין מהם אבני הבניין המרכיבות אותה ואילו אינטראקציות בונות ,  של הלמינה הגרעיניתלגלות את המבנה

השתמשתי בטומוגרפיית מיקרוסקופ אלקטרונים בכדי לחקור את הלמינה במערכת הניסוי של ביציות  .אותה

של מעטפת פריסה . מערכת ניסוי זו מאפשרת ביטוי של גנים שונים ברמת החלבון. Xenopus laevisהצפרדע 

למין  .מאפשרת מחקר של מעטפת הגרעין בגרעין בו בוטאו גנים המקודדים ללמין Xenopus -הגרעין של ביצית ה

LIIIהוא הלמין העיקרי המבוטא בביציות ה - Xenopusאך קשה מאוד לזהות את הלמינה בביציות ,  באופן רגיל

רת דטרגנט נחשפים מבנים אשר קושרים כאשר ממיסים את הליפידים של מעטפת הגרעין בעז. ללא טיפול

מבנים אלו קושרים את קומפלקס ). Nuclear pore complexs(ומחברים בין קומפלקסי התעלה הגרעינית 

 בביציות LIIIביטוי ביתר של למין ). Nuclear ring moiety(התעלה הגרעינית באזור הנקרא הטבעת הגרעינית 

Xenopus6 -  גורם ליצירה של מבנית פילמנטיים בעובי של כ nmשאפשר לזהות גם ללא טיפול בדטרגנט  .

בדומה לפילמנטים האנדוגנים , פילמנטים אלו מאורגנים בצברים המחברים בין קומפלקסי התעלה הגרעינית

יוצר , Caenorhabditis elegansלמין שמקורו מהנמטודה , Lmn-1ביטוי של . הנצפים לאחר טיפול בדטרגנט

חלבוני הלמין מורכבים לפילמנטים , באופן מפתיע. nm 6רשת תלת מימדית של פלמנטים גמישים בעובי של 

אפשר לסווג  .בעודם שייכים לקבוצת הפילמנטים בעובי הביניים, nm 10-בעובי זה ולא לפילמנטים בעובי של כ

אינטראקציות צידיות בין פילמנטים , רייםאת האינטראקציות היוצרות את הרשת הלמינה לשלושה סוגים עיק

 על ידי חיבור של Tפילמנטים החוצים אחד את השני ופילמנטים היוצרים צורת , היוצרות פילמנטים עבים יותר



 

עדיין לא ברור האם פילמנטים קושרים באופן ישיר אחד לשני או שדרושים . קצה פילמנט אחד לאמצע של אחר

 טאו גם כן בוLmn-1-מוטציות הגורמות למחלות בגן המקודד ל . חיבורים אלוחלבונים נוספים על מנת ליצור

גורמת לירידה , מחלת ההזדקנות המוקדמת,  הקשורה בפרוגריהQ159Kהמוטציה . Xenopus-במערכת ה

 Lmn-1כמו כן הארגון התלת מימדי של רשת הלמינה הנוצרת בעקבות ביטוי . באלסטיות של פילמנטים של למין

יתכן ויש קשר בין ירידה . וטציה זו גורמת לירידה ניכרת במספר האינטראקציות בין פילמנט לפילמנטמ. נפגמת

שתי . צרורות של פילמנטים המסודרים במקביל/במספר האינטראקציות לבין תופעה נוספת של היווצרות צברים

 dK46- ו Xenopus ,R64P-דרייפוס שבוטאו במערכת ה-מוטציות הקשורות במחלת ניוון השרירים על שם אמרי

שתי מוטציות אלו כמעט ולא יוצרות אנטראקציות צידיות בין . הראו מאפיינים מבניים שונים מאשר זן הבר

- במערכת הAכאשר מבטאים למין מסוג  . יוצרת פילמנטים קצרים יותר ומסועפים יותרR64Pכמו כן . פילמנטים

Xenopus ,וצרים מלמין מסוג מבנה הלמינה שונה מאוד מאשר המבנים הנB . ביטוי ביתר של למיןA הומני או 

שכבה זו ככל הנראה קושרת את . ללא צורה מוגדרת ובעוביים משתנים,  יוצרים שכבה דחוסהXenopusשל 

היא אינה גורמת לחסימת , למרות ששכבת הלמינה דחוסה מאוד ונראית לא מאורגנת. הלמינה האנדוגנית בגרעין

מחקר זה עשה שימוש במערכת ביטוי המאפשרת ביטוי וחקר הלמינה בתנאים , לסיכום. קומפלקסי תעלת הגרעין

למרות שלמין צפויים לעבור הרכבה . מודיפיקציות חלבוניות והרכבה, הקרובים לטבעיים בהיבטים של ביטוי

. ילמנטיים ישנם חלבוני למין שעוברים הרכבה לעובי אחר או שכלל לא יוצרים מבנים פnm 10לפילמנטים בעובי 

. ויוצרים מבנים שונים ככל הנראה בהתאמה לתפקודיהם,  שונים מאוד באופן ההרכבה שלהםB- וAסוגי הלמין 

 יוצרים מבנים דחוסים ולא מאורגנים המקושרים למעטפת הגרעין דרך אינטראקציות עם רשת למינה Aלמין מסוג 

.  המקובעים לקומפלקסי תעלת הגרעיןnm 6 -  של כ יוצרים מבנים פילמנטיים בעוביBלמין מסוג . Bקיימת מסוג 

Lmn-1מבנה זה משתנה בעקבות מוטציות .  יוצר רשתות תלת מימדיות הבנויות ממגוון אינטראקציות שונות

  . נקודתיות הקשורות למחלות תורשתיות שונות

  

 

 



 תקציר
המחקר עסק בתופעת גירושי בזק. אלו גירושים לאחר תקופת נישואים קצרה, עד שנה מיום 

הנישואים ועד תחילת תהליך הגירושים. מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד חווים מתגרשים את 

 תהליך גירושי הבזק מהיבטים שונים ומתוך כך ללמוד ולהבין סוג גירושים זה.

מדי עם השלכות קצרות וארוכות טווח הדורש התמודדות גירושים הם אירוע רב מי

במישור האישי, המשפחתי והחברתי. תפיסת הגירושים, סיבותיהם והשלכותיהם  עברו שינוי 

ברבות השנים. מהגדרת הגירושים כאסון טבע להגדרתם כהזדמנות לצמיחה; מסיבות קונקרטיות 

מימוש עצמי, ומהשלכות טראומטיות  לגירושים כמו בגידה וקושי כלכלי לסיבות רגשיות כמו

ובלתי הפיכות להשלכות חיוביות ומקדמות. בעשור האחרון חלה עלייה בשכיחות מקרי הגירושים 

בכלל, ועל אף שלא התבצעה הערכה סטטיסטית של גירושי בזק, סביר להניח שגם מקרים אלה 

 התרבו. גירושי בזק הם זרם בתוך תופעת הגירושים.  

יו בוגרים בשלב הבגרות המוקדמת. הנישואים והגירושים התרחשו משתתפי המחקר ה

באותו שלב התפתחותי. בשלב זה מתקיימים תהליכים של חקירה, חיפוש, ביסוס ובדיקות 

מחודשות של תחומי חיים שונים. אחד התחומים המשמעותיים הוא התחום הזוגי והמשפחתי. גם 

אים בשלב זה, ממשיך תהליך הבדיקה האישית. לאחר שהבוגרים מתאהבים, נכנסים לזוגיות וניש

בנוסף צריכים הבוגרים להתחיל תהליך של הסתגלות לתא המשפחתי החדש. לתהליכים האלה יש 

 השלכות על משך הנישואים ויציבותם.

בוגרים, בהם  02לשם בחינת חווית גירושי הבזק נבחרה גישה מחקרית איכותנית. רואיינו 

(. 52, שחוו גירושי בזק בתקופת הבגרות המוקדמת )עד גיל 00-53ילאי עשרה גברים ועשר נשים, בג

הראיונות נוהלו בצורה של סיפורי חיים והובילו ליצירת נרטיב של גירושי בזק. עם סיום הנרטיב 

הספונטאני של המרואיינים, שהתקיים ללא התערבות המראיין/ת, נעשה שימוש בראיון עומק 

 היר או להרחיב נושאים שעלו בנרטיב הספונטאני.חצי מובנה, שמטרתו הייתה להב

שיטת ניתוח הנתונים התבססה על  'התאורייה המעוגנת בשדה' על פיה החומרים שעולים 

מן השדה מכתיבים את התיאורייה ובונים אותה. שיטה זו התאימה ביותר למחקר בנושא גירושי 

ים בנושא זה. הראיונות נותחו בזק כיוון שלא התקיימו עדיין מחקרים תיאורטיים או אמפירי

 Lieblich, Tuval-Mashiach). באמצעות חלק ממודל לקלסיפיקציה ולארגון של סוגי ניתוח נרטיבי

& Zilber, 1998)  בניתוח הייתה התייחסות לתוכן סיפורי הגירושים והתייחסות לז'אנר הספרותי

מצעות הבנת הסגנון שלהם. ההתייחסות הספרותית מטרתה להאיר את חווית הגירושים בא

 הסיפורי שבהם בחרו המרואיינים להשתמש. 

חשפו תהליך גירושים שונה מגירושים בשלב אחר של החיים מכמה בחינות: הממצאים 

מאפייני מערכת היחסים לפני החתונה ואחריה, סיבות לנישואים ולגירושים,חווית הפרידה, 

מערכות יחסים מצאו  שני דפוסים של תגובת המשפחה והחברה לגירושים והשלכות הגירושים. נ

שעלולות להסתיים בגירושי בזק. הדפוס הראשון הוא זוגות שתקופת החברות שלהם לפני 

ההחלטה להתחתן הייתה קצרה.  הדפוס השני הוא זוגות שתקופת החברות שלהם הייתה ארוכה 

גם מאפיינים לפני ההחלטה להתחתן. לכל אחד מן הדפוסים יש מאפיינים שונים, אך קיימים 

משותפים. כמו כן עלו הבדלים בין המינים בחוויית הגירושים בהיבטים מסוימים וניתנה 

התייחסות גם לגירושי בזק בחברה הדתית. המאפיינים הספרותיים של סיפורי גירושי הבזק 

חיזקו את תפיסת המתגרשים את הגירושים כאפיזודה קצרה וחולפת בחייהם, עם למידה 



 ה.משמעותית בציד

המחקר הנוכחי הוא המחקר הראשון שעוסק בגירושים לאחר תקופת נישואים כה קצרה. 

המחקר נותן תמונה מעמיקה של חווית  המאפיינים הייחודיים לגירושים אלה.הוא מציג את 

גירושי הבזק, באמצעות סיפורי המרואיינים, ובכך תורם להרחבת הידע בנושא גירושים. המושג 

גירושים  –ר יצירת אבות טיפוס של גירושים על ציר התפתחותי: גירושי בזק 'גירושי הבזק' מאפש

גירושים מאוחרים, תוך הבחנה בין חוויות הגירושים השונות. כמו כן המחקר מחזק  –מוקדמים 

ומבסס תיאוריות התפתחותיות העוסקות בשלב הבגרות המוקדמת, תיאוריות העוסקות 

מושג ה'עצמי'. מאפייני שלב התפתחותי זה נמצאו  בהתפתחות האישיות בבגרות ובהתפתחות

כמשפיעים בעיקר על המניעים להתחתן ולהתגרש גירושי בזק. מחקר גירושי הבזק מרחיב את 

הידע הקיים בנושא התפתחות קשר רומנטי, ובתוכו את ההשלכות של שלבי ההתאהבות והאהבה 

ות למצוא במחקר הנוכחי ממצאים על הנישואים. בנוסף, תיאוריות העוסקות בהבדלי מגדר יכול

המדגישים הבדלים אלה, בעיקר בנושא המניעים לגירושי הבזק והשלכות של הגירושים האלה. 

יתרה מזאת, תיאוריות העוסקות בהבדלי מגדר בסיפורי נרטיבים, יכולות להשתמש במחקר 

 הנוכחי כביסוס נוסף לקיום ההבדלים באופן סיפור החוויות.

ומביא  הציבור תופעת גירושים פחות מוכרת, או פחות מדוברת,המחקר חושף בפני 

למודעות את התהליך המאפיין גירושי בזק. דפוסים של מערכות זוגיות, שהתגלו במחקר הנוכחי 

כבעלי נטייה להסתיים בגירושי בזק, יכולים לשמש זוגות בגיל הבגרות המוקדמת, זוגות המצפים 

 יהוי 'נורות אזהרה' ולמניעה של גירושי בזק.להינשא, יועצים ומטפלים זוגיים, לז
 

 גירושים מהירים, בגרות מוקדמת, נרטיב הגירושים, נישואים קצרים.: מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The study concerns the phenomenon of instant divorce. Instant divorces occur after very 

short marriages, i.e. within one year. The goal of the study was to examine how divorcees 

experience the divorce process when it occurs after a very short marriage, from different 

perspectives and thereby study and understand this particular type of divorce. 

Divorces are multidimensional events with short term and long term implications 

which require coping on the personal, family and social levels. Perceptions, reasons and 

implications of divorce have undergone many changes over the years. They have been 

considered anything from natural disasters to an opportunity to grow, with concrete reasons 

for divorce such as infidelity and economic difficulties to emotional reasons such as self-

realization and implications from traumatic and nonreversible to positive advancement. There 

has been an increase in the number of divorces in general over the past decade. Though no 

statistical analysis has been done on instant divorces, it is reasonable to assume that the 

percentage of these types of divorces has also increased. Divorces after a very short 

marriage are a trend within the divorce phenomenon. 

The participants in this study were young adults in their early stage of adulthood. The 

marriage and divorce occurred during the same developmental period. At this stage the 

individual undergoes processes of examination, search, foundation and re-examination after 

they fall in love. Even after entering into relationships and marriages at this stage, the process 

of self-examination continues. Furthermore, these young adults need to begin a process of 

adapting to a new family unit. These processes have implications on the duration and stability 

of the marriage. 

In order to examine the experience of divorce soon after marriage a qualitative 

research method was used. Twenty young adults, 10 male and 10 female, between the ages 

of 22 to 35 years old, who experienced instant divorce, during early adulthood (by the age of 

30), were interviewed. The interviews were conducted in the manner of life stories which led 

to instant divorce narratives. At the end of the spontaneous narrative, which was conducted 

without the intervention of the interviewer, in-depth semi-structured interviews were 

conducted with the goal of clarifying and broadening the issues that emerged during the 

spontaneous narrative.  

The analysis of data was performed based on "the grounded theory" whereby the 

concepts that emerge in the field dictate and establish the theory. This method was found to 

be the most suitable for this study on instant divorce since to date neither theoretical nor 

empirical studies exist on this subject.  The interviews were analyzed using two categories of 

the narrative analysis model (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998).The analysis related to 

the content of the divorce stories and their literary genre.  The goal of relating to the literary 

genre was to highlight the divorce experiences by means of understanding the narrative 

styles the interviewees chose. 

The findings revealed a divorce process different from the divorces occurring at a 

different time in life in reference to several aspects: The characteristics of the relations before 



and after the wedding, reasons for the marriage and for the divorce, the experience of 

separation, responses of the family and the society to the divorce and the implications of the 

divorce. Two types of relation patterns which might end in instant divorce were found. The 

first pattern involves couples whose courting period before deciding to marry was short. The 

second pattern concerns couples who underwent a very long courtship before deciding to 

marry. Each of these patterns has different and joint characteristics. In addition differences 

were found between the genders regarding the experience of divorce, in regards to certain 

aspects. There is also reference to instant divorces in the religious society.  The literary 

characteristics of the instant divorce narratives supported the divorcees' perception of their 

divorce as a short passing episode in their life, which constituted a significant learning 

experience. 

This study is the first research on the subject of instant divorce within a very short 

period of marriage. It presents characteristics exclusive to this type of divorce. The study 

provides an in-depth picture of instant divorce, by means of narratives of the interviewees, 

and thus contributes to extending the knowledge on divorce. The term "instant divorce" 

enables the creation of a prototype of divorce along the early divorce <–> late divorce 

developmental axle, while distinguishing between the experiences of the different types of 

divorces. Furthermore, the study supports and grounds the developmental theories that deal 

with early adulthood, theories that concern personality development during adulthood and the 

development of the term "self". The characteristics of this developmental stage were found to 

mainly affect the motives for marriage and divorce in instant divorces. The study on instant 

divorces extends the existing knowledge on the subject of the development of romantic 

relations including the implications of the different stages of falling in love and love on the 

marriage. In addition, the theories concerning the differences in gender can be supported in 

this study through the findings which emphasize these differences, particularly in reference to 

the motives for early divorce and the implications of these divorces. Moreover, the theories 

dealing with gender differences in the narratives in this study can serve as an additional basis 

for the existence of the distinction found in the manner of narrating these experiences. 

The study exposes the public to a less common or at least less talked about 

phenomenon and brings awareness to the process which characterizes instant divorce. The 

patterns of the relations of couples in this study who were found to have a tendency to end 

the relations with early divorce can serve early adulthood couples, who intend to marry, and 

counselors and therapists of couples, in order to identify the warning signs and prevent such 

divorces. 

 

Keywords: early divorce, early adulthood, divorce narratives, short marriage 
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 Polarity is an important feature of many cellular processes. Cell polarity can 

be realized by the uneven distribution of mRNAs, proteins, organelles and cell 

components. Whereas actin is needed to drive and support changes in the physical 

shape of the cell, microtubules (MTs) participate in initial polarity determination, 

providing an infrastructure for asymmetric transportation in the cell, which is also 

necessary for later maintenance of polarity.  

In this study, I used the Drosophila elongating bristle as a model to study the 

role of MTs in polarized cell growth and elongation. Using MT-decorating hooks to 

follow MT polarity at single MT resolution, together with following the reporter, 

GFP-EB1, to track MT plus-end elongation, I demonstrated for the first time that 

bristle MTs comprise two different sets. The first MT population corresponds to 

stable, minus end-distal unipolarized MTs, while the second MT population is 

dynamic and shows mixed polarity. I found that the bristle tip was enriched with the 

dynamic MT population in which tubulin was tyrosinated. Dynamic MTs were 

aligned to the axe of the shaft and are characterized by mixed polarity. By affecting 

MT dynamic instability and by reducing their catastrophe frequencies, thereby 

making MTs spend more time in the elongation and paused states, I showed that 

dynamic MTs have the force to determine shaft polarity and direction of growth. In 

doing so, I was able to stimulate shaft extension at ectopic locations, and not solely at 

the bristle tip. Tracking the elongation of these bristles revealed a correcting pruning 

mechanism that eliminated most of the ectopic shaft extensions before the bristle 

reached its final length. I found that the pruning mechanism was affected by the level 

of DIAP1, a protein that is known to also govern Drosophila dendrite pruning. I also 

found that actin bundles are needed to support newly formed shaft extensions, as in 

the absence of such support, pruning occurs. Unlike the dynamic MT population, 

stable MTs were found along the entire shaft. Stable MTs are aligned in the shaft axis 

and organize in a unique polarized manner, minus-ends distally. The uni-polarized 

organization of stable MTs in the shaft was found to be necessary for tip localization 



of MT minus-ends markers and proteins, such as Hook and Rab11, which are part of 

the endocytic pathway.  

To better understand the importance of properly oriented MTs in shaft 

polarization, I searched for mutants exhibiting bristle polarization defects that were 

also reported to affect MTs. Ik2, encoded by the Drosophila ikkƐ homolog, is a 

serine/threonine kinase and a member of the Drosophila IκB kinase (IKK) protein 

family. Ik2 was found to affect MT and actin organization during oogenesis, with the 

absence or perturbation of the protein leading to a failure in mRNA localization and 

resulting in axis determination errors in the developing oocyte. Ik2 was found to 

affect DIAP1 levels and in doing so can interfere with the stability of actin in bristles 

and of MTs in dendrites. Recently, Ik2 was found to participate in Rab11-recycling 

endosome shuttling. I found that Ik2 physically interacts with Spn-F, a novel protein 

that shares a oocyte and bristle phenotype with ik2. I saw that Ik2 directly interacts 

with Spn-F and that the C-terminus of Spn-F is crucial for this interaction. I also 

demonstrated that Ik2 is capable of phosphorylating Spn-F but that such 

phosphorylation is not essential for their interaction and also does not lead to Spn-F 

degradation. I find that Ik2 and Spn-F co-localize to the bristle tip and to the anterior 

ring of the oocyte. Both locations are highly enriched with MT minus ends. 

Furthermore, I noted that Spn-F and Ik2 are mutually required for this localization, 

both in bristles and in egg chambers. Therefore, it appears that Ik2 and Spn-F form a 

complex that regulates cytoskeleton organization during Drosophila oogenesis and 

affects cytoskeleton organization during bristle elongation. Using Drosophila ik2 and 

spn-F mutants, I was able to disorganize MTs in the shaft. By doing so, I was able to 

disturb the asymmetric localization of both MT minus ends markers and proteins that 

were previously localized to the tip. Instead, these proteins were aberrantly 

concentrated in an area that was rich with vesicles and cell components in the middle 

of the shaft. Disturbing MT functionality, which is based on polarized MT 

organization, resulted in elongation and polarized growth defects, leading to short, 

thick and splitting bristles with multiple tips. Hence, I concluded that uni-polarized 

and parallel organization of MTs in the shaft is important for polarity maintenance 

and normal elongation. 

The study of Drosophila bristles offers a unique opportunity to gain new 

insight into how cell elongation is achieved via the coordination of two MT 

populations that are distinct in their polar characteristics and stability properties.  



 הפירות זבוב בזיפי שימוש, מקוטב תא של כיוונית בגדילה המיקרוטובולי תפקיד אפיון :נושא העבודה

 .כמודל

 עמיר ביתן: שם המגיש

 אוהד מדליה' אורי עבדו ופרופ' דר: שם המנחים

 : תקציר העבודה

 

 חלוקתם, תאים בנדידת בסיסי מרכיב והינו רבים תאיים בתהליכים חשוב אפייןמ והינ קיטוב

 של מאוזנת לא חלוקה ידי על מתאפשר התאי הקיטוב. אסימטריים תאים של ובעיצובם

mRNAs, מיוחד לארגון מוביל אשר, חיצוני או פנימי ממקור, באות תחילתו. ואברונים חלבונים 

 תפקיד למיקרוטובולי ,מכנית תמיכה ידי על התא עיצוב את מוביל שאקטין בעוד. התא שלד של

 .ובתחזוקתו הסימטרייה ציר בקביעת מהותי

 מאוד ארוכים תאים אלו .מקוטבים לתאים דוגמא הינם הפירות זבוב את המעטרים החישה זיפי

 צורתם, גודלם עקב. הזיף של קצהו לכיוון שמצטמצם רחב בסיס בעל מקומר חרוט בצורת

 משמשים, שלהם הקוטבית בצורה בפגמים פשוטה התבוננות י"ע להבחין והאפשרות המיוחדת

 זבוב בזיפי תינעזר זה במחקר .תאי קיטוב ביצירת הקשורים תהליכים להבנת מצוין כדגם הזיפים

 בעוד. מקוטבים תאים של ותוהתארכ בצמיחה המיקרוטובולי יתפקיד לחקר כמודל הפירות

 תפקיד ,המחקר בתחילת יל ידוע ההי הזיף התארכות את המניע ככוח האקטין ידשתפק

 . ידוע בלתי היה המיקרוטובולי

 הינה אחת אוכלוסיה. מיקרוטובולי של נבדלות אוכלוסיות שתי מכיל הזיף כי תיזיהי זה במחקר

. מעורבת קוטביות ובעלת דינמית הינה השנייה האוכלוסיה בעוד אחידה קוטביות ובעלת יציבה

. הזיף של המתארך קודקודו לאורך ממוקמת מיקרוטובוליה של דינמיתה אוכלוסיהה כי תימצא

 של הפירוק תדירות הפחתת ידי על וזאת,זו אוכלוסיה של הדינמיקה על תיהשפע כאשר

 כיוון ואת כולו הזיף קוטביות את לקבוע היכולת זו הלאוכלוסיי כי תיהדגמ, אלו מיקרוטובולי

 לא באזורים התארכות להחיל יל אפשרה ליהמיקרוטובו דינמיקת על השפעה. התארכותו

 מנגנון לזיף כי התברר, אלו זיפים של התארכותם את תירטני כאשר .הזיף של לאורכו שיגרתיים

 DIAP1 החלבון מרמות מושפע זה מנגנון כי תיהדגמ. בקודקוד שאינן התארכויות המבטל תיקון

 התארכויות תתמיכ כי תיהדגמ כן כמו. בדנדריטים דומה תיקון תהליך על משפיע כי ידוע אשר

 .יבוטלו ובהעדרה לשרידותן הכרחית אקטין אגודות ידי על אלו

 היציבה המיקרוטובולי אוכלוסיית, בזיף המיקרוטובולי של הדינמית מהאוכלוסיה להבדיל

 ומאורגנת יציבה שהינה בכך מקודמתה נבדלת זו אוכלוסיה. המתארך הזיף של אורכו לכל נמצאת

 הארגון .הזיף קודקוד לכיוון כולן פונות השליליות המיקרוטובולי כשקצוות קוטבית-חד בצורה

 בקודקוד סימטרי-הא למיקומם כהכרחי נמצא הזיף לאורך אלו מיקרוטובלי של קוטבי -החד

 .האנדוציטי במסלול המשמשים Rab11 ו Hook החלבונים כגון חלבונים של הזיף

 מוטנטים זבובים תיחקר, הזיף התארכות על משפיעים טובוליהמיקרו כיצד יותר טוב להבין בכדי

 הזיפים של והקוטבית המאורכת צורתם שבהם המיקרוטובולי בארגון המעורבים לחלבונים



 משפחתל בן הינו ,Ikkε ההומני לחלבון ההומולוג, Ik2 .Ik2 החלבון הינו מאלו אחד .פגומה

Drosophila IκB kinase (IKK)  הינוו serine/threonine לחלבון כי נמצא. קינאז Ik2 תפקיד 

 ,ik2 -ל מוטנטיות נקבות של ביציותב. הביצית התפתחות במהלך והאקטין המיקרוטובולי בארגון

 וכתוצאה mRNA מולקולות של סימטרי-הא בפיזורן להפרעה ובילה התא שלד של תקין לא ארגון

 החלבון רמות על השפעה Ik2 -ל כי דווח, בנוסף. הביצה של ההתפתחות צירי קביעת נפגעה מכך

DIAP1 לאחרונה. םייטבדנדר המיקרוטובולי ויציבות בזיפים האקטין יציבות על משפיע כן ועל 

. recycling endosomes  על בקרה דרך Rab11 סעתה על השפעה Ik2 לחלבון כי גם דווח

 פנוטיפים Spn-F לחלבון. Spn-F החלבון עם פיזיקלית אינטראקציה Ik2 לחלבון כי נומצא

 יכולת Ik2 לחלבון כי הדגמנו .Ik2 עם הזיפים בצמיחת והן הביצה בהתפתחות הן משותפים

. Spn-F של לפרוקו מוביל ואינו בניהם לאינטראקציה הכרחי אינו זה זרחון וכי Spn-F את לזרחן

 מיקומים. הביצית של anterior ring -וב הזיף בקודקוד דיויח ממוקמים אלו חלבונים כי תימצא

 Ik2 ו Spn-F כי תיהדגמ, בנוסף. שליליים מיקרוטובולי קצוות של עשיר בריכוז מאופיינים אלו

 כי משתמע אלו מתוצאות. בביציות והן בזיפים הן המשותף מיקומם על הדדי באופן משפיעים

Ik2 ו Spn-F והשחלות הזיפים התפתחות במהלך התא שלד ארגון על משפיעה קומפלקס יוצרים .

 תיהשפע, Spn-F ו Ik2 לחלבון במוטנטים, בזיף המיקרוטובולי של האחיד לסידור תיהפרע כאשר

 מרכיבים עם הצטברו וכעת ואחרים אלו חלבונים של הזיף בקודקוד סימטרי-הא מיקומם על

 ארגונם על המבוסס המיקרוטובולי לתפקוד הפרעה, זה במקרה. הזיף במרכז נוספים תאיים

 עבים, קצרים כעת שהיו הזיפים של התקינה בהתארכותם לפגיעה הוביל, הזיף לאורך הקוטבי

 ומקוטבים מאורגנים מיקרוטובולי של המצאותם חשיבות את ממחישים אלו ממצאים. ומפוצלים

 .התקינה והתארכותו הזיף קוטביות על לשמירה

 את מדגים הוא שאף, Jvl, נוסף חלבון עם פיזיקלית טרקציהאינ Spn-F לחלבון כי נומצא

 מושפע Jvl ל מוטנטיות נקבות של בביציות. Ik2 ו Spn-F לחלבונים המשותפים הפנוטיפים

 יחד מתמקם mRNA .Jvl מולקולות של סימטרי-הא ופיזורם והמיקרוטובולי האקטין של ארגונם

 Ik2 ,Jvl ו Spn-F כמו שלא, אולם. הביצית של anterior ring וב הזיף בקודקוד Ik2 ו Spn-F עם

 על. (HEK239) הומני ממקור ובתאים זבובי ממקור שניידר בתאי המיקרוטובולי עם יחד ממוקם

 .בתא המיקרוטובולי ארגון על Spn-F ו Ik2 של להשפעתם מקשר כחלבון לשמש עשוי Jvl כן

 כיצד מודגם בו יחודי מודל מהווים הפירות זבוב של החישה זיפי כי ןמאמי יאנ, לסיכום

 המובדלות מיקרוטובולי מערכות שתי בין פעולה שיתוף באמצעות מושגת תאית התארכות

 כיוון בקביעת תפקיד הדינמי שלמיקרוטובולי בעוד. וביציבותן שלהן הפולריים במאפינים

 ייהבנ חומרי אספקת המבטיחה הובלה כמערכת חשיבות היציב למיקרוטובולי, הצמיחה

 הממצאים כי תקווה יאנ. עצמה ולגדילה הההתארכות כיוון  לשימור הנחוצים תאיים םומרכיבי

 של האבחון עם יחד, החישה זיפי בהתארכות התא שלד לתפקיד הנוגעים זו בעבודה המובאים

 זיפי את שינצלו נוספים מחקרים של בבסיסם ישמשו, זה בתהליך המיקרוטובולי ותפקיד ארגון

 .תאים של קוטבית צמיחה הבנתל כמודל הפירות זבוב של החישה
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This research study deals with one of the most challenging processes in global organizations: knowledge 

transfer between headquarters and subsidiaries. According to the resource-based view, knowledge is 

ranked as one of the most important resources in an organization (Grant, 1996), and thus knowledge 

transfer has become a central and significant process in the success of global organizations. The present 

research study focuses on the process of knowledge transfer between the headquarters and the 

subsidiaries in a global high-tech organization. It examines the influences of the cultural and the 

political contexts on the transfer of knowledge, as well as the role of the headquarters in this process. 

 

This study was conducted in a global organization whose headquarters is in Israel and subsidiaries are 

across the Pacific region (Korea, Hong Kong, Japan, Taiwan, Singapore, China). The study used a 

triangulation of three qualitative research methods for the data collection process which included 71 

semi-structured interviews with managers and employees from the headquarters and the subsidiaries' 

different departments, observations, and the analysis of 59 documents.  

 

With regards to the cultural context in which knowledge transfer takes place, this study contributes to 

the existing literature by 1) providing an analysis of the role of organizational culture in knowledge 

transfer in global organizations, and 2) evaluating the influence of cultural similarity between 

headquarters and subsidiaries on the transfer or knowledge.  

 

The present study scrutinizes the influence of the organizational culture and the influence of its 

interaction with additional cultural levels (national culture and the culture of the sector) on knowledge 

transfer in a global organization. In contrast with previous studies that argue that organizational culture 

either supports or hinders knowledge transfer, the present study adds to the existing research literature, 

by showing that the organizational culture can have a dual influence on knowledge transfer between 

headquarters and subsidiaries in global organizations. It asserts that the organizational culture may 

simultaneously support and hinder the process. 

 

This study also contributes to the understanding of the significance of the relationship between the 

cultural similarity between the headquarters and the subsidiaries, on one hand, and knowledge transfer 

in the global organization, on the other. In keeping with the findings of previous studies (i.e. Lubatkin, 

1998; Bresman, et al.1999), this study shows that cultural similarity exerts a positive influence on 

knowledge transfer. Nevertheless, in contrast with the literature, this study attests to the fact that cultural 

similarity may also hinder the effective transfer of knowledge between headquarters and subsidiaries. 

 

The current study demonstrates that in order to assess the influence of organizational culture on 

knowledge transfer effectiveness in global organizations, the influence of the cultural similarity between 

the headquarters and the subsidiaries has to be examined. In addition, this study maintains that cultural 

similarity alone does not necessarily result in more effective knowledge transfer. Assuming there is 

cultural similarity between headquarters and subsidiaries, the similar values themselves have to be 

evaluated in order to determine the influence of the cultural similarity on knowledge transfer processes.  

 

The findings of this study that refer to the political context show that the power relations between 

headquarters and subsidiaries are based on the headquarters' perceived attitude of superiority over 

subsidiaries and on subsidiaries’ corresponding resistance. There is in fact competition over knowledge 

between both sides, which triggers their use of different tactics, such as lack of transparency, 

escalations, and resistance to cooperation, etc. to attain control of the knowledge. 



 

As already noted in other studies (O'Donunell, 2000; Blazejewski & Becker-Ritterspach, 2011), this 

study shows that in the frame of the competition between the headquarters and the subsidiaries, the latter 

are acquiring more power within the global organization, and that headquarters try to preserve 

subsidiaries’ dependence on them by using power and the control of knowledge. The findings also show 

that the headquarters are dependent on the subsidiaries and mainly on their knowledge resources. This 

dependence causes the headquarters to behave passively towards the subsidiaries resulting in effective 

knowledge transfer being impaired. 

This research study offers an innovative contribution to the literature, by providing a deeper 

understanding the relationship between headquarters-subsidiaries’ level of trust and knowledge transfer 

in global organizations. Competition over knowledge intensifies headquarters-subsidiaries' lack of trust 

as well as the mutual use of tactics which simply strengthen the headquarters-subsidiaries' lack of trust. 

As a result, the transfer of knowledge is impaired. The present study in fact shows that headquarters-

subsidiaries' relationships may be based on a vicious circle of mistrust which hinders the transfer of 

knowledge. 

 

This study also contributes to the current literature by demonstrating that the behavior of employees in 

both headquarters and subsidiaries in relations to knowledge transfer and the tactics they use, can show 

the existing level of trust in the organization. The results also stress the importance of structuring trust 

between headquarters and subsidiaries in order to support knowledge transfer processes in global 

organizations.  

 

In relation to the political context, this study maintains that there is a reciprocal influence between the 

headquarters’ and subsidiaries’ relationship and the knowledge transfer processes. On one hand, the 

power relations between the headquarters and the subsidiaries disrupt the transfer of knowledge, but on 

the other hand, knowledge transfer processes themselves, and mainly the tactics used by both sides 

while transferring knowledge, shape headquarters-subsidiaries’ power relations.  

 

The present study also adds to the literature on the role of headquarters in knowledge transfer 

processes in global organizations. First, it demonstrates the various functions of the headquarters in 

relation to knowledge transfer processes. Second, it highlights the headquarters’ influence on knowledge 

transfer effectiveness. The innovativeness of the present study lies in the fact that it shows that although 

the headquarters in global organizations can bolster effective knowledge transfer, they may also hinder 

the process. The study also indicates that this behavior of the headquarters is affected by both the 

cultural and the political contexts. 

 

The findings of this study have theoretical, as well as practical, ramifications. At the theoretical level, 

this study enables new insights regarding knowledge transfer in global organizations. It provides a basis 

for understanding the influence of organizational culture, as well as the influence of additional cultural 

levels. It additionally explains the influence of the political context, namely, the power relations 

between headquarters and subsidiaries, on knowledge transfer. In light of these findings, the present 

study also contributes to a deeper understanding of the headquarters’ role and its influence on effective 

knowledge transfer. 

 

At the practical level, the results of this study may possibly help global organizations identify the factors 

that contribute to successful knowledge transfer. The results can enable organizations to structure 

effective knowledge transfer processes and to take into consideration aspects of culture and power 

relations, and the headquarters’ role and involvement in the transfer of knowledge.  

 
 



 A Case Studyנושא העבודה: העברת ידע בארגון רב לאומי: 

 ברודר-שם המגיש: ענת גייפמן

 שם המנחה: פרופסור נורית זיידמן

העברת ידע בין המטה  -עבודת מחקר זו עוסקת באחד התהליכים המאתגרים בארגונים גלובליים

מדורג כאחד המשאבים (, ידע (Resource Based Viewפי גישת המשאבים בארגון -והשלוחות. על

(, וכתוצאה מכך, העברת ידע הפכה לתהליך מרכזי ומשמעותי Grant,1996החשובים ביותר לארגון )

בהצלחת ארגונים גלובליים. מחקר זה מתמקד בתהליך העברת הידע בין המטה והשלוחות בארגון 

ביחס ט הפוליטי הקונטקסהתרבותי והקונטקסט ת והשפעהייטק גלובלי, ובוחן את תפקיד המטה ואת 

   להעברת ידע.

בארגון גלובלי בעל מטה בישראל ומספר שלוחות מרכזיות באיזור אסיה פאסיפיק  נערךהמחקר 

. נעשה בו שימוש בטריאנגולציה של שלוש שיטות מחקר (סין, סינגפור, טיוואן, יפן, קונג הונג, קוריאה)

עובדים ממחלקות ועם מנהלים  מובנים איונות חציר 17איכותניות במסגרת תהליך איסוף הנתונים: 

 . שונים מסמכים 95וניתוח רבות באירועי העברת ידע , תצפיות שונות במטה ובשלוחות הארגון הנחקר

( הבנת תפקידה 7של העברת ידע היא בשני היבטים: ביחס לקונטקסט התרבותיתרומתו של מחקר זה 

( השפעת הדמיון הבינתרבותי בין המטה 2של התרבות הארגונית ביחס להעברת ידע בארגון הגלובלי , 

 והשלוחות על תהליכי העברת הידע ביניהם. 

המחקר מצביע על השפעת התרבות הארגונית וכן על השפעת האינטרקציה בין תרבות הארגון לרמות 

תרבות נוספות )התרבות הלאומית ותרבות הסקטור( על העברת הידע בארגון הגלובלי. בניגוד למחקרים 

המחקר מראה פוגעת בתהליך זה,  או קודמים, שטוענים, שהתרבות הארגונית תומכת בהעברת ידע

בלי לתרבות הארגונית יכולה להיות השפעה דואלית על העברת הידע בין המטה והשלוחות בארגון הגלוש

 )תומכת ובו זמנית גם עלולה להגביל העברת ידע(. 

 

להבנת הקשר בין הדמיון התרבותי בין המטה והשלוחות לבין העברת ידע בארגון המחקר גם תורם 

על העברת ידע בין המטה והשלוחות לגבי ההשפעה החיובית של הדמיון התרבותי הממצאים הגלובלי. 

לספרות,  (. עם זאת, בניגודLubatkin, 1998; Bresman, et al. 1999תואמים את ספרות המחקר )

 ידע העברת מעכבת )שלילית( על השפעה גם יכולה להיות התרבותי מעיד על כך שלדמיוןהמחקר 

המחקר מראה, שעל מנת להעריך את ההשפעה של תרבות הארגון על  אפקטיבית בין המטה והשלוחות.

אפקטיביות העברת הידע בארגון הגלובלי, יש לבחון את השפעת הדמיון התרבותי. כמו כן, המחקר 

אינו מהווה תנאי מספק ביחס לאפקטיביות העברת בין המטה והשלוחות מצביע על כך שדמיון תרבותי 

ן תרבותי בין המטה והשלוחות, יש לבחון את הערכים הדומים עצמם, על הידע בארגון. בהנחה שיש דמיו

 מנת לקבוע את ההשפעה של הדמיון התרבותי על תהליכי העברת הידע בארגון הגלובלי.

יחסי הכוח בין המטה ש ,של העברת ידע מראים בקונטקסט הפוליטיממצאי המחקר העוסקים 

טה ועל התנגדות לתפיסות אלה מצד השלוחות. בין והשלוחות מבוססים על תפיסות עליונות מצד המ

המטה והשלוחות מתקיימת, למעשה, תחרות על ידע, אשר גורמת לשני הצדדים להפעיל טקטיקות 

 ועוד(, במטרה להשיג שליטה בידע.  ,התנגדות לשיתוף פעולהשונות )כגון: חוסר שקיפות, אסקלציות



, O'Donunell, 2000; Blazejewski & Becker-Ritterspach, 2011)) בדומה לממצאי מחקרים קודמים

מנסה , ואילו המטה השלוחות מתחזקותבין המטה והשלוחות, המחקר מראה, שבמסגרת התחרות 

 שלא רק מצביעים על כך הממצאים לשמר את התלות של השלוחות בו באמצעות כוח ושליטה בידע. 

. וכה( של המטה בשלוחות ובמשאבי הידע שלהןתלות )הפלמעשה קיימת השלוחות תלויות במטה, אלא ש

תלות זו גורמת להתנהלות פאסיבית של המטה מול השלוחות, אשר מעכבת העברת ידע אפקטיבית 

 ביניהם.

בארגונים  תהליכי העברת ידע בארגוןבין אמון ללהבנת הקשר בין באופן חדשני ממצאי המחקר תורמים 

 ומחזקת ביניהם הקיים האמון חוסר את מעצימה והשלוחות המטה בין ידע על התחרות. גלובליים

 בהעברת ופוגעות, והשלוחות המטה בין האמון חוסר את מגבירות שרק טקטיקות של הדדית הפעלה

מעגל מערכת היחסים בין המטה והשלוחות מבוססת על על כך שלמעשה מצביע  המחקר .ביניהם הידע

 ון הגלובלי. , אשר פוגע בהעברת הידע בארגשל חוסר אמון

 להעברת ביחס השלוחות ומן המטה מן עובדים התנהגותמראה שתורם לספרות גם בכך שהוא המחקר 

 חשיבות יש וכי, בארגון הקיימת האמון רמת על להצביע יםעשויוהטקטיקות בהן הם משתמשים  ידע

 .הגלובלי בארגון ידע העברת בתהליכי תומך כאמצעי אמון של להבנייה

תרומה נוספת ביחס לקונטקסט הפוליטי מתייחסת לכך, שקיימת השפעה דו כיוונית בין יחסי הכוח בין 

העברת הידע בארגון הגלובלי. מצד אחד, יחסי הכוח בין המטה תהליכי המטה והשלוחות לבין 

והשלוחות הם בעלי השפעה )מעכבת( ביחס לתהליכי העברת הידע בארגון הגלובלי, אולם מצד שני,  

לתהליכי העברת הידע עצמם, ובפרט לטקטיקות שמפעילים שני הצדדים במסגרתם, יש השפעה על 

  עיצוב יחסי הכוח בין המטה והשלוחות.

 תפקיד המטה בארגון הגלובלי ביחס להעברת ידע בנושא גם המחקר הנוכחי מוסיף לספרות המחקר 

בשני היבטים: הוא מצביע על התפקידים השונים שממלא המטה בתהליכי העברת ידע , וכמו כן מלמד 

היא בכך שהוא  ועל השפעת המטה ביחס לאפקטיביות העברת הידע בין המטה והשלוחות. חדשנות

ה, שלצד תמיכתו בהעברת ידע אפקטיבית, המטה בארגון הגלובלי יכול לשמש גם כגורם שמגביל מרא

 ומעכב העברת ידע, ושתפקודו באופן דואלי זה מושפע מן הקונטקסט התרבותי ומן הקונטקסט הפוליטי. 

לממצאי המחקר יש השלכות תיאורטיות והשלכות יישומיות כאחד. ברמה התיאורטית, המחקר מאפשר 

תובנות חדשות ביחס להעברת הידע בארגונים גלובליים. המחקר מספק בסיס להבנת ההשפעה של 

וכן של מערכת יחסי הכוח בין  הקונטקסט התרבותי(-)ושל רמות תרבות נוספות התרבות הארגונית

המטה והשלוחות )הקונטקסט הפוליטי( על העברת ידע. לאור זאת, המחקר גם תורם להבנה מעמיקה 

 תפקיד המטה ושל השפעתו על העברת ידע אפקטיבית בארגון הגלובלי.  יותר של

ברמה המעשית, תוצאות המחקר עשויות לסייע לארגונים גלובליים בזיהוי המרכיבים והגורמים, 

לארגונים אלה להבנות תהליכי העברת ידע מאפשרות התורמים להעברת ידע אפקטיבית. התוצאות 

ם הקשורים לתרבות הארגון, למערכת היחסים בין המטה והשלוחות אפקטיביים תוך התייחסות להיבטי

 ובעיקר לתפקיד המטה ולמעורבותו בהעברת ידע. 



  

� השפעת אי יציבות כרומוזומאלית על איזו� המוטציה והסלקציה באוכלוסיית חד
 תאיי�

 

ער� איט�: מגיש  

עמנואל טננבאו� 'פרופ: מנחה  

:תקציר  

המתרבי� באופ� , תאיי��המתאר דינאמיקה של אבולוציית חדבעבודה זו פיתחנו מודל מתמטי 

אי יציבות כרומוזומאלית הינה צורה של אי ].  57[מיני וחשופי� לאי יציבות כרומוזומאלית  �א

יציבות גנומית המאופיינת על ידי הוספה או הפחתה של כרומוזו� של� ומתרחשת במהל� חלוקת 

אשר ממדלת אוכלוסיית תאי� , המוצגת בתיזה זועבודה זו מסתמכת על עבודה נוספת . התא

  ].52[פוליפלואידית 

כלומר גנו� המחולק למספר קבוצות הומולוגיות של , אנו מניחי� כי גנו� התא הינו פוליפלואידי

מהווה תנאי מספיק להתאמה תקינה , כרומוזו� יחיד מתפקד בכל קבוצה הומולוגית. כרומוזומי�

אי היציבות הכרומוזומאלית נפתר באופ� אנליטי עבור שני מודל . של התא לתנאי הסביבה

כאשר התאמת התא לתנאי הסביבה נשמרת א� ורק במקרה בו מספר הכרומוזומי� ) 1: (קירובי�

כאשר התאמת התא לתנאי ) 2. (ההתחלתי בכל קבוצה הומולוגית נשמר במש� חלוקת התא

מודל האוכלוסייה . ולוגיתהסביבה אינה מושפעת ממספר הכרומוזומי� בכל קבוצה הומ

דו  DNAעבור מקרה של תיקו� שגיאות רצפי , הפוליפלואידית נפתר באופ� מלא וללא קירוב

  .אשר מתבצע באופ� מושל� וללא שגיאות, גדיליי�

ממוצע ההתאמה לתנאי , בפתרו� מודל אי היציבות הכרוזומאלית נמצא כי עבור הקירוב הראשו�

וכ� בהסתברות , הסתברות למוטציה בבסיס בעת החלוקההסביבה של האוכלוסייה תלוי ב

הסתברות גבוהה להפרדה לא תקינה של , עבור קירוב זה. להפרדה לא תקינה של כרומוזומי�

ממוצע , עבור הקירוב השני. כרומוזומי� עשויה להוביל להיכחדות האוכלוסייה התאית כולה

. סיה ללא אי יציבות כרומוזומאליתההתאמה לתנאי הסביבה של האוכלוסייה זהה לזה של אוכלו

תוצאות אילו משמשות .  לא נמצאה תלות בהסתברות להפרדה לא תקינה של כרומוזומי�, על כ�

  .בעל אופי תיאורטי או ניסיוני בתחו� התפתחות הגידול הסרטני, בסיס עבור מחקר מדעי נוס'

ההתאמה . ו� נזקי הגנו�עבור המקרה הפוליפלואידי נבנה מודל בעל סיכוי שרירותי עבור תיק

ועל כ� , לתנאי הסביבה נעשתה עבור קירוב בו תא בעל רצ' גנו� בודד מתאי� לתנאי הסביבה

בעבודה זו נפתרו משוואות עבור מקרה . מתחלק בקצב מהיר מתאי� המכילי� כל רצ' גנו� אחר

של תאי� ניתוח זה מאפשר מעקב אחר דינאמיקה . בו תיקו� נזקי הגנו� נעשי� באופ� מושל�

  .דיפלואידי� כדוגמת תאי גו' האד�

 .CINגידולי , נזקי גנו�, הכחדה, מוטגנזה מכוונת, אי יציבות כרומוזומאלית: מילות מפתח



Effect of Chromosomal Instability on the Mutation-Selection 

Balance in a Unicellular Population 

 

By: Eran Itan 

Advisor: prof. Emmanuel Tannenbaum 

 

Abstract 

This work develops a mathematical model describing the evolutionary dynamics of a 

unicellular asexually replicating population exhibiting chromosomal instability [57]. 

Chromosomal instability is a form of genetic instability characterized by the gain or 

loss of an entire chromosome during cell division. This work is an extension of 

previous work on the subject, which considered the case of polysomic cell genomes 

[52], also presented here.  

We assume that the cellular genome is divided into several homologue groups of 

chromosomes (in a polysomic cell), and that a single functional chromosome per 

homologue group is required for the cell to possess the wild type fitness. The 

chromosomal instability model is analytically solved, and the mean fitness of the 

population is found for two different approximations: (1) Where no changes in the 

initial chromosomal structure are permitted, and each deviation leads to a non 

functional cell (2) where the fitness is unaffected by the total number of chromosomes 

in each cell. The polysomic model is solved analytically for perfect lesion repair.  

The solution of the chromosomal instability model finds, for the first approximation, 

that the mean fitness of the population is dependent on both the probability for point 

mutation and on the probability for asymmetric chromosome segregation. For this 

case, high probability for asymmetric chromosome segregation may lead to the 

extinction of the population. For the second approximation the mean fitness of the 

mutation selection balance is identical to the mean fitness when there is no 

chromosomal instability. These results provide a useful baseline that may inform both 

future theoretical and experimental studies of chromosomal instability and cancer 

tumors.  

For the polysomic model, we obtained expressions for the mean fitness. The 

landscape is an analog of the single-fitness-peak landscape and arbitrary lesion repair 



probabilities (thereby allowing for non-complementary genomes), here we find the 

mean fitness for the restricted case of perfect lesion repair. This allows following the 

dynamics and the genetic distribution of human somatic diploid cells.  

 

Keywords: Chromosomal instability, lethal mutagenesis, error catastrophe, 

quasispecies, mismatch repair, CIN tumors.    
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Daylighting for Visual Comfort and Energy Conservation in Offices  
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Advisor Name: Prof. Evyatar Erell 

 

Dissertation Abstract 

The use of large glass facades, currently a popular architectural feature, does not ensure better 

use of daylight, as is often suggested, and in fact may create glare hazards. As a result, we often see 

windows that are permanently covered by closed blinds or opaque curtains, with electric lights 

switched on even during the daytime. The research consists of two parts: first, a study of daylighting 

in offices in sunny locations, which was used to draw mainly prescriptive and performance 

recommendations, as well as to serve as a case study for a research process. From the architect’s 

point of view, both performance and prescriptive recommendations are somewhat limited, since they 

do not teach how to design optimized or unique solutions. Therefore, in addition, the second part of 

this research consists of the development of methodological recommendations for the integration of 

daylighting research during the architectural design process.  

The first part of the research included a field survey of offices and a controlled experiment on 

daylighting. The field survey was carried out to identify some of the causes for extensive use of 

artificial lights in Israeli offices, where substantial energy saving may be achieved through the use of 

daylight; and to examine various survey techniques. The survey confirmed that offices often suffer 

from problematic visual conditions: When blinds or curtains are open, glare may affect the quality of 

the working environment negatively; and when they are closed, the result is often low natural 

illuminance, forcing the occupants to use artificial lights. The controlled experiment was carried out to 

evaluate the effectiveness of several daylighting systems and office layouts with regard to visual 

comfort and energy conservation in sunny regions, and to evaluate the predictive power of several 

glare indices. The survey, which included 59 subjects, was carried out in a daylit environment set up 

to simulate a typical office. Visual comfort was evaluated based on both objective measurements and 

subjective responses to a questionnaire. Overall, the experiment showed that the effect of tinted 

glazing and desk position on visual comfort was quite modest. The effect of blinds on visual comfort 

was positive (although blinds require frequent adjustment, which is rarely done in practice). A light 

shelf with blinds deployed below it may provide high quality daylight: it reduces glare in a working 

area near the window while enabling higher illuminance levels deeper in the office. Subjects were 

happy with relatively high levels of horizontal illuminance at their desk, well above the minimum 

recommended in ISO Standard 8995 for the illumination of work spaces. While the glare indices DGI, 

UGR, CGI, and VCP may differentiate between glare and non-glare conditions, they are less 

effective in distinguishing between various levels of glare in brightly lit offices. In contrast, the 
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Daylight Glare Probability (DGP) index, which was designed specifically for daylit environments (but 

which is based on a survey conducted in Germany and Denmark, countries with relatively overcast 

skies, and while using Venetian blinds most of the time) was shown to be effective in Israel, too. 

Finally, conclusions from both investigations were used to generate local recommendations: 

guidelines for architects, submitted to the Israeli Ministry of National Infrastructures; and a proposal 

for a revision of the daylight section of the Israel Green Building Standard (Standard 5281).  

The second part of the research included meta-analysis (of the first part), syntheses (with several 

aspects of daylighting practice), and the development of a workflow for daylighting design and 

research in architectural practice. The meta-analysis included additional investigations (beyond the 

conventional methodology presented in the first part of this research), in particular analysis for 

revealing tacit information and a study of the suitability of the academic research process for 

research in architectural practice. It was found that the key research steps are similar. However, 

although the steps occur in the same order, there is a considerable difference between the two 

realms (academic and practice), especially regarding the objectives and scope of most steps. The 

syntheses were designed to bridge the knowledge gap between the focused knowledge acquired 

through the first part of the research and the comprehensive knowledge required for the development 

of the second part. They consisted of first expanding the literature review to various fields, which the 

research sub-problems interface. This information was then merged with the focused knowledge 

acquired through the fundamental daylight research and its meta-analysis, to develop methodological 

recommendations. These methods were organized in a single, comprehensive daylighting workflow. 

The workflow proposes a better integration of research in the design process, by utilizing a 

comprehensive approach to organize the relevant tasks required for effective design of daylighting. 

This is done according to the required expertise (architectural design, daylighting consultation, and 

practical-research) and according to the major design phases (and sub-steps). The proposed 

workflow further proposes, in detail, a process for carrying out research on daylighting in architectural 

practice, using scientific tools (mainly daylight simulations). Such research is a modified version of 

academic or applied research methodologies, designed to accommodate the nature of the 

architectural practice as well. However, since its scope and objectives are substantially different from 

those of an academic or applied research, the term Practical-Research was proposed for such an 

investigation. The design process may accommodate several practical-research studies, each of a 

short duration.  

The workflow may be used to develop an expert system program, helping designers and experts 

through the processes of daylighting design and research in architectural practice. In addition, the 

proposed workflow may be applied, with appropriate modifications, to other design fields (such as 

solar shading, thermal properties, acoustics, and natural ventilation); further supporting the field of 

performance-oriented architecture.  
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 נושא העבודה:

 תכנון תאורה טבעית לנוחות ויזואלית ושימור אנרגיה במשרדים

מעשי בתכנון אדריכלי-ופיתוח שיטות למחקר  

 

 : ערן קפטןשם המגיש

 פרופ' אביתר אראל שם המנחה:

 

 תקציר העבודה

ו מבטיח תאורה מבוקש. אולם, מאפיין זה כלל אינ יהינה כעת מאפיין אדריכל נרחבים זיגוג שטחיעם בניין  מעטפת

למעשה, לעיתים תכופות הוא גורם לסנוור. כתוצאה, במקרים רבים רפפות  נטען. טבעית משופרת, כפי שלעיתים

 שעות כל מלא לאורך באופןמכסים את החלונות באופן קבוע, בעת שהתאורה החשמלית מופעלת  הצללה או וילונות

תאורה טבעית במשרדים באזורים שטופי שמש, לצורך גיבוש  המחקר כולל שני חלקים: הראשון, בחינת פתרונות. היום

מנקודת מבטו של האדריכל, להמלצות  .מחקר תהליך של כמקרה בוחןוכן , (מרשמיותותפקודיות  )בעיקר המלצות

החלק , , בנוסףתפקודיות ומרשמיות חסרונות, מכיוון שאינן מלמדות כיצד לתכנן פתרונות אופטימאליים או חדשניים. לכן

 . י, לשילוב מחקר תאורה טבעית בתהליך התכנון האדריכלתהמלצות מתודולוגיובפיתוח  סקושני של המחקר עה

החלק הראשון כלל סקר במשרדים מאוכלסים וניסוי מבוקר. סקר המשרדים נערך בכדי לזהות סיבות לשימוש 

על ידי השימוש בתאורה  ניתן היה להשיג שימור אנרגיה משמעותישבהם במשרדים בישראל,  חשמליתבתאורה 

נוחות -בכדי לבחון שיטות שונות לעריכת סקר. הסקר אישש את ההנחה כי משרדים רבים מאופיינים באיכן ו, טבעית

ויזואלית: כאשר רפפות ההצללה או הוילונות פתוחים, סנוור משפיע לרעה על איכות סביבת העבודה; וכאשר הם 

את  ולפיכך נדרשת תאורה חשמלית. הניסוי המבוקר נערך בכדי לבחוןסגורים, רמת התאורה הטבעית נמוכה מדי, 

נוחות וויזואלית ושימור אנרגיה במשרדים באזורים  עלתאורה טבעית אמצעים לבקרת השל מספר  ההשפעה המשולבת

 95שונים באזורים שטופי שמש. הניסוי, אשר כלל  שטופי שמש; ובכדי לבחון את כושר החיזוי של מדדי סנוור

תתפים, נערך בחדר ניסוי המדמה משרד אופייני, אשר הואר באופן טבעי. הנוחות הוויזואלית נבחנה באמצעות מש

 כיווןלשאלונים. הניסוי הראה כי ההשפעה של זכוכית בעלת גוון מעט כהה ו יומענה סובייקטיב תמדידות אור אובייקטיביו

על הנוחות הוויזואלית הינה רפפות ונציאניות שפעה של הההינה מתונה למדי. על הנוחות הוויזואלית עמדות עבודה 

רפפות סגורות  יומדף אור ומתחתלעיתים רחוקות בלבד(. מתבצע חיובית )אולם רפפות דורשת כיוון תדיר, אשר בפועל 

יכולים לספק תאורה טבעית איכותית ביותר: רמת סנוור נמוכה בעמדות העבודה ועוצמת הארה טבעית גבוהה יחסית 

הרבה מעל המינימום  ,ק המשרד. המשתתפים היו מרוצים מעוצמות הארה גבוהות יחסית על שולחן העבודהבעומ

יכולים  VCP -, וDGI ,UGR ,CGIבעוד שהמדדים  .לעבודה משרדית ISO 5559המומלץ בתקן התאורה הבינלאומי 

סנוור, הם פחות יעילים בהבחנה בין עוצמות סנוור שונות. בניגוד לכך, נמצא כי  להבחין בין תחושת סנוור לבין העדר

 - נמצא יעיל גם בישראל (, אשר תוכנן במיוחד לסביבת תאורה טבעיתDGPמדד התאורה הטבעית להסתברות לסנוור )

ר נעשה שימוש למרות שנבנה על סמך סקרים אשר נערכו בגרמניה ודנמרק, מדינות עם שמים מעוננים יחסית, כאש

מסקנות מסקר המשרדים ומהניסוי המבוקר הובילו לגיבוש המלצות עבור הלבסוף, .  ברפפות ונציאניות במרבית מהזמן

, אשר הוגשו למשרד התשתיות הלאומיות הישראלי; והצעה םהסביבה שטופת השמש בישראל: הנחיות לאדריכלי

 .9855קיימה -לעדכון סעיף התאורה הטבעית בתקן הישראלי לבנייה בת
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ניתוח )של החלק הראשון(, סינתזה )עם מספר מאפייני תכנון של תאורה -החלק השני של המחקר כלל מטא

 . תמעשי בפרקטיקה האדריכלי עבודה לתכנון תאורה טבעית וביצוע מחקר טבעית(, ופיתוח מהלך

לחשיפת המחקר(, במיוחד ניתוח  ניתוח כלל ניתוח נוסף )מעבר לניתוח הבסיסי אשר הוצג בחלק הראשון של-המטא

למרות אולם  :מעשי. נמצא כי שלבי המחקר דומים של התאמת תהליך מחקר אקדמי גם לצורכי מחקר ההערכו ידע חבוי

יש שוני משמעותי בין תהליך המחקר באקדמיה לתהליך בפרקטיקה, במיוחד שהם בנויים משלבים דומים בסדרם, 

תזות תוכננו לגשר על פער ידע בין מידע ממוקד אשר נרכש באמצעות החלק הסינ במטרות ובהיקף מרבית השלבים.

. הסינתזות כללו תחילה הרחבת סקר הספרות בחלק השניהראשון של המחקר והמידע המקיף הנדרש לפיתוח 

לאחר מכן מידע זה שולב עם המידע הממוקד אשר נרכש  .בתחומים שונים, המשיקים לשאלות המחקר המשניות

עבודה  אורגנו למהלךשיטות אלו  פיתוח המלצות מתודולוגיות.אנליזה, ל-ורה הטבעית הבסיסי והמטאבמחקר התא

העבודה מציע שילוב משופר של מחקר בתהליך התכנון האדריכלי, באמצעות תפיסה  מהלךלתכנון תאורה טבעית. 

ת בהתאם לאופי המומחיות כוללנית של ארגון המטלות הרלוונטיות הנדרשות לתכנון יעיל של תאורה טבעית. זא

העבודה מציע בפירוט  מעשי(, וכן בהתאם לשלבי התכנון האדריכליים. מהלך ומחקר ,הנדרשת )תכנון אדריכלי, ייעוץ

. מחקר (בעיקר הדמיות תאורה טבעית) םי, על ידי שימוש בכלים מדעיתהליך לביצוע מחקר תאורה טבעית בפרקטיקה

מכיוון שהיקף ומטרות  ,אולםלאופי הפרקטיקה האדריכלית.  ו, אשר הותאמייישוממבוסס על שיטות מחקר אקדמי או זה 

" מוצע לתהליך חקירתי מעין זה. מעשי מחקרשונות באופן ניכר מאלו של מחקר אקדמי או יישומי, המונח " זה מחקר

  עצמאיים וקצרי מועד. מעשיים תהליך התכנון יכול להכיל מספר מחקרים

המאפשרת לאדריכלים ומומחים תמיכה , מומחה ול לשמש בסיס לפיתוח עתידי של מערכתהעבודה המוצע יכ מהלך

יכול להיות מיושם באמצעות התאמות רלוונטיות לתחומי  העבודה מהלך .מעשי בתהליכי תכנון תאורה טבעית ומחקר

 תבתחום האדריכלו ך לתמוך, ובכואוורור טבעי ,םתכנון אחרים כגון תכנון הצללה, מאפיינים תרמיים, מאפיינים אקוסטיי

  .הבניינים תפקוד הנותנת דגש על
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The immune system evolved to protect the host from invading pathogens and 

to maintain tissue homeostasis. While the inflammatory process involving pathogens 

is well documented, the intrinsic compounds that initiate sterile inflammation and 

how its progression is mediated are still not clear. Interleukin-1 alpha (IL-1α), like 

interleukin-1 beta (IL-1β), mediates multiple inflammatory and immune properties. 

Unlike IL-1β, IL-1α is present intracellularly in healthy tissues and is not actively 

secreted. Furthermore, IL-1α translocates to the nucleus and participates in 

transcription. Thus, IL-1α is an intracellular cytokine, which has the potential to serve 

as an alarm molecule, altering the host to tissue damage. Since tissue injury is usually 

associated with ischemia and the accompanied hypoxia, the microenvironment of 

various pathologies involves anaerobic metabolites and products of necrotic cells. 

Here, we show that intracellular IL-1α is a chromatin-associated cytokine. Moreover, 

in the nuclei of living cells, IL-1α is highly dynamic, except during apoptosis, when 

IL-1α concentrates in dense nuclear foci, markedly reducing its mobile nature. 

Furthermore, during apoptosis IL-1α is retained within the chromatin fraction. When 

apoptotic cells are lysed, IL-1α is not released along with the cytoplasmic contents of 

the cell as it is in necrotic cells. IL-1α released from cells undergoing necrosis recruits 

myeloid lineage cells into Matrigel plugs. In necrotic cells deficient in IL-1α, no 

infiltrate was found in Matrigel plugs. Lysates of cells undergoing apoptotic death 

also failed to recruit cells into Matrigel. We also compared the role of IL-1α and IL-

1β in the initiation and propagation of sterile inflammation induced by products of 



hypoxic cells. We found that following hypoxia, the precursor form of IL-1α, and not 

IL-1β, is up-regulated and subsequently released from dying cells. Using an 

inflammation monitoring system consisting of Matrigel mixed with supernatants of 

hypoxic cells, we noted accumulation of IL-1α in the initial phase, which correlated 

with the infiltration of neutrophils, and the expression of IL-1β correlated with later 

migration of macrophages. In addition, we showed that IL-1 molecules from cells 

transfected with either precursor IL-1α or mature IL-1β recruit neutrophils or 

macrophages, respectively. The regulation of IL-1α in hypoxic cells was also studied. 

Hypoxia-induced factor (HIF)−1α and −2α, which regulate extensive gene 

transcription, also control IL-1α transcription during hypoxia. Interestingly, IL-1α 

transcription was up-regulated in a fibroblast cell line cultured under hypoxic 

conditions but this up-regulation was inhibited by HIFα factors. However, in 

epithelial cells, HIFα factors mediated and promoted an increase in IL-1α 

transcription. Nuclear trafficking and differential release of IL-1α during necrosis 

versus apoptosis demonstrates that inflammation mediated by IL-1α is tightly 

controlled. In addition, IL-1α released from dying cells initiates sterile inflammation 

by inducing recruitment of neutrophils, whereas IL-1β promotes the recruitment of 

macrophages. During hypoxia, HIFα factors control IL-1α  transcription in a 

differential manner, depending on the cell type. Overall, our data provide new insight 

into the biology of the IL-1 molecules, as well as elucidating the regulation of sterile 

inflammation and the mechanisms which allow the immune system to recognize 

danger. 



 

תפקיד הציטוקין אינטרלויקיןנושא:  אלפא כמולקולת אלרמין והבקרה התוך 1- תאית על שחרורו-  

 
מגיש: פלג ריידר  

ודר' ילנה וורונוב מנחה: פרופ' רון אפטה  

 

מערכת החיסון התפתחה כדי להגן על המאכסן מפני גורמים זרים אשר עלולים לחדור לגוף 

ם רבות. אך המערכת החיסונית, תפקידה ולסכנו. התהליך הדלקתי המלווה את התגובה לזר נלמד מזה שני

להגיב לא רק כנגד זר אלא במצב סכנה בכלל, גם אם אין מעורבות פתוגן. מערכת החיסון, אם כן, צריכה 

לזהות מרכיבים עצמיים אשר יעידו על נזק, ויעוררו תהליך דלקתי.  אינטרלויקין אלפא, כמו  1-

אינטרלויקין יכים רבים המעורבים במערכת החיסונית. אך בטא, מעורר תגובות דלקתיות ותהל 1-

אינטלויקין אלפא הינו ציטוקין תוך 1- תאי, אשר ניתן למצאו גם בתאים במצב מנוחה, ללא גירוי דלקתי. -

אינטרלויקין אלפא לא רק שנמצא בתא, אלא אף בתוך הגרעין עצמו, מה שמייחד אותו כציטוקין.  1-

במצבים של נזק רקמתי, אינטרלויקין א עלול להשתחרר ולהפוך מחלבון תוךאלפ 1- תאי למולקולה פרו- -

דלקתית חזקה. במחקרינו אשר מוצגים בעבודה זו, אנו מראים שאינטלויקין אלפא מסוגל לקשור את  1-

הכרומטין אשר בגרעין. בנוסף, אנו מראים שבגרעין של תא נורמלי, המולקולה בעלת דינמיות רבה 

טי, המולקולה מאבדת את הדינמיות שלה ונשארת "לכודה" ע"ג ותנודתיות. לעומת זאת, בתא אפופטו

הכרומטין. בדרך זו, נמנע השחרור של הציטוקין מתאים אפופטוטיים ולכן גם התגובה הדלקתית הנלווית 

אינטרלויקין לתאים נקרוטיים, שבה אלפא משתחרר וגורם לגיוס של תאים מהשורה המיילואידית.  1-

בנוסף, עמדנו על התפקידים השונים של אינטרלויקין אלפא ואינטרלויקין 1- בטא בתהליך הדלקת  1-

הסטרילית. בעוד אינטלויקין אלפא הוא זה שמשתחרר מתאים נקרוטיים לאחר היפוקסיה,  1-

אינטרלויקין התאים המילואידים שמגיעים ולכן חשיבותו רק בהמשך התהליך. בנוסף בטא מבוטא מ 1-

יכולנו לראות קורולציה בין אינטרלויקין אלפא והגעת נויטרופילים ואינטרלויקין 1- בטא והגעת  1-

מקרופאגים.   



בנוסף, חקרנו גם כיצד בתאים החווים היפוקסיה, תהליך שסופו נקרוזיס ודלקת, אינטרלויקין -1 

, חלבונים אשר יציבותם מתקבלת רק (HIFα)ברמת השעתוק. מצאנו שפקטורי היפוקסיה  אלפא מבוקר

בזמן חוסר חמצן, משפיעים על עליית אינטרלויקין אלפא, כאשר הם יכולים לגרום לעידוד או לוויסות  1-

השעתוק בהתאם לסוג התא. לסיכום, אנו מראים כי אינטרלויקין אלפא משמש כמולקולת "אזעקה"  1-

י נקרוזיס, אך שחרורו מווסת בזמן אפופטוזיס. חשיבותו לאחר שחרורו מהתאים הנקרוטיים בהגעת במצב

נויטרופילים שממשיכה בהגעת מקרופגים, שהם תלויי אינטרלויקין בטא. בנוסף רמת השעתוק של  1-

אינטרלויקין אלפא מווסתת ע"י פקטורי שעתוק הפעילים רק במצבי היפוקסיה. 1-  
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  "אין זמן לקחת תנופה": מהגרים בני גיל הביניים בישראל :נושא העבודה     

  פנינה דולברג ה:שם המגיש     

  פרופ' יוליה מירסקי  :שם המנחה     

  :תקציר העבודה     

  

? 45כיצד נחווה מעבר תרבותי באמצע החיים? האם השתלבות בחברה חדשה אפשרית לאחר גיל 

מתייחסת למתח המשפחתי סביב  ההגירה בגיל הביניים עלהמצומצמת המחקר ספרות 

השתלבותם המהירה של הילדים לעומת הוריהם, לסבאות על רקע פערים תרבותיים עם הנכדים, 

ולמשמעויות אבדן מערכות התמיכה "דור הסנדוויץ'"  של מהגרים בני םהייחודיים לקשיי

 בעיותכ"אוכלוסיה בסיכון" בשל ראל ביששהתקיימו בארץ המוצא. מהגרים בני גיל הביניים זוהו 

החברתית, התרבותית והלשונית רפה  םסיכון לעוני לאחר גיל הפרישה. השתלבותותעסוקה - תת

לסבול יותר , תחושת הרווחה שלהם נמוכה יותר, והם נוטים זו של מהגרים צעירים יותרמ

   מבעיות בריאות וממצוקה נפשית.

.  בני גיל הביניים את המעבר התרבותיחווים  מתייחסת לאופן בו המרכזית שאלת המחקר

שדה . איכותנית מן המסורת הפנומנולוגיתהמחקר שנבחרה לצורך שאלה זו היא השיטה ה-שיטת

- סיפורי ראיונות 28באמצעות  אשר הופקוחיים של מהגרים בגיל הביניים, - המחקר הוא סיפורי

(מרביתם  1990ו לישראל לאחר שנת שהיגר נשים 16-גברים ו 12חיים. אוכלוסיית המחקר כוללת 

אמריקה, -מדינות דרוםמחבר העמים, מ 43-60)  בהיותם בטווח הגילאים 2000לאחר שנת 

תיכונית ומעלה, המתגוררים בישראל - נם בעלי השכלה עלצרפת, והיממדינות אנגלוסכסיות ומ

עם נדבות המרואיינים נעשה באמצעות שילוב של התאיתור במחוז הדרום ובמחוז ירושלים. 

  .טכניקות של ניתוח נרטיבי מספרעל  התבססניתוח הראיונות  .נוחות- מדגם

, החל מרחב: נמצא כי שלבי ההגירה השוניםעל פי ממצאי המחקר נחלקים על פי זמן ו

אופיינו בחוויות עשרה שנים לאחר ההגירה, - מהתקופה שלפני ההגירה ועד לתקופה של כחמש

פן ביחס לחוויות ההגירה המוכרות מן הספרות ומהוות תמות דו- חלקן יוצאות, אשר תייחודיו

בנוסף, בסיפורי המהגרים ניכרה חלוקה ברורה בין חוויות למהגרים בגילאי הביניים.  תייחודיו

של חוויות על פי מגדר,  םדפוסים ייחודיי נמצאוהמרחב הפרטי לחוויות המרחב הציבורי. 

המחקר דן  כהגירה משפחתית או יחידנית., וותק בישראל וחלוקת ההגירה מוצא-קבוצות

  באבדנים שנחוו ובמנגנוני תמיכה ופיצוי שנמצאו להם וכן בחוויות הזרות כמהגר וכמבוגר. 

חוויית ההגירה  בנושא יםמציע חידוש , הואתיאורטיתלמחקר כמה תרומות ייחודיות. 

דפוסי ההשתלבות  לה: מניעי ההגירה, שלבי ההגירה, םבגיל הביניים ובמאפיינים הייחודיי

חקר המהגרים , המחקר מציע חידושים באמפיריתהחברתית, מערכות התמיכה ומנגנוני הפיצוי. 

אמריקה ומן המדינות האנגלוסכסיות, -בישראל, בשל התייחסותו לקבוצות המהגרים מדרום

מצומצם למדי. החקר גיל הביניים בישראל, ב בעיסוקו , וכןאשר זכו להתייחסות מחקרית דלה

ה בחינה מעמיקה של תמות רבות, אשר יוכלו תעובדה שהמחקר התמקד בחקר החוויה, העלה

של המהגרים בני  בהשמעת קולם יישומיתתרומה גם לשמש בסיס למחקרי המשך. המחקר מציע 

מקצוע אשר עובדים -גיל הביניים בכלל, ובהצבעה על צרכיהם וקשייהם הייחודיים בפרט. אנשי

ם יוכלו להיעזר בעבודה על מנת להבין מעט יותר את נקודת מבטה של עם מהגרים בגיל הביניי

אוכלוסיה זו, ואנשי בריאות הנפש מביניהם יוכלו להסתייע בייחוד בפרק שעסק במנגנוני הפיצוי 

  וההתמודדות המאפיינים אותה, בדגש על זיהוי קבוצות הסיכון בה.
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How is a cultural transition experienced in mid-life? Is integration into a new society 

possible after the age of 45? the existing limited literature on middle-aged immigrants 

deals with the family's tension around the children's significantly faster integration 

than their parents’, grandparenthood across cultural gaps with grandchildren, the 

unique difficulties of the immigrants as being part of "the sandwich generation," and 

the meanings of the loss of support systems that existed in the country of origin. 

Middle aged immigrants in Israel were described as a "population at risk" due to their 

tendency to under-employment and the risk of poverty after retirement. Their social, 

cultural and linguistic integration is weaker than those of the younger immigrants, 

their well-being is lower and they tend to suffer more from health problems and 

emotional distress, as was found in Israel and other countries.  

The main research question was: how do middle-aged immigrants experience 

the cultural transition? The research method chosen to deal with this question was the 

qualitative method of the phenomenological tradition. The research field comprised 

life-stories of middle aged immigrants, produced in 28 life-stories interviews. The 

research population included 12 men and 16 women, who immigrated to Israel after 

the year 1990 (most of them after 2000), aged between 43-60, from the 

Commonwealth of Independent States (CIS), South-America, Anglo-Saxon states, 

and France. All participants had post-secondary education, whether professional or 

academic, and lived in the South or Jerusalem district of Israel. The respondents were 

being sampled through the convenience sampling method combined with volunteer 

sampling. The interviews have been analyzed with several narrative analysis 

techniques. 

The findings were divided by time and by sphere: It was found that the 

different migration stages, from pre-migration to the period of about 15 years after 

immigration, were characterized by unique experiences, which typify the middle-age 

immigrants. In addition, the stories of the immigrants showed a clear division between 

experiences of the private sphere and the experiences of the public sphere. Unique 

patterns of experiences were found by gender, group of origin, years in Israel and 
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definition of immigration as familial or as individual. The research discusses the 

losses that were experienced and the support and compensation mechanisms that were 

found, as well as the experience of "the stranger" as immigrants and as middle-aged.  

This study offers several unique contributions. Theoretically, it suggests 

innovations in the field of the experiences of middle-aged immigrants and its unique 

characteristics: the immigration motives, the immigration stages, integration patterns, 

support systems and compensation mechanisms. Empirically, it contributes to the 

study of immigrants in Israel, because of its reference to immigrant groups from 

South America and the Anglo-Saxon countries, which have received little research 

attention so far, and to the field of middle age research in Israel, which is to date fairly 

limited. The fact that the study focused on the experience as expressed from the 

perspective of the participants, brought up a deep investigation of many themes, 

which can form a basis for further studies. The practical significance of this study is 

that it increases the visibility of middle aged immigrants in general, and points at their 

unique needs and difficulties in particular. Professionals who work with middle-aged 

immigrants will be able to use this work in order to better understand this population's 

standpoint and situation. Mental health professionals can be aided especially by the 

chapter discussing the compensation and coping mechanisms which characterize this 

group, with an emphasis on identifying risk groups in it. 
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Acute myeloid leukemia (AML) is the most common acute leukemia in adults with high mortality rate. 

The standard approach for AML treatment is combination chemotherapy with cytarabine (an antimetabolic 

agent) and anthracycline antibiotics which has low efficiency and is accompanied by severe side effects. 

Recently, several targeted approaches have been proposed to treat this type of leukemia, e.g., the use of kinase 

inhibitors, but such strategy is difficult to apply to AML because of its highly heterogeneous molecular 

lesions. Accumulating evidence demonstrates that plant-derived polyphenols can act as multi-targeted 

chemopreventive and therapeutic agents in different models of cancer. We suggested that combinations of 

polyphenols may be more effective against AML cells than single compounds. 

Our initial experiments revealed the two combinations of plant polyphenols, which demonstrated 

enhanced but distinct cooperative antileukemic effects: 1) curcumin (CUR) from turmeric plus 

carnosic acid (CA) from rosemary had strong cytotoxic activity; 2) CUR plus silibinin (SIL) from 

milk thistle exerted marked antiproliferative effects with minimal cytotoxicity. 

We found that combinations of CUR (2.5-5 µM) and CA (2.5-10 µM), at non-toxic concentrations 

of each agent, produced a marked synergistic reduction in cell numbers associated with the induction 

of massive cell death in all the AML cell lines tested and in Jurkat cells. In contrast, treatment with 

SIL (30-60 µM) combined with CUR resulted in an enhanced inhibition of cell proliferation with a 

minor decrease in cell viability. Mechanistic studies revealed that the cytotoxic effect of the 

CUR/CA combination on AML cells was due to a rapid induction of apoptosis mediated by the 

activation of caspase -8, -9 and -3, and was associated with mitochondrial membrane depolarization 

and cell cycle arrest in the S-phase, indicating the involvement of extrinsic and intrinsic apoptotic 

pathways.   

In order to determine the mechanism of CUR/CA-induced activation of extrinsic and intrinsic 

apoptotic pathways, we evaluated the role of oxidative, genotoxic and endoplasmic reticulum (ER) 

stress in these processes. Interestingly, CUR/CA cytotoxicity was not accompanied either by ROS 

generation or by a decrease in the cellular glutathione content. In addition, DNA double-strand 

breaks formation (estimated by increased phosphorylation of the core histone H2AX) following 

CUR/CA treatment was abrogated by a pan-caspase inhibitor. This finding indicates that the 

CUR/CA combination is not primarily genotoxic in AML cells and that DNA double-strand breaks 

are induced as a consequence of apoptosis induction. 



Importantly, we found that CUR/CA treatment induced elevation of both an ER stress protein 

marker GRP78 and [Ca2+]i which preceded caspase activation. Moreover, CUR/CA-induced 

apoptosis was markedly attenuated by Salubrinal, a small molecule that inhibits ER-stress mediated 

by the eIF2α pathway. These findings support the involvement of ER stress in CUR/CA-induced 

apoptosis. Further experiments revealed that ER-associated caspase-4 can be an upstream activator 

of caspase-8, but not of caspase-9. In addition, we found that administration of the extracellular 

(EDTA) and intracellular (BAPTA) Ca2+-chelating agents, markedly reduced the cytotoxic effect of 

CUR/CA, and that BAPTA treatment inhibited CUR/CA-induced activation of caspase-8 and -9. 

These results suggest that CUR/CA-induced ER stress is likely to cause an increase in [Ca2+]i (due to 

Ca2+ release from the ER and/or enhanced extracellular Ca2+ entry) and activation of caspase-4, 

resulting in rapid cell death via stimulation of both extrinsic and intrinsic pathways. 

Determination of the mechanism of the enhanced antiproliferating effect of SIL, alone or 

combined with CUR revealed that it was associated with a marked G0/G cell cycle arrest with a 

concomitant decrease in the protein levels of cyclin E and cyclin-dependent kinase-4, and elevation 

of the cyclin-dependent kinase inhibitor p27Kip1 levels. 

Importantly, neither polyphenol combination tested affected the viability of normal proliferating 

and non-proliferating peripheral blood mononuclear cells or skin fibroblasts. However, in contrast to 

CUR/CA, SIL alone and its combinations markedly inhibited hemagglutinin-stimulated proliferation 

of blood mononuclear cells, which indicates a lower extent of selectivity for this polyphenol.  

In summary, our findings indicate that the mechanism of the synergistic CUR/CA cytotoxicity involves ER 

stress response associated with Ca2+ release from the intracellular stores, which triggers the activation of 

apoptotic pathways. We suggest that the CUR/CA combination may have potential for the treatment and/or 

prevention of AML and, possibly, other types of cancer.   
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 מנגנון מולקולרי לפעילות אנטילאוקמית מוגברת של פוליפנולים ממקור צמחי בתאי 
 לוקמיה מיאלואידית חריפה

 פסחוב סטלה :ההמגיש

 פרופ' מיכאל  דנילנקו המנחה

) היא הסוג הנפוץ ביותר של לוקמיה בקרב האוכלוסייה AMLה מיאלואידית חריפה (:המחלה לוקמי

מבוססות על  AML -תמותה גבוהים. דרכי הטיפול המקובלות ב מאופיינת בשעורי AMLהמבוגרת. 

ועל תרופות אנטיביוטיות מסוג  cytarabineתרופות כימותרפיות, כגון המעכב המטבולי 

anthracyclines קיים צורך  -. עקב היעילות נמוכה של טיפולים אלה ותופעות הלוואי הקשות שלהם

רונות מצטברות עדויות המצביעות על היכולת של בשנים האח בפיתוח גישות טיפוליות חדשות.

פוליפנולים שונים, שהינם חומרים פעילים ממקור צמחי, למנוע ואף לעכב התפתחות של מחלות 

 .ממאירות במודלים של סרטן מסוגים שונים

 שבבסיס עבודה זו מניחה כי פוליפנולים ממקור צמחי בריכוזים נמוכים המראים פעילות ההשערה

 . AMLלוקמית מוגברת בתאי -ביניהם בעלי השפעה אנטי מסוימיםמינימאלית, בשילובים ביולוגית 

 לוקמית-בניסויים פרלימינאריים אובחנו שני טיפולים משולבים, כל אחד מהם הוא בעל פעילות אנטי

) CA) המופק מצמח הכורכום עם חומצה קרנוסית (CUR) שילוב של כורכומין (1חזקה אך שונה: 

) שילוב של כורכומין עם סיליבינין 2ח הרוזמרין הראה פעילות ציטוטוקסית חזקה, המופקת מצמ

)SILפרוליפרטיבית חזקה ללא אפקט ציטוטוקסי -) המופק מן הצמח גדילן מצוי, הראה פעילות אנטי

 CA (2.5-10עם  CUR (2.5-5 µM)שילוב של  - Jurkatשונים ובתאי  AMLכי בתאי  מצאנוניכר. 

µM), נמוכים ולא ציטוטוקסיים של כל אחד מהם, גורם לתמותה מסיבית של התאים  בריכוזים

 וכתוצאה מכך לירידה סינרגיסטית במספר התאים החיים. לעומת זאת, שילוב של 

CUR (5 µM)  עםSIL (30-60) µM  עיכב באופן משמעותי את ההתרבות של התאים ללא אפקט

 AMLבתאי  CUR+CAית של שילוב הפוליפנולים מצאנו כי הפעילות הציטוטוקס. ציטוטוקסי ניכר

ומלווה בדפולריזציה של  3-ו 8, 9נובעת מהשריית תהליך אפופטוזיס שמתּווך על ידי קספאזות 

. תוצאות אלה מצביעות על השריית תהליך Sממברנת המיטוכונדריה ובעצירת מחזור התא בשלב 

ומסלול  9-ונדריה) המתווך על ידי קספאזהאפופטוזיס בשני מסלולים: מסלול אינטרינזי (תלוי מיטוכ

הראנו את חשיבותן של שתי  .8-של קספאזה אקסטרינזי (תלוי רצפטור מוות) שמתרחש במעורבותה

. כמו כן  מצאנו כי עיכוב של כל אחת CUR+CAבאפופטוזיס המושרה על ידי  )9-ו 8-( הקספאזות

תוצאות אלה אנו משערים כי בעקבות  מקספאזות אלה הוביל לעיכוב של הקספאזה השנייה. על סמך

נוצר קשר מעגלי בין המסלול האינטרינזי ובין המסלול  8-ו 9-השפעול ההדדי של קספאזות

מטרה לברר את הגורם . CUR+CAהאקסטרינזי באמצעותו מוגבר הסיגנל האפופטוטי של השילוב 

, CUR+CA-הטיפול ב התוך תאי האחראי על שפעול המסלולים האינטרינזי והאקסטרינזי, בעקבות

-נזקים בדנ''א ו), ROSנבחנו מספר גורמים פוטנציאליים: התפרצות של עקה חמצונית (

Endoplasmic reticulum  (ER) .כי אפופטוזיס המושרה על ידי הטיפול המשולב אינו  התבררסטרס

אוקסידנט התוך תאי -התוך תאיים או בירידה ברמות של האנטי ROS-מלווה בעליה ברמות של ה
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גדילים בדנ''א -ההיווצרות של שברים דו -  CUR+CA-גלוטטיון. כמו כן נמצא כי בתאים המטופלים ב

)DNA double-strand brakes, DSB אשר אובחנה על פי העלייה ברמות של (γH2AX שהינו סמן ,

כללי של קספאזות. על סמך ממצאים אלו אנו משערים כי , עוכבה בנוכחות מעכב DSB-רגיש ל

 DSBאינה נובעת מאפקט גנוטוקסי ישיר של טיפול זה וכי  CUR+CAהפעילות הציטוטוקסית של 

 מתקבלים בעקבות תהליך האפופטוזיס.

, שהינו GRP78ובביטוי של   i[+Ca2]גורם לעליה משמעותית ברמות  CUR+CA-מצאנו כי טיפול ב

עדיין אינן פעילות. בנוסף לכך נמצא כי עיכוב של   3-ו 9, 8סטרס, בעת שקספאזות  ER-למרקר חשוב 

, הוריד Salubrinalסטרס, באמצעות מעכב  ERשהינו אחד מן המסלולים המתווכים  eIF2αמסלול 

סטרס באפופטוזיס   ERמשמעותית את שעור האפופטוזיס בתאים, דבר המחזק את מעורבותו של

, ER-שהינה קספאזה ייחודית ל 4-. בהמשך לכך התגלה כי קספאזהCUR+CAהמושרה על ידי 

ציה של סידן תוך או חוץ קלא. כמו כן הראנו כי 9-אך לא של קספאזה 8-מעורבת בשפעול של קספאזה

 , בהתאמה, הורידה בצורה ניכרת את האפקט הציטוטוקסי שלEDTA-ו Baptaתאיים באמצעות 

CUR+CAעוכב בנוכחות  9-והן של קספאזה 8-יפעול של  הן של קספאזה. במקביל לכך נמצא כי ש

Bapta לאור התוצאות שהתקבלו ניתן לשער כי .ER  סטרס המושרה על ידי הטיפול המשולב יכול

ו/או לכניסה של סידן חוץ תאי לציטופלסמה, דבר שעשוי  ERלהוביל לשחרור של סידן ממאגרי 

ידך גיסא לגרום לדפולריזציה של ממברנת ומא 4-להוביל מחד גיסא לשפעול של קספאזה

ביטוי יתר של המיטוכונדריה וכתוצאה מכך לאקטב את תהליך האפופטוזיס. בנוסף לכך מצאנו כי 

עיכב באופן  ,8-, בעל מוטציית חסר באזור הקושר בקספאזה FADD-ל dominant negativeוקטור 

. CUR+CAופטוזיס המושרה על ידי ואת שיעור האפ  3-ו 9, 8משמעותי את השפעול של קספאזות 

) הוא אדפטור המקשר בין FADD )Fas Associated Protein with Death Domain-לאור העובדה ש

, ניתן להניח כי רצפטורי מוות מעורבים, לפחות חלקית, בשפעול של 8-רצפטורי מוות ובין קספאזה

 . CUR+CAובתהליך האפופטוזיס המושרה על ידי  8-קספאזה

נמצא  CURבשילוב עם  SILלבד ושל  SILפרוליפרטיבית חזקה של -ת המנגנון לפעילות אנטימבדיק

  G0/G1כי עיכוב בהתרבות של תאים לוקמיים מאופיינת בעצירת התקדמות מחזור התא בפאזה 

) ובעליה ברמות של cyclin-dependent kinase-4 )CDK4-ו cyclin Eשמלווה בירידה ברמות של 

 . -CDK p27Kip1מעכב 

חשוב לציין כי שני הטיפולים המשולבים לא נמצאו טוקסיים בתאים מונונוקלאריים שהופקו מדם 

לבד  CUR+CA ,SIL-היקפי של תורם בריא ואף לא בתאי עור פיברובלסטים תקינים. אולם, בניגוד ל

 עיכב התרבות של תאים מונונוקלאריים מאוקטבים. CURבשילוב עם SIL -ו

ממצאים שהתקבלו אנו סבורים כי שני הטיפולים המשולבים שנחקרו בעבודה זו על סמך הלסיכום, 

ונותנים הרשאה   AML, הינם בעלי פוטנציאל  טיפולי ו/או מניעתי כנגד מחלת CUR+CAובייחוד 

 קליניים וקליניים עתידיים. -למחקרים פרה
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Abstract 

 

Background. The self-reported physical and psychological benefits that owning a dog has on the 

owner’s health have been documented in social science research. However, there is a paucity of evidence-

based information on the effects of pet ownership and loss on the quality of life of healthy adult owners. 

This study is a pioneer exploration of the contribution of a stress etiology theory, Conservation of 

Resources (COR, Hobfoll 1988, 1989) to the understanding of the effects pet dogs might have on their 

healthy adult owners' quality of life.  

Objectives. The study has two main objectives. First, it aims to explore the common short-term 

reactions of dog owners to the death of their companion pets. Second, to explore the quality of life of 

healthy adults who currently own a dog in comparison to owners who have just lost their pet. The 

working hypothesis was that a dog represents a large pool of important resources available to its owner. 

The death of a dog represents for the owner a significant resource loss which may impair several quality 

of life parameters. Additionally, taking care of and raising a pet dog is associated with improved quality 

of life due mainly to resource gains and reduced stress. 

Methods. We performed a three-phase study. For the first, qualitative phase, we chose an 

exploratory approach based on semi-structured interviews and content analysis. We conducted interviews 

with 29 dog owners who had lost their dogs within two weeks after the pet’s death. In the second phase of 

the study we compiled new measures of resource losses and gains for bereaved owners and owners of live 

dogs. In the third phase of the study we administered the study questionnaire to 213 current and bereaved 

dogs’ owners, using the gains and losses measures developed in the second phase of the study, and 

appropriate measures of stress, quality of life, demographic parameters, social support, and health 

behaviors. Statistical analysis of the data including the multivariate linear regression analyses was 

performed.  

Results. In the first phase of a study we found five main stages in the initial process of parting 

from the dog: The decision to euthanize; Anticipating death and preparation; Burial; Mourning; 

Replacement/substitution. In the second phase of the study we compiled two new measures - one for 

current owners and one for bereaved owners. Each measure has two parts – resource gains and resource 

losses. The final reliability for each part of each one of the measures was higher than α-Cronbach 0.8. In 



the third phase of the study we checked the multivariate relationships between owners’ quality of life 

(QOL), stress, resource gains and losses related to taking care of a live dog and to losing one, health 

behaviors and social support. Three of the four QOL domains (Physical, Psychological, and Relationship) 

of current owners were significantly higher than those of bereaved owners. Bereaved owners were more 

stressed than current owners and their stress was strongly related to resource losses due to the dogs’ death. 

Stress was related to three QOL domains (Physical, Psychological, and Relationship) for current owners 

and to two domains (Physical and Psychological) for bereaved owners. Losses were directly related to 

stress, while gains were related directly to QOL (only in bereaved owners) and had a moderating effect on 

the relation between stress and QOL (for both owners’ groups). The effect of gains was smaller than that 

of losses. Health behaviors, such as sports activities, and support from friends and from other significant 

persons increased QOL and reduced and also modified the effect of stress. Support from friends was 

significantly weaker for bereaved owners, and support from family was related only to Relationship 

domain of QOL. Bereaved owners’ QOL and stress were more affected by dogs-related resources than 

were QOL and stress of current owners (Adjusted R
2 

0.50 – 0.53 for bereaved owners and Adjusted R
2
 

0.28-0.36 for current owners).  

Conclusions. In the qualitative part of the study, most dog owners went through similar behaviors 

and emotions in preparing themselves to the death of the companion dog. While individual patterns 

differed in minor details, the process applied to all bereaved owners. In the third phase of the study we 

proposed two general models, one for current and one for bereaved dog owners, that describe the 

relationships between resource losses, gains, stress, health behaviors, social support, and QOL. In both 

models, resource losses and health behaviors have a direct effect on stress (positive for losses and 

negative for health behaviors for both groups of owners); and stress has a direct negative effect on QOL. 

Stress level mediates the effect of resource loss on QOL. Our findings indicate that resource gains and 

social support have dual associations with QOL: direct positive effects, and moderating effect on the 

relations between stress and QOL. Finally, age has a negative and direct effect on QOL in both groups of 

owners. 

Limitations of the study The most important limitation of this study was that the sample included 

only those owners who agreed to be interviewed. In addition, we included in Phase 1 of the study only 

dog owners from veterinarians clinics in which the vet agreed to assist. The third phase of the study 

included only female owners and the research population was exclusively dog owners. Another limitation 

is the timing of interviewing bereaved owners, within four weeks after the death of a dog, since grief 

reactions can last up to a year. Despite these limitations, the study contributes novel explanations of a 

significant range of effects from different dog-related factors on current and bereaved owners’ stress and 

QOL. 



 קשרים בין רכישת ואובדן משאבים כתוצאה ממות כלב לבין איכות החיים של הבעלים :נושא העבודה

 ציביאן ליליאנה  :שם המגיש
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 תקציר העבודה

 

בני  על ,בעיקר כלבים, הספרות המקצועית מעידה על ההשפעה החיובית של חיות מחמד .רקע מדעי

, זקנים, בעיקר על אנשים חולים, חוקרים בדקו היבטים שונים של ההשפעה של כלבים על קבוצות שונות. אדם

עדיין מעטים , למרות הידע הרב שנאסף במחקרים אלה(. stress)אנשים בודדים ואנשים הנמצאים במצבי לחץ 

, בנוסף. על אנשים בוגרים ובריאים, םובמיוחד כלבי, המחקרים שבדקו באופן כמותי את השפעתן של חיות מחמד

רוב העבודות שנכתבו עד עכשיו עוסקות בסוגי הקשר השונים בין הבעלים וחיות המחמד שלהם אך לא בודקות 

 .את המנגנונים העומדים בבסיס הקשרים האלה

המחקר הנוכחי עוסק בבדיקת גורמים הקשורים לאיכות החיים של שתי קבוצות של  .מטרות המחקר

הבסיס למחקר . האחת של אנשים המגדלים כלבים והשנייה של אנשים שחוו אובדן של כלבים, חיות מחמד בעלי

הטוענת שלחץ נובע מאובדן משאבים וכי ( Hobfoll 1988, 1889)הוא תיאורית שימור המשאבים של הובפול 

חשובים עבור בעליו ולכן אנו מניחים שבדרך כלל כלב מהווה מאגר של משאבים . רכישת משאבים מגנה מפני לחץ

שערנו שלחץ זה יהווה משתנה מתווך בין . מות הכלב גורם לבעליו תגובות לחץ בעקבות אובדן אותם משאבים

יחד עם זאת יתכן שישנם גם משאבים שבעלי . רמת אובדן המשאבים לבין רמת איכות החיים של בעל הכלב

מטרת המחקר הייתה . פנוי והפחתה בהוצאות הכספיותכגון זמן , רוכשים כתוצאה ממות הכלב/כלבים מרוויחים

לבדוק את הקשרים בין אובדן ורכישת משאבים לבין איכות החיים של בעלי כלבים חיים ובעלים שכלבם מת 

מטרה נוספת הייתה . וכן להשוות בין שתי הקבוצות לגבי רמת הלחץ הכללית בחייהם ואיכות חייהם; לאחרונה

של רכישת משאבים ובמקביל את תרומתם של תמיכה חברתית והתנהגויות לבדוק את ההשפעה הממתנת 

 . לחץ ואיכות חיים, על הקשרים בין אובדן משאבים, בריאותיות

נועד לאפיין שלבים משותפים התחלתיים של , האיכותני, השלב הראשון. למחקר זה שלושה שלבים

על בסיס , בשלב השני. יים לאחר מות הכלבמהרגע שהבעלים מחליטים לבצע הרדמה ועד לשבוע, פרידה מהכלב

הנתונים שנאספו בשלב הראשון ובהתייחס לתיאורית שימור המשאבים הרכבנו שני כלים חדשים למדידת אובדן 

שני . כלי אחד המיועד לבעלי כלבים חיים וכלי שני לבעלים שכלבם מת, ורכישה של משאבים הקשורים לכלב

ך שמשאבים שנרכשים כאשר הכלב חי משקפים משאבים שמאבדים עם מות הכלים מהווים תמונת ראי זה לזה כ

שני הכלים האלה שימשו בשלב השלישי של המחקר למדידה כמותית של האפקט של מות הכלב . ולהיפך, הכלב

 . או הכלב החי על איכות החיים של הבעלים

או /ת הקשרים בין גידול וזוהי אחת העבודות המעטות הבודקות א, ראשית. העבודה כוללת כמה חידושים

זוהי אחת העבודות הספורות על הקשר בין כלבים לבין איכות , יתר על כן. אובדן כלבים ואיכות החיים של בעליהם

חידוש נוסף הוא שככל הידוע .  קשישים או חולים, כלומר אנשים שאינם ילדים, חייהם של אנשים בוגרים ובריאים

ת חיות מחמד על בני אדם שהתייחסה לכלבים כמקור של משאבים זאת העבודה הראשונה העוסקת בהשפע

כאשר עד היום חיות המחמד לא הוגדרו כמאגר משמעותי של , משמעותיים בולמי לחץ ומשפרי איכות חיים

כמו כן לא נבדקו כלל הרווחים או הרכישות של משאבים הנובעים הן ממות הכלב . משאבים האובדים עם מותם

. אנשים שכלביהם מתו יכולים באופן פרדוקסאלי למצוא יתרונות מסוימים במות הכלב. מחמד והן מגידולו כחיית

, במונחים של התיאוריה של הובפול. גם בעלי כלבים חיים יכולים למצוא חסרונות מסוימים בהחזקתם, במקביל

בעבודה נבדקה . אובדן הכלב יכול להווה מקור לרכישת המשאבים והחזקת הכלב יכולה להוות אובדן המשאבים

 . רכישות הנובעות ממותו/האפשרות שהמשאבים האובדים תוך כדי החזקת הכלב הם אותן רווחים

מובנים -לשלב הראשון של המחקר בחרנו בגישה איכותנית המבוססת על ראיונות חצי. שיטות המחקר

בשלב , חר ניתוח הראיונותלא. הראיונות נערכו תוך שבועיים ממות הכלב. בעלי כלבים שאבדו את כלביהם 92עם 

בעלי  01)נבדקים  091השני של המחקר פיתחנו ותקפנו מדדים לבדיקת אובדנים ורווחים של בעלי כלבים בעזרת 

 –השווינו בין שתי הקבוצות של בעלי כלבים , בשלב השלישי(. אנשים שכלבם מת בחודש האחרון 01-כלבים ו



. אנשים שמחזיקים כלבים באופן קבוע במשך שנתיים או יותר 001 –אנשים שאיבדו כלבים בחודש האחרון ו  011

נתונים , מדדי אובדן ורכישת משאבים: משתני המחקר נבדקו באמצעות שאלון שכלל מדדים מובנים רלוונטיים

הנתונים עובדו סטטיסטית . תמיכה חברתית והרגלי בריאות, איכות החיים, רמת הלחץ הכללי, דמוגראפיים-סוציו

משתניות למשתנים -משתנים ורגרסיות רב-קשרים חד, טיסטיקה דסקריפטיבית של המשתניםלקבלת סט

 . התלויים

בשלב הראשון של המחקר נמצאו חמישה שלבים עיקריים המאפיינים את תחילת הפרידה  .תוצאות

לב האבל ומחשבה לגבי חיפוש כ, הקבורה, הצפייה למוות והכנה לקראתו, ההחלטה להרדים את החיה: מהכלב

 . חדש כתחליף

בנפרד לבעלים  –רווח ואובדן משאבים /בשלב השני של המחקר הרכבנו שני כלים לבדיקת רכישת

כאשר האובדנים של בעלי הכלבים הנוכחים הינם הרווחים של בעלי , הנוכחים של הכלבים ולאנשים שאבדו כלב

 .1.0המהימנות  הסופית של השאלונים הייתה . הכלבים שכלבם מת ולהיפך

מצאנו שממוצעי הציונים בשלושה . בשלב השלישי של המחקר המשתנים התלויים היו איכות חיים ולחץ

היו גבוהים באופן מובהק בקרב בעלי הכלבים ( פסיכולוגי ויחסים, פיזי)מתוך ארבעה המרכיבים של איכות חיים 

ות יותר מאשר אלה שכלביהם בעלים שכלביהם מתו חוו רמות לחץ גבוה, כמו כן. החיים לעומת אלה שכלבם מת

, לבין לחץ, משתנים בין איכות חיים של בעלי הכלבים-בשלה זה גם בדקנו בשתי הקבוצות קשרים רב. חיים

הלחץ אצל בעלי הכלבים החיים . התנהגויות בריאותיות ותמיכה חברתית, מות הכלב/אובדנים ורווחים מהחזקה

באנשים ( פיזי ופסיכולוגי)ולשני מרכיבים , (פסיכולוגי ויחסים, יפיז)היה קשור לשלושה מרכיבים של איכות החיים 

רכישת משאבים הייתה קשורה ; בשתי הקבוצות אובדן משאבים היה קשור ישירות לרמת הלחץ. שכלבם מת

אובדן ורכישת משאבים היוו אפקט ממתן על הקשר בין . ישירות לאיכות החיים רק בקבוצת בעלי הכלבים החיים

אפקט הרווחים , כצפוי. בהתאמה לתיאוריה של הובפול. חיים בשתי הקבוצות של בעלי הכלביםלחץ ואיכות 

ותמיכה מחברים ( פעילות ספורטיבית)ההתנהגויות הבריאותיות . היה קטן יותר מאשר אפקט האובדנים( רכישה)

נשים שאבדו כלבים איכות החיים והלחץ בקבוצת הא. ומאחרים משמעותיים שיפרו את איכות החיים והפחיתו לחץ

 Adjusted R2 0.50 – 0.53)היו מושפעים יותר מהגורמים הקשורים לכלבים מאשר בקבוצת בעלי הכלבים החיים 

 (. לאנשים שמחזיקים כלבים חיים Adjusted R2 0.28 – 0.36לאנשים שמת להם כלב לעומת 

וההבדלים בין האנשים , םאנשים המתכוננים למות כלבם עוברים שלבי פרידה עיקריים דומי. מסקנות

 . השונים מתבטאים רק בפרטים

התנהגויות , לחץ, לצורך המחקר בנינו שני מודלים שמתארים קשרים בין אובדן ורכישת משאבים

בשני המודלים . בנפרד לבעלי הכלבים החיים ולאנשים שאבדו כלב, תמיכה חברתית ואיכות חיים, בריאותיות

ובאופן שלילי על לחץ משפיע ישירות . אובדן משאבים והתנהגויות בריאותיות משפיעים ישירות על רמת הלחץ

רווחים ולתמיכה חברתית /לרכישת משאבים. איכות החיים ובנוסף מתווך את האפקט של אובדנים על איכות החיים

כך רווחים ותמיכה חברתית ממתנים את הקשר בין לחץ . גם ישיר וגם עקיף –ישנו אפקט כפול על איכות החיים 

אם כי לא נמצא אפקט ישיר של רווחים , ישירות לאיכות חיים וגם קשורים, ואיכות החיים אצל בעלי הכלבים החיים

 . לגיל יש אפקט שלילי ישיר על איכות החיים בשתי קבוצות הבעלים, לבסוף. בקבוצת האנשים שאבדו כלב

השלב השלישי של המחקר כלל רק נשים ועל , ראשית. למחקר הזה יש כמה מגבלות. מגבלות המחקר

ולכן אי אפשר ללמוד מהתוצאות על , במחקר כולו נבדקו רק בעלי כלבים. ה לגבריםכן התוצאות לא ניתנות להכלל

המגבלה הנוספת היא . בעלי חיות מחמד אחרות כאשר ייתכן שלחיות אלה יש אפקטים שונים בחייהן ובמותן

בפרק הכמותי ראיינו את המשתתפים תוך ארבעה שבועות ממות כלביהם וידוע שהשפעות האובדן   –העיתוי 

המחקר שהתמקד על מדגם של אנשים בוגרים בריאים תורם , מעבר למגבלות האלה. עשויות להיות ארוכות טווח

והשפעתם של גורמים שונים על , להבנת טווח רחב של תגובות של בעלי הכלבים ושל אנשים שאבדו את כלביהם

 . לחץ ואיכות החיים של הבעלים

 

 



שדות וקטורים בעלי הפרעה סינגולרית: נושא העבודה   
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תקציר  העבודה                                                 

מושג זה .  (SPVF)של שדה וקטורי בעל הפרעה סינגולאריתחדש גיאומטרי  במושגהתיזה הנוכחית עוסקת 

אנחנו , בעבודה זו. מהווה אינווריאנט גיאומטרי עבור מערכות משוואות דיפרנציאליות עם פרמטר קטן

אנחנו מראים בניה של קירובים ליריעה איטית , כמו כן. ינווריאנטית  מתמקדים בבסוס תאורטי של קיום יריעה

 ,המערכת עבור המקרים הבאיםאינווריאנטית של 

, במקרה זה .כאשר ישנה מערכת דו ממדית בעלת משטח איטי עם אטלס המכיל מפה אחת בלבד .א

, יתרה מזו .בצורה סתומהקיבלנו ( עד סדר שלישי)את הקירובים של יריעה אינווריאנטית איטית 

קרה זה והקירובים עבור הראינו כי הקירובים האסימפטוטיים עבור היריעה האיטית האינווריאנטית במ

 MIM (Method of Invariant Manifolds)היריעה האיטית האינווריאנטית הידועים לנו משיטת 

 .מתלכדים

 

 העתקותבו המפות נתונות כ מצבניתחנו את ה, n בו היריעה האיטית היא ממימד, במקרה הכללי .ב

של הקירובים האסימפטוטי הוכחנו את הדיוק , כאן .היטל על קבוצה פתוחה במרחב הקוארדינטות

, במילים אחרות. בשתי מפות שונות של האטלס, עבור היריעה האיטית האינווריאנטית, מסדר ראשון

 .הראינו אי תלות של הקירוב שהתקבל עבור היריעה האיטית בבחירת הקוארדינטית

 

המוגדר כאשר העתקות מעבר בין המפות של אגד וקטורי , הוא הכללה של המקרה השני, מקרה זה .ג

במקרה זה הוכחנו את העובדה כי . נתונות כמטריצות לא סינגולריות קבועות, מעל היריעה  האיטית

 .הקירוב האסימפטוטי מסדר ראשון עבור היריעה האיטית  אינו תלוי בבחירת הקוארדינטות

רכות שמצאנו בספרות עבור קיום היריעה האינווריאנטית של מע שינויים בשיטההכנסנו מספר , בנוסף

והתאמנו אותה לשימוש עבור שדות וקטורים בעלי  SPS משוואות דיפרנציאליות רגילות הנתונות בצורת

 .הפרעה סינגולרית

 

  

 

 

 

  



Singularly perturbed Vector Fields 

By Cherkinsky Yana 

Advisor Prof. Vladimir Gol'dshtein 

 

 

Abstract 

The present work deals with a coordinate-free concept of singularly perturbed 

vector  fields (SPVF) . We focus on the establishment of a theoretical justification of 

existence of an invariant manifold. 

Additionally, a construction of the system's slow invariant manifold approximation 

is presented for the following cases: 

 

(a) In the situation of a two - dimensional system with slow surface covered by 

a single chart. In this case, the slow invariant manifold approximations (up to 

third order) are obtained in an implicit form. 

Moreover, coincidence of the asymptotic approximation for the slow invariant 

manifold in this case and the slow invariant manifold approximation obtained 

along the lines of the method of slow invariant manifolds (MIM), is revealed. 

 

(b) In the general case of an n - dimensional manifold which charts are taken 

as projection maps onto an open set in the coordinate plane. 

In this case an asymptotic accuracy of approximations for slow invariant manifold 

up to and including the first order, in two different charts, are 

shown. In other words, independence of the obtained approximation for the 

slow invariant manifold, in the choice of orthogonal coordinate system, is established. 

 

(c) Generalization of (b), an n - dimensional manifold where the transition maps 

between the bundle charts, concerning the fast directions, are given by constant, 

nonsingular matrix. 

In this instance, we have proved the fact that an asymptotic approximation for the slow 

manifold is independent of the choice of coordinates. 

Furthermore, the method found in the literature concerning existence of an invariant manifold 

for a SPS system of ODE's was used with necessary changes. 

 



Spectral and Kinetic Characterization of the Hydrated Proton in Solution 

Noa Kalish 

Supervisor:  Prof. Ehud Pines 

Gradual solvation of the proton by water is observed in liquid by mixing 

strong mineral acids with various quantities of water in acetonitrile solutions, a 

process that promotes rapid dissociation of the acids in these solutions. The 

stoichiometry of the reaction XH
+
 + n(H2O) = X + (H2O)nH

+
 was studied for strong 

mineral acids. We have found by direct quantitative analysis, preference of n = 2 

water solvates over n = 1 solvates (H3
+
O) for proton transfer reactions at relatively 

low water concentrations in acetonitrile and high acid content. At high water 

concentrations, we have found that larger water solvates must also be involved in the 

solvation of the proton while the spectral features already observed for n = 2, 

H
+
(H2O)2, remain almost unchanged at large n’s up to at least 20M of water. 

The hydrated proton solvates have unique vibrations that were monitored in 

order to determine the relative population of each protonated water solvate. We have 

done acid-base titrations to determine the number of water molecules strongly 

solvating the proton, using IR spectroscopy to monitor the number of water molecules 

in the first solvation shell of the proton (n = 2-3). This was done for protonation in a 

large range of concentrations to eliminate the anion effect and solute-solute 

interaction effects. 

We have done gas phase calculations of minimum-energy structures of 

protonated water solvates where we have considered a first hydration shell of the 

proton made of two water molecules, and varied the composition of the second 

solvation shell of the proton assumed to be made of water and acetonitrile. We have 

calculated the IR spectra of theses gas-phase proton solvates and compared them to 

the measured IR absorption spectra of the hydrated proton in acetonitrile as a function 

of H2O/H
+
. We have found resemblance between measured and calculated spectra of 

the hydrated proton – this supports a view of a high population of the dimer H5
+
O2 at 

the core of the proton solvates when the relative water content was more than 2 water 

molecules per proton. 



The CN stretch vibration (the triple bond) of the acetonitrile solvent was also 

monitored by IR spectroscopy, as it is very sensitive to the chemical nature and the 

charge of the solutes. In this way, we were able to monitor the hydrated proton from 

the point of view of its surrounding acetonitrile solvent, and to compare the peripheral 

view of the surrounding solvent of the hydrated proton with the inner protonated 

water cluster point of view. 

We also studied solutions with a mixture of H/D isotopes. This resulted in 

mixed H
+
/D

+
 water solvates made of H2O and D2O molecules in various ratios. We 

have found a preference for the H isotope over the D isotope in small water clusters, 

both in the positive charge within the solvating water hydrates and in forming the first 

hydration shell of the proton. 

 

 

  



  לי וקינטי של הפרוטו� הממוי� בתמיסהאאפיו� ספקטר

 קליש נועה

  אהוד פינס' פרופ: המנחה

חזקות ע� מי�  תי ערבוב חומצות מינראליו"פרוטו� בנוזל עהבעבודה זו צפינו במיו� 

בתהלי� זה החומצה עוברת דיסוציאציה מהירה . בריכוזי� משתני� בממס האורגני אצטוניטריל

XHסטויכיומטריית התגובה  . בממס
+
 + n(H2O)  =  X + (H2O)nH

+
נלמדה א� כ� לחומצות   

�י אנליזה ישירה מצאנו כי ישנה העדפה ל"ע.  מינראליות חזקות n = 2  על פניn = 1  �לתהלי

, בריכוזי� גבוהי� של מי�.  מעבר הפרוטו� במי� בריכוזי� נמוכי� של מי� וא� בריכוזי� גבוהי�

הספקטרו� שהתקבל , על א� זאת. מעורבי� בתהלי� ההמסהגדולי� של מי�  צברי�מצאנו כי 

n=2 ,Hעבור 
+
(H2O)2 , דומה למצב בו ישנ�n�  . מי�  M 20י� גדולי� עד 

הייחודיות לפרוטו� הממוי� על מנת לדעת מהו האכלוס  העקבנו אחר תדירויות הוויברצי

באמצעות נערכה טיטרציית חומצה בסיס אשר אפשרה לנו . אפשרי צברהיחסי של כל 

את מספר מולקולות המי� אשר מושפעות באופ� חזק מ�   קבועלספקטרוסקופיה אינפרא אדומה 

זה  ).n = 2 - 3(   ה הראשונה של הפרוטו�ימספר מולקולות המי� בשכבת הסולבטצי �הפרוטו�

ההדדיות בי�  תנעשה בטווח רחב של ריכוזי� על מנת לשלול את אפקט האניו� או האינטראקציו

  . הצורוני� בתמיסה

בחישובינו הנחנו כי . ערכנו חישובי מינימו� אנרגיה בפאזה גזית לצברי הפרוטו� הממוי�

שתי מולקולות מי� לפרוטו� ושכבת  �בנויה מדימר) שכבת סולבטציה ראשונה(ליבת הסולבטצייה 

השווינו זאת לספקטרו� הנמדד  . עשויה ממי� ומאצטוניטריל, סולבטצייה שנייה משתנה בהרכבה

H2O/Hוטו� הממוי� באצטוניטריל כפונקציה של המתקבל לפר
המאפייני� הדומי� בי� . +

הספקרא הנמדד והמחושב לפרוטו� הממוי� הוכיחו כי ישנו אכלוס גבוה בתמיסה לליבת 

H5סולבטצייה הבנויה מדימר 
+
O2  של מי� �  ). n  >  2( בתמיסה בעלת עוד

�עקבנו אחר וויברציית ה CN )טוניטריל באינפרא אדו�של הממס אצ) הקשר המשולש ,

בדר� זו ניטרנו את הפרוטו� . מכיוו� שזו מאוד רגישה לאופיי� הכימי ומטענ� של המומסי�

השלמנו את התמונה על ידי השוואת המבט . בממס אצטוניטריל, הממוי� על ידי מבט בסביבתו

  . למבט הפנימי מתו� צבר הפרוטו� הממוי�,  המבט בסולבנט ומהסולבנט, החיצוני

�ו Hלמדנו ג� תמיסות מעורבות של איזוטופי�  D .י תערובות של "עשינו זאת ע

Hהמומסי� 
� ו + D

מצאנו העדפה בצברי� קטני� לאטו� . ביחסי� שוני�  D2Oאו  H2Oבמי�  +

מימ� על פני אטו� דאוטריו� כאטו� החיובי בדימר וא� בשכבת הסולבטצייה הראשונה של 

 .הפרוטו�



 פילוגנטיקה וביות: דודאים :נושא העבודה

 קרן פוגל :השם המגיש

 ר חליל קשקוש"ר סרגי ווליס וד"ד :יםהמנח מותש

 :העבודה תקציר

ונים של הסוג דודא ן מחדש את הקשרים הפילוגנטיים בין מינים שובחהיתה למחקר זה מטרת 

(Mandragora .)ריצוף אזור , א הכלורופלסטי"בהתבסס על ריצוף שמונה אזורים בדנ, זאתITS 

איפיון , בנוסף(. פירות וזרעים, פרחים)ומדדים מורפולוגיים שונים  AFLP, א הגרעיני"בדנ

, הדודאהכלאות עצמיות וחיצוניות נעשו כצעד ראשון בתהליך ביות פרי השונות הפנוטיפית ו

 .שימש להערכת רמת הפלואידיה של הדודא וזיקתה לתפוצה הגיאוגרפית של הצמח -FACSו

צמחי הדודא יכולים להתחלק , FACSואנליזת ( פירות וזרעים)על פי הנתונים המורפולוגיים 

אשר , טורקמניסטן ואירן, הקבוצה הראשונה כוללת צמחי דודא מישראל. לשלוש קבוצות

ה השניה הקבוצ. א גדולה"בעלי זרעים גדולים ותכולת דנ, גדולים ועגוליםמאופיינים בפירות 

, המאופיינים בפירות קטנים( מרוקו וספרד, איטליה, טורקיה, ריסיןקפ)כוללת צמחים מאירופה 

צמחי הדודא מטיבט הם . א קטנה"עם זרעים בגודל בינוני ותכולת דנ מאורכים ודמויי אליפסה

 . ים קטנים מאד ומורפולוגיה שונה של השכבה החיצונית של הזרעהקבוצה השלישית ולהם  זרע

קרובות מאוד ומראות הבדלים גדולים  ITS-א כלורופלסטי ו"ושל ריצוף דנ AFLPהתוצאות של 

. יותר בין צמחי דודא מאירופה לישראל מאשר בין צמחי דודא מישראל לטורקמניסטן ואירן

 Ungricht et al., 1998 and)ם הקודמים בנושא מכאן יש להסיק כי בניגוד למסקנות המחקרי

Akhani and Ghorbani, 2003) ,M. officinarum אינו מין , צמחים אירופיים וישראלים הכולל

י "כמין בפני עצמו לא נתמך ע M. turcomanicaהזיהוי של , בנוסף. יחיד כמו שחשבו בעבר

 .חים הישראליםונראה שהוא קרוב מאוד לצמ, ממצאי העבודה המוצגים כאן

 .M)כוללת שלושה מינים ה( סולניים)הסוג דודא של  נראה שהטקסונומיה הנוכחית, אם כן

turcomanica Mizg. מאזור מרכז אסיה ואירן ,M. officinarum L. מאזור הים התיכון ו- M. 

caulescens C.B. Clark על פי התוצאות החדשות .חייבת להתעדכן( הימלאיה-מאזור סינו ,M. 

caulescens  קבוצה טקסונומית נפרדת לגמרי מאכן הוא- M. officinarum - M. turcomanica, 

 M. officinarum -תת אוכלוסיה שנשארה מאלא , מין נפרדאינו  M. turcomanica ולעומת זאת

לשני תתי צריך להיות מחולק , הכולל בתוכו את אירופה וישראל ,M. officinarum. באזור הזה

צמחי דודא מישראל  עוד עולה מן המחקר כי. אירופהל בסיס הפרדה בין ישראל לע, מינים

 .Mדבר המעיד על אפשרות למקור של צמחי , אירןקרובים מאוד לצמחים מטורקמניסטן ו

turcomanica צמחי דודא מישראל וטורקמניסטן שונים , מלבד זאת .מתת המין הנמצא בישראל

 . הא מהמין הנפוץ באירופ"בתכולת הדנ
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Abstract: 

The goal of this study was to resolve the phylogenetic relationships between 

species of the genus Mandragora based on eight regions in the chloroplast DNA, ITS 

region in nrDNA, AFLP, FACS and different morphometrics (flowers, fruits and 

seeds morphology). Additionally, characterization of the phenotypic variance and self 

and out crosses were done as the first step towards domesticating Mandragora fruits, 

and FACS was used to evaluate the ploidy level of Mandragora and associate it with 

its distribution range. 

According to the morphometric data (fruits and seeds) and FACS analysis, 

Mandragora plants can be divided into three groups. One group includes Mandragora 

plants from Israel, Turkmenistan and Iran, which are characterized by globular and 

large fruits, with large seeds and higher DNA content. The second group includes 

Mandragora plants from Cyprus, Turkey, Italy, Spain and Morocco, which are 

characterized by ellipsoid and small fruits and medium seeds and lower DNA content. 

Tibetan plants are the third group with the smallest seed and different seed coat 

morphology.  

The results of AFLP and sequencing of ITS and chloroplast DNA are very similar, 

showing a greater difference between European and Israeli Mandragora plants than 

between Israeli Mandragora plants and those from from Turkmenistan and Iran. 

Therefore, we conclude that M. officinarum that included European and Israeli plants 

is not a single species as was thought previously (Ungricht et al., 1998 and Akhani 

and Ghorbani, 2003). Additionally, the recognition of M. turcomanica as a species of 

its own (Ungricht et al., 1998 and Akhani and Ghorbani, 2003) is not supported by the 

data presented herein, as it seems to be very close to Israeli plants. 

Thus it appears that the current taxonomy of the genus Mandragora L. 

(Solanaceae) including three species (M. turcomanica Mizg. from Central Asia/Iran, 

M. officinarum L. from the Mediterranean and M. caulescens C.B. Clark from Sino-

Himalayan region) must be revised based on the results of this work. It follows from 

the new results, that M. caulescens is a highly separated clade from M. officinarum - 

M. turcomanica, while M. turcomanica is not a separate species but a relict population 

of M. officinarum. Moreover, Mandragora plants from Israel are very close to M. 



turcomanica, indicating a possible origin of M. turcomanica from the clade that is 

present only in Israel. Additionally, this clade of Israel and Turkmenistan differs on 

DNA content from the clade widespread in Europe. 

 

 

 



The Bacterial Initiator of Replication DnaA: Cellular 
Localization, Membrane Binding, and Regulation of 
Activity 
 

written by Tomer Regev 

Under the supervision of  professor Itzhak Fishov, Department of  Life Sciences, Faculty 

of  Natural Sciences, Ben-Gurion University of the Negev. 

 

Abstract 

DnaA protein governs the initiation of chromosome replication in most known 

bacteria. DnaA activity is regulated in a way that this event occurs only once every cell 

division cycle, effectively controlling bacterial replication. ATP in the active ATP-DnaA 

is hydrolyzed immediately after initiation and the resulting ADP is replaced with ATP on 

the verge of the next initiation. In fact, the ATP-driven cycling of DnaA activity controls 

the initiation frequency and coordinates it with the cellular growth. Two putative 

recycling mechanisms rely on the binding of DnaA either to the membrane or to specific 

chromosomal sites to promote nucleotide exchange. The chromosome-dependent 

mechanism is responsive to the DNA replication state and its link to cellular physiology 

is yet unclear, in addition to it being not essential for the cell viability. While there is no 

doubt that DnaA interacts with membranes in vitro, it is still controversial as to whether 

DnaA actually binds the cytoplasmic membrane in vivo. 

This work had two major objectives: first, to ascertain the membrane binding 

capability of DnaA in vivo in E. coli cells, establishing the membrane localization of 

DnaA, the extent of membrane binding, and the binding mechanism. Second, to provide 

evidence that DnaA-membrane interaction affects the initiation of chromosome 

replication in the cell, challenging the proposed mechanism for the membrane regulation 

of DnaA activity in vivo. Our working hypothesis stems from the cooperativity in the 

nucleotide exchange kinetics on DnaA in relation to its membrane occupancy and the 

existence of acidic phospholipid domains in live cells (both extensively investigated in 

our lab). 

These goals were approached by analyzing expression of native and fluorescent 

DnaA hybrids and employing E. coli cell fractionation. We show that about 10% of 

cellular DnaA is reproducibly membrane-associated. Such a small fraction might be 



physiologically significant, representing the free DnaA available for initiation, as 

opposed to the vast majority bound to the datA chromosomal reservoir. This distribution 

of DnaA in the cell explains why membrane localization of fluorescent derivatives of the 

protein was not revealed previously. 

The combination of mCherry with a variety of DnaA fragments and cell 

fractionation provided us with a robust tool to search for the membrane binding motif of 

DnaA. Our membrane retention results obtained with various fragments demonstrate that 

the membrane binding function is delocalized on the surface of the protein’s domain III, 

rather than confined to an individual helix. This mechanism of binding through a 

concerted interaction of distant residues forming a surface conforms to our analysis of the 

protein’s surface potential. We thus propose a new binding-bending mechanism to 

explain the membrane-induced nucleotide release from DnaA. This mechanism would be 

fundamental to the reactivation of the DnaA protein. 

We further examined the DnaA regulatory mechanism in vivo modulating the 

native DnaA-dependent initiation system by different plasmid-born DnaA mutants and 

constructs with a variety of known functional defects. Monitoring the effect these 

mutants have on the oriC number and on the initiation mass, we show that the 

DnaAL417P mutant inhibits initiation of replication, decreases its synchrony, and 

increases the initiation mass of the cells. Comparison of this mutant defective in DNA 

binding with other mutants and fragments, made plausible the conclusion that 

DnaAL417P interferes with the normal arrangement of the native DnaA on the 

membrane. These effects require not merely the membrane binding property of DnaA, 

but also the capability to form oligomers mediated by the N-terminal domain, pointing to 

an even more complex mechanism. This phenomenon fits the prediction of our working 

hypothesis, although several side effects are hampering an unambiguous conclusion. 

Further exploration of mutants impaired in membrane binding should provide more 

decisive information. 

Overall, this work contributes to our comprehension of bacterial cell cycle 

regulation. Combined with the growing appreciation of the existence of membrane 

domains and their essential role in spatial and temporal organization of the bacterial cell, 

this may stimulate new approaches and comprehension of fundamental regulatory 

mechanisms in bacteria. 

 



 

 לממבראנה קישור, בתאים מיקום: DnaAהחיידקי  השיכפול משרן
 .פעילותו ובקרת

 
 תומר רגב: מאת
 למדעי הפקולטה, החיים למדעי המחלקה, פישוביצחק  פרופסורהנחייתו  של  תחת

 .בנגב גוריוןבן  אוניברסיטת, הטבע

 

 :תקציר
 DnaA  הוא החלבון השולט על מערכת אתחול שיכפול הכרומוזום ברוב רובם של מיני החיידקים

בקרה זו , מבוקרת כך שאירוע האתחול מתרחש פעם אחת בלבד במחזור התא DnaAפעילותו של . הידועים

משתנה מייד לאחר  ATP-DnaAצורתו הפעילה של החלבון . שולטת למעשה על מחזור חלוקת החיידק

החלבון חוזר לצורתו הפעילה רק בסמוך לאתחול , ADP -עובר הידרוליזה ל ATP -פלה כאשר האתחול הכ

הוא הקובע את תדירות אתחול ההכפלות והמקשר  ATP -למעשה מחזור הקישור ל. סיבוב הכפלה נוסף

אשר שניהם מסתמכים  ATP-DnaAידועים שני מנגנוני מחזור . את התהליך למחזור הגידול של החיידק

על מנת , קישורו של החלבון או לאזורים מסוימים בממבראנה או לאתרים ספציפיים על הכרומוזוםעל 

 DNA-המערכת התלויה בקישור לכרומוזום מקושרת למצב הכפלת ה. לזרז את החלפת הנוקלאוטיד

אין למרות ש. זאת בנוסף להיותה לא חיונית לחיות התאים, והחיבור שלה למחזור הגידול הפיזי אינו ברור

נקשר לממבראנה  DnaAהאם  הדעות עדיין חלוקת לגבי, in vitroנקשר לממבראנה DnaA -ספק ש

 . in vivoהציטופלזמית 

לממבראנה  DnaAלברר את יכולת הקישור של , הראשונה:  לעבודה זו היו שתי מטרות עיקריות 

in vivo  בחיידקיE. coli , לאמת את מיקומו שלDnaA קישור  רלברר את שיעו, תעל הממבראנה החיידקי

לממבראנה  DnaA האם קישור כזה של ולהבהיר  חפשל, ההשניי. זה ולמצוא את המנגנון האחראי עליו

על ידיי בחינת המנגנון אותו זאת , בחיידקים DNA-אתחול השכפול של היכול להיות בעל השפעה על 

השערת העבודה שלנו נובעת מהצורה הקואופרטיבית של החלפת . DnaA in vivoהצענו לבקרת  

הנוקלאוטיד ביחס לצפיפות החלבון על הממבראנה ומקיומם של מתחמים ממבראנלים מוגדרים 

 (.  שני נושאים הנחקרים לעומק במעבדה שלנו)בממבראנה החיידקית 

טבעיים  DnaA הגישה ליעדים אלו התבצעה באמצעות ניתוח תבניות הביטוי של חלבוני 

מהחלבון  01%אנו מגלים שסביבות . והפרדת השברים E. coli-ופלואורסנטיים תוך ריסוק חיידקי ה

DnaA אחוז נמוך זה עשוי להיות משמעותי כמייצג של כמות ה. נמצא באופן קבוע קשור לממבראנה-

DnaA החופשי הזמין לפעולת האתחול בתא וזאת בניגוד לכמות ה-DnaA את קשורה למאגר הגדולה הנמצ

התפלגות לא אחידה זו יכולה להסביר מדוע לא התאפשר עד היום להבחין בקישור . הכרומוזומליdatA -ה

 . פלורוסנטיות DnaAממבראנלי של נגזרות 

ותהליך ריסוק החיידקים  DnaAעם מבחר מקטעים של  mCherryשילוב החלבון הפלואורסנטי  

אפשר לנו לאבחן קישור לממבראנה ושימש לנו ככלי על מנת לאתר את המוטיב המבני , והפרדת השברים



 

שהושגו באמצעות המקטעים , תוצאות שימור החלבון על הממבראנה. את הקישור DnaA -המאפשר ל

המתחם השלישי של החלבון הראו שפונקצית הקישור לממבראנה מפוזרת על פני מבנה , הפלורוסנטיים

באמצעות אינטראקציה מרוכזת של אזורים שונים בחלבון , קישור זה. ולא מרוכזת בסליל קישור ספציפי

, בזכות זאת אנו מציעים מודל חדש. שטח הפנים אותה בצענו למבנה החלבון לתואם לאנליזת פוטנציא

"binding-bending mechanism" ,מ המסביר את שחרור הנוקלאוטיד- DnaA . מנגנון זה עשוי להיות

 . DnaAיסודי וחיוני לשפעולו של 

באמצעות השפעה על מנגנון האתחול הטבעי  DnaA in vivoהמשכנו וחקרנו את מנגנון הבקרה על  

מוטנטים ומקטעים חלבוניים שונים בעלי פעילויות  DnaAזאת על ידי ביטוי פלסמידי של חלבוני , בחיידק

ועל השינוי במאסת ההכפלה אפשרו לנו  oriC -השפעת מוטנטים אלו על מספר המעקב אחר . ידועות

מפר את סנכרון ההכפלות ומעלה את מאסת , מעקב את אתחול השכפול DnaAL417Pלהראות שהמוטנט 

עם מוטנטים אחרים בעלי , DNA-הפגום ביכולת הקישור ל, השוואתו של מוטנט זה. האתחול בחיידקים

. על הממבראנהDnaA -מפריע לארגון הטבעי של חלבוני ה DnaAL417P -רו לקבוע שפעילויות שונות אפש

, השפעה זו נגרמת לא רק  מיכולת הקישור של המוטנט לממבראנה אלא גם מיכולתו ליצור אוליגומרים

, דבר המתאים לצפי המשוער לפי השערת העבודה שלנו, תכונה הנשלטת על ידי המתחם הראשון בחלבון

 .ר תופעות לוואי מפריעות למסקנה חד משמעיתלמרות שמספ

תוצאות . עבודה זאת תרמה להבנתנו את מערכת הבקרה של מחזור הגידול בחיידקים, לסיכום 

אלו בשילוב ההכרה ההולכת וגדלה לקיום מתחמים ממבראנלים מוגדרים ובעלי תפקיד במחזור חיי 

 .   ת בקרה מולקולאריות בחיידקיםעשויות לעודד גישות חדשות ותובנות לגבי מערכו, החיידק
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Board Characteristics of Israeli Firms and their Decision to List in Israel and in the US  

By Rosit Rosenboim 

Under the supervision of: Prof. Uri Ben-Zion and Prof. Anil Makhija 

The extraordinarily large number of Israeli companies listed in foreign stock markets 

and the fact that most of them choose to list their shares abroad with no prior listing 

in the domestic market makes the listing practices of Israeli firms to be quite unique.  

In October 2000 the Israeli parliament passed the dual-listing law ('Rishum Kaful'). 

According to this law, Israeli companies listed on Nasdaq, the New York Stock 

Exchange (NYSE), the American Stock Exchange (AMEX) or the London Stock 

Exchange's (LSE) can automatically dual-list their stocks in the Tel Aviv Stock 

Exchange (TASE), using the same disclosure documents that were prepared for the 

foreign market. The main objective of this law was to encourage those Israeli 

companies, most of which are listed in the US, to list their shares also in Israel. As a 

consequence of this law, 47 new companies have since listed their stocks in the 

TASE using this arrangement.  

In this work, we examine the listing decisions of Israeli companies and how these 

decisions are related to one of the most crucial components of corporate 

governance, namely, board characteristics. 

In the first chapter, we concentrate on the factors affecting the decision of Israeli 

companies listed in the US to dual-list in Israel using the dual-listing arrangement. 

We also estimate each factor’s contribution to the probability of undertaking such a 

listing. Various studies have discussed the motivations for cross-listing. These 

include, among others, broadening the company’s shareholders base, increasing 

stock liquidity, reducing investment barriers, increasing the ability to raise capital, 

increasing the firm's visibility and enabling cheaper access to capital. In regard 

specifically to Israel, Blass and Yafeh (2001) suggest that Israeli firms are willing to 

incur the additional costs associated with listing in the US in order to signal their high 

quality. According to Rock (2003), Israeli firms list in the US so as to be closer to their 

potential investors. Licht (2003) suggest that the reason is to avoid several securities 

laws. Last, Yehezkel (2005) conclude that liquidity, openness of the American 

markets to early stage corporations and image concerns are the main motivating 

factors.  
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While previous studies have offered various explanations for a firm's motivation to 

undertake cross-listing, they do not relate to the motivations for a firm to reverse1 

dual-list in their home market using the dual-listing arrangement. For a foreign-listed 

Israeli company, dual-listing on the TASE has several benefits. First, it could increase 

the company's shareholder base by attracting more Israeli investors, both institutional 

and private. Second, it could increase a firm's overall liquidity. For US-listed firms, 

trading on the TASE increases the overall trading time from 9:45 AM to 11:00 PM 

(Israel time). Moreover, for firms included in TASE's major indices (TA-25, TA-100 

and Tel-Tech15), liquidity can increase due to index-linked notes and mutual funds 

that invest in companies included in the indices. Third, firms can raise capital through 

convertible securities as the minimum-required capital raised is lower in Israel than 

abroad. Last, a firm's employees can exercise options more conveniently and at a 

lower cost.  

Using data for US-listed Israeli firms, we found that reverse dual-listed firms dual-list 

in Israel in order to raise money to finance growth opportunities. Companies who 

reverse dual-list on the TASE increased their assets, sales and other size measures 

after they dual-list in Israel. They also, have on average, large growth rates in the 

listing year and high ROA ratio around the listing year. However, we found that the 

reverse dual-listed firms have lower market value of equity and Tobin's Q which 

indicates that growth opportunities perceived by investors are low. In addition, when 

we examined the corporate governance features of the reverse dual-listed firms, we 

found that the reverse dual-listed firms have weaker corporate governance features 

as seen by a lower amount of institutional ownership and less independent boards. 

We also found that US-listed Israeli firms who incorporate in the US are less likely to 

reverse dual-list.  

In the second chapter, we examine the factors that determine board structure among 

TASE-listed companies. The board of directors plays a central and fundamentally 

important role in the firm's corporate governance. Prior studies suggest that 

corporate boards should be small and be composed largely of independent directors. 

Other more recent sources claim that board structure is endogenously determined 

within the broader system of corporate governance in order to maximize the firm's 

value. There are two alternative explanations for the determinants of board structure. 

The first explanation is that board structure develops as an efficient response to the 

firm's environment. Corporate boards have two main functions - advising and 

                                                           
1
In this work we deal with a different kind of cross-listing in which the firms lists in their home market after listing in a 

foreign market. We refer to this process as reverse dual-listing. 
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monitoring. The forces that drive board structure are consistent with these functions 

creating value. The board's advisory function is to provide the management with 

advice and access to information and resources, and is more efficiently carried out by 

larger boards who can provide more extensive information, and outside directors who 

can provide valuable connections and expertise. The monitoring function, on the 

other hand, involves ensuring that senior management pursues shareholder 

interests. Monitoring is more efficient with a larger and more independent board. It 

has been argued that as the benefits (costs) of monitoring increase, boards do more 

(less) monitoring leading to more (fewer) outsiders and larger (smaller) boards. The 

benefits from monitoring increase with the level of private benefits available to 

managers, while the costs of monitoring increase with firm specific information due to 

the costs the firm faces when it transfers its specific information to its outside 

directors and the costs the outside directors face in transforming their general 

expertise to the firm's specific information. The second explanation for the 

determinants of board structure is that board structure is the result rather than a 

solution to agency problems. Board structure will be determined by CEO power - a 

more powerful CEO bargains for a smaller and less independent board. Following a 

regression analysis, we found evidences supporting the advising role of the board but 

not its monitoring role or the CEO power explanation. 

In the third chapter, we test the viability of the Bonding Hypothesis as a motivation of 

Israeli companies to cross-list in the US. It has been argued, in what is termed as the 

Bonding Hypothesis, that foreign firms voluntarily cross-list in the US to “borrow” its 

practices of better corporate governance rules. The large number of Israeli firms 

listed in the US offer a natural experiment to test this proposition. In particular, we 

test how the board structure differs between US-listed and TASE-listed Israeli firms. 

We find that the US-listed firms have smaller and more independent boards than the 

TASE-listed firms. Testing the convergence to board practices of matched US firms, 

our results show that the US-listed firms have a smaller deviation in board size than 

the TASE-listed firms. The deviations are not significantly different when examining 

board independence. Overall, our findings are not strong enough to support the 

Bonding Hypothesis.  

 

 

Keywords: Cross-listing, Dual-listing, Corporate Governance, Board Characteristics 



 בארץ ובארה"בוהחלטתן להירשם למסחר של חברות ישראליות  דירקטוריוןהמאפייני : נושא העבודה

 : רוזית רוזנבויםשם המגיש

 : פרופ' אורי בן ציון ופרופ' אניל מקיג'השמות המנחים

הגדול נרשמו  ןוהעובדה שחלקבורסה זרה מספרם הרב של חברות ישראליות הרשומות למסחר ב

 הופכים את המקרה הישראלי לייחודי. ה במדינת האם, להירשם קודם בבורס למסחר בחו"ל מבלי

ישראליות הרשומות למסחר הרישום הכפול. החוק מאפשר לחברות חוק ק קחו 0222באוקטובר 

מארבעת הבורסות הכלולות בחוק( להירשם למסחר גם בארץ, באופן אוטומטי, ועל  בחו"ל )באחת

החוק חוקק במטרה לעודד חברות ישראליות הרשומות למסחר סמך מסמכי הגילוי של השוק הזר. 

לבוא ולהירשם גם בארץ. בעקבות החוק, מאז חוקק ועד היום  ,, בעיקר בארה"בבבורסות בחו"ל

 חברות חדשות.  74נרשמו למסחר 

ין ב ,ובכללם מאפייני הדירקטוריון ,בעבודה זו אנו בוחנים את ההבדלים במאפייני הממשל התאגידי

ישראליות הנסחרות בישראל לבין חברות ישראליות שהחליטו להיסחר בארה"ב. כמו כן, אנו חברות 

ול לעומת החברות שבחרו פלמסחר בארץ דרך חוק הרישום הכהחברות שנרשמו  אפיינימבודקים את 

  להמשיך ולהיסחר בארה"ב בלבד. 

של חברות ישראליות בפרק הראשון של העבודה, אנו בוחנים את הגורמים המשפיעים על ההחלטה 

 לבצע רישום כפול ואומדים כיצד כל אחד מהם תורם להסתברות לרישום כפול. 

ממחקרים אלו עולה כי מחקרים רבים בחנו את המניעים של פירמות לבצע רישום בבורסה זרה. 

הורדת מחסומי השקעה, כוללים את הרחבת בסיס המשקיעים, הגדלת הנזילות, העיקרים המניעים 

יכולת גיוס ההון, הגברת הנראות של הפירמה וירידה בעלות גיוס ההון.  בנוגע למקרה עלייה ב

טענו שהחברות הישראליות הרשומות למסחר בארה"ב עושות  Blass and Yafeh (2001)הישראלי, 

זאת על מנת לאותת לשוק על היותן חברות איכותיות ולהבדיל את עצמן משאר החברות הרשומות 

ב על מנת להיות קרובות יותר "החברות הישראליות נרשמו למסחר בארה  Rock (2003)בארץ. על פי

למסחר בארה"ב על  תען שחברות ישראליות נרשמוט Licht (2003)למשקיעים הפוטנציאלים שלהם. 

-ומנת להימנע ממספר חוקי ניירות ערך ולעגל פינות בנושאים הקשורים לבעלי עניין בחברה 

Yehezkel (2005)  חברות הישראליות נרשמו בארה"ב משיקולים של נזילות ופתיחות של שהטען

  השוק האמריקאי לארגונים בעלי רמת חדשנות גבוהה. 

הספרות מציעה הסברים רבים למוטיבציה של פירמה לבצע רישום בבורסה זרה אך אין בספרות 

עבור  רסת האם.עדויות למוטיבציה של פירמה שרשומה למסחר בבורסה זרה לבצע רישום כפול בבו

דרך חוק הרישום הכפול עשוי  רישום למסחר בארץ"ב, הההרשומה למסחר באר ,חברה ישראלית

 –הראשונה, הרישום בארץ יכול להרחיב את בסיס המשקיעים של החברה לספק מספר תועלות. 

ת השנייה, הרישום בארץ עשוי להעלות אפרטיים ישקיעו בחברה. מוסדיים ויותר משקיעים ישראלים 

גדלה של שעות המסחר. בנוסף, אם החברה בשל ה רמת הנזילות של ניירות הערך של החברה



כתוצאה מפעילות של  הסחירות תגדל עוד יותר ,נכללת באחד מהמדדים של הבורסה בתל אביב

. השלישית, הרישום בארץ מאפשר הנפקת הון על סמך ות את המדדקקרנות ותעודות סל המח

והנפקת אגרות חוב להמרה וכתבי אופציות בתנאים נוחים יותר מאשר שאושר בשוק הזר תשקיף 

 הרביעית, הרישום בארץ מאפשר הנפקת אופציות לעובדים בתנאים נוחים. בארה"ב.

לחברות שבחרו כי  אנו מוצאיםתוך שימוש בנתונים על חברות ישראליות הרשומות למסחר בארה"ב, 

ונראה כי  להירשם למסחר גם בארץ, דרך חוק הרישום הכפול, יש מאפייני ממשל תאגידי חלשים יותר

עוד עולה כי לחברות הישראליות  רובן הגיעו לארץ על מנת לגייס חוב למימון הזדמנויות צמיחה. 

 שהתאגדו בארה"ב יש נטייה פחותה להירשם למסחר גם בארץ.

את הגורמים המשפיעים על מבנה הדירקטוריון של חברות ים בוחנו אנדה, בפרק השני של העבו

לדירקטוריון של חברה תפקיד מרכזי בממשל תאגידי. בעבר נטו ישראליות הרשומות למסחר בארץ. 

שהדירקטוריון של חברה צריך להיות קטן ולכלול שיעור רב של דירקטורים חיצוניים. מחקרים לחשוב 

כך שישיא את בכל פירמה ופירמה מבנה הדירקטוריון נקבע באופן אנדוגני  חדשים יותר קובעים כי

. ממחקרים אלו עולה כי קיימים שני הסברים חלופיים למבנה הדירקטוריון. הראשון, מתבסס על כהער

. הפירמה מעצבת את מועצת המנהלים ייעוץ ופיקוח - שני תפקידים עיקרייםיש כך שלדירקטוריון 

גישה זו, לסביבה העסקית שלה ולעלות מול התועלת שבתפקידים הללו. לפי שלה כתגובה יעילה 

הייעוץ הטוב יותר מושג כאשר הדירקטוריון הוא גדול ומגוון, מורכב מדירקטורים רבים, וכולל יותר 

וכן קשרי החברה יתרבו. גישה זו תגדל למקורות ודירקטורים חיצוניים. בדרך זו הגישה לאינפורמציה 

הפיקוח, שמטרתו להגן בצורה טובה יותר על ציבור המשקיעים, יהיה יעיל יותר כאשר  טוענת גם כי

יבוצע על ידי כמות רבה של דירקטורים חיצוניים. ההסבר השני לקביעת מבנה הדירקטוריון הוא 

. לפיכך, מבנה ולא כפתרון שלה (Agency Problemשהמבנה נקבע כתוצאה של בעיית הסוכן )

יוכל להשפיע בכוחו היחסי של המנכ"ל. ככל שהמנכ"ל הינו בעל כוח רב יותר, כך הדירקטוריון תלוי 

לאחר ניתוח אמפירי, אנו מוצאים ראיות לביסוס ההשערה  .עצמאי פחותדירקטוריון קטן יותר ווליצור 

שמבנה הדירקטוריון נובע מתוך תפקידיו כגוף מייעץ. יחד עם זאת, לא נמצאו די ראיות לכך שלגישת 

 ח או לכוח היחסי של המנכ"ל יש השפעה על מבנה הדירקטוריון.  הפיקו

 את המניעים של חברות ישראליות להירשם למסחרים חוקרו אנהעבודה, בפרק השלישי של 

. על פי  Bonding Hypothesis-בארה"ב. אחת ההשערות שהוצעה בספרות לרישום זר היא ה

ה"ב ולהעמיד את עצמן בתנאי ממשל ותנאי השערה זו, פירמות זרות בוחרות להירשם למסחר באר

דרך על חברות ישראליות חשיפה מחמירים יותר מאשר במדינת האם. החלת התנאים המחמירים 

, כאיתות וכהבטחה למשקיעים לממשל תאגידי טוב יותר תלמסחר בארה"ב, משמשהבחירה להירשם 

חלת התנאים המחמירים טובה ובתמורה החברות זוכות לתנאי מימון חיצוני זולים יותר. לרוב, ה

לצורך מימון  (בשל טיוב הממשל התאגידי)זול יותר ו בעיקר לחברות הזקוקות למימון חיצוני חדש

על ידי השוואת מאפייני הדירקטוריון בין חברות ישראליות שנרשמו למסחר בארה"ב פעולותיהן. 

שומות למסחר בארה"ב יש אנו מוצאים כי לחברות הרלעומת אלו שבחרו להירשם למסחר רק בארץ, 

  . יותר לזו של חברות אמריקאיות תאומות הבווקר עצמאית יותר, מועצת מנהלים קטנה יותר

 רישום כפול, ממשל תאגידי, מאפייני דירקטוריון רישום זר, רישום דואלי,מילות מפתח: 



 : שם העבודה

Repeating Channel Bedforms in Ephemeral Coarse-Grained Alluvial Rivers: Their Character, Distribution and 

Influence on Bedload Flux and Texture. 

 .: רונאל ברזילישם המגיש

 .: פרופ' יונתן לרון ופרופ' איאן רידשמות המנחים

 :תקציר העבודה

In ephemeral streams, flood events are often brief, infrequent and violent, yet move vast quantities of 

material. Contributing to this is the arrangement of bed material in coarse-grained channels. An 

important factor is the meso-scale arrangement of bedforms and their bed material, since these 

govern the availability of sediment to the transport process. This study addresses such meso-scale 

arrangement at reach scale. It aims to characterise and understand the dynamics of the bar-flat 

bedform type- a bedform type thought to be prevalent in upland ephemeral channels and one that has 

hitherto received little attention. The study looks into (1) the characteristics of bars and flats (i.e., 

planar sections) and the differences between these regarding roughness, width, length and structure; 

(2) bedform dynamics - the manner in which bedforms varied as a result of flood events; and (3) the 

effect of intrusion of large amounts of clay and silt on initiation of motion of bedload and, in turn, on 

bedforms. 

Bedform characteristics. The main variation between the bars and the flat is their grain roughness: 

the maximum height in relation to the lowest point in a scan is 116, 142 and 226 mm for the flats, 

transition zones and bars, respectively. When the dispersion of the average grain height for each 

bedform was plotted against height standard deviation, the transition zones were found to be more 

closely related to the flats than to the bars. 

Bars were shown to be located in wider portions of the reach, while flats in narrower portions. After 

events, sometimes a lag pool was observed in a topographic depression over the flats. Bars and flats 

were found to be similar in their length, while transition zones were found to be much shorter, 

showing that most of the reach is occupied by one or other of the end members, with a steep 

streambed gradient between these across the short length of transition zones. 

The sectioning of flats revealed a well-defined, concave-up, lens-like stratum, filled with flat-

sediment. The flat sediment has a limited depth (mean: 14.5 cm), below which it is abruptly replaced 

by a coarser-textured underlying sediment. The underlying substrate was not sampled, but is similar 

to that of the bars. Viewed longitudinally, the underlying framework was found to rise near the flat 



head and tail, reaching a minimum thickness when approaching the bars, where the coarse-grained 

framework protrudes the surface. The flat fill reaches a maximum thickness at the core (centre) of 

the flats. This was a key finding for explaining the dynamics of these bedforms.  

The bedforms that are defined as bars are the upper parts of the undulating coarse-grained 

framework, protruding above the level of the adjacent flats; the flats contain finer material deposited 

over the lower parts of the undulating framework; the transition zones occur where the framework 

only partly protrudes through the flat fill. The relatively short surface length of the transition zones 

can be explained by the small portion of the undulating framework that can partly protrude. The bar-

flat sequence resembles a riffle-pool, in which the pool is filled with flat sediment (defined as the 

grain size assortment characterizing the flat). The ratio of unit spacing in relation to width is 6.4 and 

4.7 for the bar and flat respectively, which is not inconsistent with that typical of riffle-pool ratios. 

However, the variation in the altitude of the underlying substrate, from the top of a bar and the 

bottom of the adjacent flat is diminutive in relation to that of a riffle-pool.  

Bedform dynamics. Overall, seven low to medium flows events were measured in the course of the 

study period, the highest a bankfull flow event. The longest event to occur in the course of the study 

period was 917 min. Both single- and multi-peaked events were recorded. 

When bedform boundaries were examined over time, it was found that they exhibited short-term 

variations, but bedform locations remained roughly stationary during the study. The variation in the 

location of these boundaries ranged from a few meters up to 15 m. The variation in bedforms can be 

categorized as of two types: (1) variation in the location of the boundary of a bedform, which results 

from the deposition and scour of flat sediment (defined as the grain size assortment characterizing 

the flat) at the boundary of a bedform; (2) amalgamation and separation of bedforms, occurring as a 

consequence of the deposition or scour of flat-sediment in the midst of bars. Bedforms were not 

found to progress up or downstream. Transition zones were found to be most susceptible to variation 

and the least to vary was the bar. This makes sense in the context that even when undergoing a small 

proportion of scour or deposition, the transition zone will merge with an adjacent bar or a flat, since 

it is only covered by a thin layer of flat-sediment, while bars have higher relief and are less likely to 

be covered with flat-sediment. In most cases the variation in bedforms is gradual - flat to transition to 

bar and not just flat to bar.  

The lack of long term variations in the configuration of the bedforms might result from the coarse 

grain size composition of the underlying substrate, which was not observed to be transported. Thus, 

the current undulating configuration determines and fixes the bedform location in the reach. Over 



these, flat fill is transported and deposited to vary the surface expression of the bedform boundaries. 

It is thought that in order to extensively vary the bedform configuration, a much larger event would 

be needed. The origin of the undulating framework remains unknown; it might be related to the bed 

width, but there is insufficient data for certainty.  

Shear stress over bars is hypothesized to be higher than over flats. Since no aggradation or 

degradation of the channel bed was observed in the course of the study period, inter-connectedness in 

the reach is considered to be good: particles that are transported into the reach are also transported 

out of it. 

Each coarsening of the reach is followed by a similar magnitude of fining; these exemplify short 

term variation, but also a lack in long term variation. In the course of the study period the magnitude 

of coarsening-fining variation declined gradually (except after the 5
th

 event). The decline may result 

from the gradual passage of a sediment wave, or translation that may have passed through the reach. 

The 5
th

 event was the longest to occur in the course of the study period (917 min), and may have 

evacuated larger portions of the sediment wave then former events thus, causing a sharp decline in 

the magnitude of the variation.  

The variation of bedforms from bar to flat was correlated with the duration of the recession in a flow 

event. A longer recession appears to winnow flat-sediment from the bar and deposit it in the flat; 

therefore, at the end of an event with a longer recession the bed is better organized and the flat 

elongated. When the recession is short, deposition is less gradual and there is less time for 

winnowing, and thus, the bed is to a lesser degree longitudinally sorted.   

Clay and silt effect on bedform dynamics. An additional factor that alters the dynamics of bedforms 

is the intrusion of clay and silt into framework pore spaces, affecting the mobility of bedload. A large 

influx of clay and silt was found to dramatically decrease initiation of motion through: (1) a decrease 

in grain protrusion and morphological roughness; (2) an increase in packing density due to the 

intrusion of clay and silt, with particle dislodgement less likely to occur and; (3) the packing of 

interstitial clay to silt-sized fines which increases the strength of the bed through cohesion and 

adhesion. 

Keywords: Gravel bed river, riverbed matrix, matrix infiltration, bedload entrainment, ephemeral 

rivers, bar and flat bedforms, geomorphology, repeating channel bedforms, flash floods, riverbed 

patchiness. 

 



גס גרגר: אופיין, תפוצתן והשפעתן על שטף וטקסטורת  -צורות תשתית מחזוריות בערוץ נחל אכזב ואלוביאלי: שם העבודה

 .גרופת

 .: רונאל ברזילישם המגיש

 .: פרופ' יונתן לרון ופרופ' איאן רידשמות המנחים

 :תקציר העבודה

בנחלי אכזב מתרחשים לעיתים רחוקות ובעוצמה גבוהה, עם זאת לאירועי הזרימה  ספיקות גרופת גבוהות  שטפונות

המתאפשרות בין היתר ע"י סידור הסחף בתשתית הנחל בקנה מידה בינוני, ובכך נקבעת זמינות הסחף להסעה. מטרת 

ב בעלי תשתית חלוקית שעד כה כמעט ולא משטח, המאפיינת נחלי אכז-המחקר היא להבין את צורת התשתית מסוג שרטון

( מאפייני שרטונות ומשטחים וההבדל ביניהם בערוץ אכזב בעל תשתית חלוקית בצפון הנגב, כפי 1נחקרה. נבדקו: )

האופן וסדר הגודל בו סוגי צורות התשתית  -( דינמיקה של צורת התשתית 2) ;שמתבטא בחספוס, רוחב, אורך ומבנה

( ההשפעה של חדירת כמות גדולה של  חרסית וסילט על תחילת תנועתה של גרופת 3) ;זרימה משתנים כתלות באירועי

 וכתוצאה מכך של צורות התשתית.

 142, 111נמצא כי ההבדל העיקרי בין שרטונות ומשטחים מתבטא בחספוס: הגובה המירבי הוא:  מאפייני צורות התשתית.

מה. בהצבת פיזור הממוצעים בהיסטוגרמת גבהים מול סטיית התקן מ"מ עבור משטח, אזור מעבר ושרטון בהתא 221 -ו

 שלהם, אזורי המעבר נמצאו יותר קרובים למשטחים מאשר לשרטונות.

שרטונות ממוקמים באזורים הצרים של הערוץ, בעוד משטחים ברחבים. לאחר אירועי זרימה לעיתים נמצאו מעל צורת 

ומשטחים דומים באורכם בעוד אזורי מעבר קצרים בהרבה, דבר המצביע תשתית מסוג משטח שלוליות עמוקות. שרטונות 

על כך שמרבית ממקטע הערוץ מאוכלס על ידי אחד מסוגי הקצה של צורות התשתית )שרטון ומשטח( עם שיפוע תלול 

 ביניהם.

חפירת שוחות אורכיות ורוחביות בצורת התשתית מסוג משטח הראתה כי מבנה המשטחים קעור ומוגדר היטב. המשטחים 

ס"מ(. מעבר לעומק זה השכבה  14.1הם שכבה דמויית עדשה המורכבות מסחף דק גרגר. עומק השכבה מוגבל )בממוצע 

מזכיר את הרכבו של שרטון. בחתך אורכי השלד התת נקטעת על ידי סחף חלוקי גס גרגר שאמנם לא נדגם, אולם הרכבו 

הגרגר מבקיע -קרקעי עולה בקרבת זנב או ראש המשטח. עובי שכבת המשטח מינימאלית בקרבת השרטון, היכן שהשלד גס

 אל פני השטח, ומקסימאלית בעוביה במרכז המשטח. ממצא זה נתגלה כממצא מפתח בהסבר הדינמיקה של צורות התשתית.

הגרגר הגלי, המבקיע מעל אל פני השטח ומעל -התשתית המוגדרת כשרטון היא החלק העליון של השלד גססוג צורת 

למשטח. צורות התשתית מסוג משטח הן למעשה סחף דק גרגר המושקע על החלקים הנמוכים של התשתית הגלית. אזורי 

רך הקצר יחסית של אזור מעבר, כחלקו המעבר נגלים היכן שהשלד מבקיע חלקית דרך המשטח. בכך ניתן להסביר את האו

משטח מזכיר צורת תשתית בנחלי איתן בעלי -הקטן מהשלד הגלי שיכול להבקיע רק חלקית דרך המשטח. רצף השרטון

, אלא שבנחלי אכזב ה"בריכה" מלאה בחומר דק גרגר. היחס בין הריווח של riffle-pool -בריכה-שרטון –תשתית חצצית 

עבור שרטון ומשטח בהתאמה, תוצאה העומדת בקנה אחד עם המתואר עבור  4.4 -ו 1.4וץ הוא צורות תשתית לרוחב ער



riffle-pool עם זאת, המשרעת בין ראש השלד הגלי ותחתיתו קטנה באופן ניכר ביחס למשרעת בין האזור הגבוה והנמוך .

 .riffle-pool -ביותר ב

מהלך המחקר, ביניהם אירועים קטנים ובינוניים, הגדול ביותר מלא שבעה אירועי זרימה נמדדו ב דינמיקה של צורות תשתית.

 שיאיים.-שיאיים וגם רב-דקות. במהלך התקופה נמדדו גם אירועים חד 714 -גדות והארוך ביותר ארך כ

כאשר נבדק השינוי במיקום גבולות סוגי צורות תשתית במקטע הנחקר, נמצא כי גם כאשר אלה התרחשו הם היו קצרי 

ותוך מספר אירועים השתנו למצבם ההתחלתי. בכך תצורת התשתית במקטע, מבחינת סוגי צורות התשתית ומיקומן, ימים, 

 -נשארה ללא שינוי במהלך תקופת המחקר. השינויים במיקום הגבול של צורות התשתית נעו בין שינוי של מטרים ספורים ל

( שינוי במיקום הגבול של צורת התשתית כתוצאה 1גים: )מ'. השינוי שנצפה בצורות התשתית ניתן לחלוקה לשני סו 11

( התמזגות או הפרדות של צורות תשתית, הנובעות מהשקעה 2) ;גרגר או הסרתו בגבול צורת התשתית-מהשקעת סחף דק

 גרגר במרכז שרטון. אזורי המעבר היו בעלי הסבירות הגבוהה ביותר לשינוי, ובעלי הסבירות הנמוכה-או הסרה של סחף דק

ביותר היו השרטונות. תוצאה זו מתקבלת על הדעת בעיקר בהקשר לפיו כאשר מתרחשת אפילו מעט השקעה או הסרה של 

חומר דק באזורי המעבר, הם הופכים לשרטון או למשטח, היות ואזור המעבר מכוסה בשכבה דקה בלבד של סחף דק גרגר, 

גרגר. במרבית המקרים בהם התרחשו שינויים -סחף דקבעוד שרטון, עקב גובה החלקיקים בו, פחות סביר שיתכסה ב

 במקטעי צורות התשתית, השינוי הינו הדרגתי: משטח לאזור מעבר לשרטון, בלא מעבר משטח לשרטון.

יתכן שהחסר בשינוי ארוך טווח בצורות התשתית הוא תוצאה של השלד התת קרקעי הגלי והסחף הגס בו הוא מאופיין, 

קיקים ממנו. בכך גליות השלד קובעת ומקבעת את מיקום צורות התשתית בערוץ. מעל אלה, ובכך שלא נצפתה הסעת חל

סחף דק גרגר מוסע ומושקע ובכך משנה את מיקום הגבול של צורות התשתית. כדי שצורת התשתית בערוץ תשונה 

הגרגר אינו ידוע -גסמשמעותית, יש צורך באירוע גדול בהרבה מאלה שהתרחשו במהלך תקופת המחקר. מקור השלד הגלי 

 ויתכן שקשור לרוחב הערוץ, אולם הנתונים אינם מספקים כדי לומר בוודאות.

מאמץ הגזירה מעל שרטונות כנראה גבוה מאשר מעל משטחים. לא נצפתה במהלך המחקר עליה או ירידה בגובה התשתית, 

 וך מקטע הערוץ מוסעים גם החוצה ממנו.דבר המעיד שהקישוריות בין צורות התשתית בערוץ טובה: חלקיקים המוסעים לת

נמצא כי כל עליה בחספוס מקטע הערוץ הנחקר מלווה במידה דומה של ירידה בחספוס. דפוס זה מדגים את השינוי קצר 

המועד במיקומם של גבולות בין סוגי צורות תשתית, ואת החסר בשינויים ארוכי טווח. במהלך המחקר חלה ירידה הדרגתית 

אירוע החמישי( בגודל השינויים החלים במיקומם של הגבולות בין סוגי צורות התשתית. הירידה היא כנראה )מלבד לאחר ה

תוצאה של גל סדימנטים שהחל בחלקו המעלי של אגן הניקוז ומוסע בערוץ., כל אירוע מפנה סחף נוסף מגל הסדימנטים 

הנחקר ובכך מתרחשת ירידה בגודל שינוי המיקום גרגר המאפיינות את שכבת המשטח( מהמקטע -)המורכב מפרקציות דקות

יתכן שהירידה  ;של גבול צורות התשתית. האירוע החמישי הוא האירוע הארוך ביותר שהתרחש במהלך תקופת המחקר

החדה בגודל השינויים בגבול בין צורות התשתית הינה תוצאה של משך האירוע בכך שהתפנתה כמות גדולה יותר מגל 

 בערוץ. הסדימנטים העובר

נמצא קשר בין שינוי משרטון למשטח ובין משך השפילה באירוע. נראה כי שפילה ארוכה מנפה סדימנטים דקי גרגר 

מהשרטון ומשקיעה אותם במשטח. בכך, בסיום אירוע המאופיין בשפילה ארוכה התשתית מאורגנת היטב, דבר המביא גם 



בכך התשתית פחות  ;ת הדרגתית ויש פחות זמן לניפוילהתארכות המשטח. כאשר השפילה קצרה, ההשקעה היא פחו

 מאורגנת מרחבית.

. גורם נוסף המשנה את הדינמיקה של צורות תשתית הוא חדירת סילט השפעת חרסיות וסילט על דינמיקה של צורות תשתית

ת משמעותית וחרסית לתשתית, המשפיעה על תנועת צורות תשתית. כמות גדולה של סילט וחרסית בתשתית נמצאה כמעכב

( 2) ;(  החספוס ובליטתם של חלקיקים גדולים מעל פני התשתית קטנו1את תחילת התנועה של גרופת בשלוש דרכים: )

צפיפות האריזה של חלקיקים בהוספת חלקיקים מגודל סילט וחרסית עלתה, ובכך קטן הסיכוי לחילוץ חלקיקים במהלך 

 רסית מעלה את חוזק התשתית דרך כוחות  קוהזיה ואדהזיה.( סחף בין חלקיקי מגודל סילט וח3וכן ) ;זרימה

 



 נושא העבודה: מתארים חדשים בחיפוש יוריסטי

 שם המגיש: רוני שטרן

 שמות המנחים: ד"ר אריאל פלנר וד"ר מאיר קלך

 

 תקציר

חיפוש יוריסטי היא שיטה כללית לפתרון בעיות בבינה מלאכותית. לפיכך, קיים מגוון מתארים שונים לבעיות חיפוש. 

יתקבל, בעוד שבמתארים אחרים רק פתרונות שמוכח כי הם  לדוגמא, בבעיות חיפוש מסוימת כל פתרון שימצא

)לפי מדד איכות כלשהו( יהיו "טובים מספיק". בעבודת מחקר זו מוצגים שלושה מתארים חדשים  םאופטימאליי

וחיפוש תבניות בגרפים לא ידועים. חיפוש פתרון במחיר   PACלבעיות חיפוש: חיפוש פתרון במחיר מוגבל, חיפוש 

מרחיבים את האופן המסורתי שבו מוגדר איכות הפתרון הרצוי. חיפוש תבניות בגרפים לא  PACוש מוגבל וחיפ

  .ידועים מתייחס למתארים בהם העלות אותה רוצים למזער בחיפוש היא העלות של פעולות גילוי

חיפוש פתרון במחיר מוגבל הוא מתאר של בעיית חיפוש בה נדרש למצוא מסלול במרחב מצבים אל מצב מטרה, כך 

שהעלות של המסלול שמוחזר אינו עולה על מחיר קבוע המוגדר מראש. אלגוריתמי חיפוש קיימים אינם מותאמים 

יר הקבוע שיש למצוא פתרון בעלות למציאת פתרון במחיר מוגבל, שכן הם אינם מוגדרים לקבל כפרמטר את המח

Potential Search (PTS .) –קטנה ממנו. לצורך מתאר זה פותח בעבודת מחקר זו "אלגוריתם מבוסס פוטנציאל" 

שהם חלק  הסיכויבו קודקודים מפותחים לפי  search best-firstהוא אלגוריתם חיפוש ממשפחת  PTSאלגוריתם 

 של הקודקוד.  פוטנציאלסיכוי זה נקרא ה מפתרון בעלות נמוכה מהמחיר הרצוי.

של כל קודקוד שבוחנים במהלך החיפוש. אולם, ניתן למצוא  פוטנציאלהוא חישוב ה PTSאתגר מרכזית במימוש 

של כל הקודקודים שפוגשים בהם פוטנציאל הכי גבוהה גם ללא חיפוש מפורש את ה פוטנציאלמיהו הקודקוד בעל ה

בהינתן פונקציה יוריסטית, האומדת את הכי גבוה  פוטנציאל ת הקודקוד בעל הבמהלך החיפוש. ניתן לזהות א

(, ובעזרת בחינת הקשר בין פונקציה יוריסטית זו למרחק האמיתי goal stateהמרחק בין קודקוד נתון למצב מטרה )

 אחד התרומות המשמעותיות של עבודת מחקר זו הוא בחיבור בין קונספטים .של קודקוד אל מצב מטרה

ובכך שניתן לבצע זאת במקרים מסוימים באופן  , פוטנציאלהסתברותיים לעולם החיפוש היוריסטי, כדוגמאת ה

 פשוט יחסית ויעיל.

מעבר לפתרון בעיות אמיתיות בהן נדרש פתרון במחיר מוגבל, ישנם מתארי חיפוש נוספים בהם ניתן להעזר ביכולת 

בעזרת פתרון של סדרה של בעיות חיפוש  anytimeלפתור בעיות מסוג זה. באופן ספציפי, ניתן לבנות אלגוריתם 

ו גם לאחר שהחזיר פתרון ראשוני, ריץ אותהוא אלגוריתם שניתן להמשיך לה anytimeבמחיר מוגבל. אלגוריתם 

 anytimeעולה ככל שנותנים לו יותר זמן לרוץ. אלגוריתמי  anytimeכאשר איכות הפתרון המוחזר על ידי אלגוריתם 

נפוצים מאד ביישומי זמן אמת כגון רובוטיקה, בהם לרוב אין מספיק זמן למציאת פתרונות אופטימאליים. בעזרת 

יעיל השווה בביצועיו ולרב  anytimeן סדרה של בעיות חיפוש במחיר מוגבל, מתקבל אלגוריתם לפתרו PTSשימוש ב 

 קיימים. anytimeגם עולה על אלגוריתמי 

, מרחיב את הקונספט של "כמעט" אופטימלי PACבמתאר השני המוצג בעובדת מחקר זו, הנקרא חיפוש 

(suboptimal בחיפוש .)PACלותו היא בסיכוי גבוה לא יותר מפקטור קבוע כפול , המטרה היא למצוא פתרון שע

מחקר  היא אחת התרומות המשמעותיות של עבודת PACהעלות של הפתרון האופטימאלי. עצם ההגדרה של חיפוש 

בנוסף, בעבודת מחקר זו מוצגת תשתית איכות הפתרון הרצוי. סתברותית של זו, שכן היא מאפשרת הגדרה ה

 PAC. אחד האתגרים המרכזיים בבניית אלגוריתם חיפוש PACחיפוש אלגוריתמי  אלגוריתמית פשוטה לפיתוח 



הוא לזהות מתי הפתרון הכי טוב שנמצא עד כה הוא אכן קרוב לאיכות של הפתרון האופטימאלי בסיכוי גבוהה. 

 מוצגות מספר שיטות להתגבר על אתגר זה, המבוססות על לימוד מקדים של פונקצית ההתפלגות של היחס בין

פונקציה יוריסטית קיימת לעלות האמיתית שאותה הפונקציה היוריסטית מנסה לאמוד. ניסויים אמפיריים 

מאשר   ימאשרים את השערת המחקר כי ניתן למצוא מהר יותר פתרון שהוא בסיכוי גבוה קרוב לפתרון האופטימאל

 למצוא פתרון שהוא בוודאות קרוב לפתרון האופטימאלי.

שמוצג בעבודת מחקר זו מתייחס לגרפים לא ידועים. המתאר של חיפוש בגרפים לא ידועים,  מתאר החיפוש השלישי

שהוגדר כבר בעבודות קודמות, מתייחס לבעיית חיפוש בה הגרף אינו ידוע מראש, והמטרה היא לצמצם את העלות 

הכללית של חיפוש  של גילוי חלקים חדשים מהגרף במהלך החיפוש. החלק השלישי של עבודת מחקר מתייחס לבעיה

לצורך פתרון בעיות מסוג זה מוצגת תבנית כללית לחיפוש בגרפים לא ידועים,  תבנית נתונה בגרפים לא ידועים.

. כמו כן ניתנים מספר אלגוריתמים יוריסטיים על גבי תבנית חיפוש זו, כולל best-first searchהמתבססת על  

תי על הגרף הלא ידוע שבו מתבצע החיפוש, כדי למקד את החיפוש. המסוגל לנצל ידע הסתברו *RPatternאלגוריתם 

כדי לבחון את היתרונות והחסרונות של האלגוריתמים שהוצעו, בוצעו ניסויים על גרפים אקראיים, גרפים מסוג 

scale-free  וכן בתוכנת חיפוש ברשת המחפשת תבנית של קליקה בגודל קבוע של מאמרים בGoogle Scholar כמו .

 .competitive ratioוניתוח של ה  best case, worst caseניתן ניתוח תיאורטי של הבעיה, כולל  כן

או  (AAMAS ’10, SoCS’10, ICAPS ’11, SoCS ‘11) רב החלקים בעבודת מחקר זו פורסמו בכנסים בינלאומיים

 בכתב עת. reviewתהליך של תחת 

  



Abstract 

In some search settings, any solution found is acceptable, while in other settings only the best 

solution (according to some metric) is ``good enough''. Naturally, low quality solutions are 

often easier to find than high quality solutions. Consequently, different search settings 

require different search algorithms, and it is important to characterize accurately the settings 

of a given search problem. In this dissertation, three new search settings are presented: (1) 

bounded-cost search, (2) PAC search, and (3) pattern searching in unknown graphs. These 

new settings address concepts of solution quality and solution effort that cannot be efficiently 

addressed with existing search algorithm.  

 

In a bounded-cost search setting the task is to find a path in a state space with cost under a 

given budget. Existing search algorithms are not able to solve a bounded-cost search 

problem efficiently, since they are not designed to consider a bounded budget. To address 

the bounded-cost search setting, the Potential search (PTS) algorithm is presented. PTS is a 

best-first search that expands nodes according to the probability that they will be a part of a 

solution of cost less than the required budget. This probability is termed the potential of a 

node. Calculating the potential of each node is challenging. However, it is possible to identify 

and expand the node with the highest potential without explicitly calculating the potential for 

any node.  

 

Solving bounded-cost search problems has applications beyond the bounded-cost setting. 

Specifically, an anytime algorithm can be constructed by solving a sequence of bounded-cost 

search problems with a decreasing cost bound. An anytime algorithm is an algorithm that 

continues to run after the first solution is found, finding solutions of better qualities until it is 

halted. Anytime algorithm are very common in time-critical applications such as robotics, 

where waiting until the optimal solution is found is often infeasible. One of the important 

contributions of the work presented in this dissertation is a non-parametric anytime 

algorithm, constructed by solving a sequence of bounded-cost search problems with PTS. The 

resulting algorithm, named APTS, is competitive and often outperforms state-of-the-art 

anytime search algorithms, and is in general more robust. 

 

 

In the second setting introduced in this dissertation, named PAC search, the task is to return a 

solution that is suboptimal with high probability. Defining PAC search is by itself a major 

contribution of this dissertation, as it is the first time that the desired solution quality of a 

search problem is defined probabilistically. Furthermore, a simple but general framework is 

given for constructing a PAC search algorithm. A key challenge in a PAC search algorithm is to 

identify when the incumbent solution is indeed suboptimal with high enough probability.  

This is done by learning the error of the heuristic function used to guide the search, and 

exploiting knowledge gathered throughout the search. Experimental results confirm that 

indeed finding a solution that is with high probability suboptimal can be done much faster 

than finding a solution that is guaranteed to be suboptimal.  

 

 



The third search setting researched in this dissertation is the unknown graph. An unknown 

graph is explored node-by-node, where exploring each node incurs an exploration cost.  

In an unknown graph setting, the task is to minimize this exploration cost. Specifically, this 

dissertation focuses on the problem of searching for a pattern in an unknown graph. This 

problem is analyzed analytically, including theoretical best-case, worst-case and competitive 

ratio. Furthermore, a best-first search framework is given for finding a pattern in an unknown 

graph setting. Several heuristic algorithms in this best-first search framework are given, 

including an algorithm RPattern* that can exploit additional probabilistic knowledge of the 

searched graph. Experimental results demonstrate the efficiency of the proposed algorithms. 

These experimental results were performed on various types of graphs, including simulated 

random and scale-free graphs as well as on an online web crawler application that searches 

for a $k$-clique pattern in Google Scholar. 

 

Most parts of this dissertation have been previously published in international conferences as 

full papers (SoCS'10,SoCS'11, ICAPS'11) and posters (AAMAS'10,SoCS'10). Other parts are 

currently under review. 



  עשרה- פרוטומות בצרפת במאה השמונה: פני הנאורות: נושא העבודה

  רונית מילאנו: שם המגישה

  אריה דבי-ר נירית בן"ד: שם המנחה

  :העבודה תקציר

 חברתיות נדות'המנסחת ומפיצה אג – אמנות של מכוננת כצורה הפרוטומה אנר'ז של הפעולה את בוחן זה מחקר
 והקולקטיבית האישית הזהות. 1750-1789 השנים בין בצרפת נוצרו זה במחקר שנבחנו הדיוקן פסלי. ופוליטיות
הנרחבת  בהפצה בהתחשב. זה מחקר של במרכזו עומדת, שמצטיירת מן הפרוטומות כפי, בעידן הנאורות הצרפתית

 לב תשומת את מפנה העבודות של המוצעת הקריאה, עשרה השמונה של המאה בפריז והצגתם הפרוטומות של
  .המתעוררים האידיאלים והפצת לביטוי ששימש תרבותי כמכשיר הזה אנר'הז של והפעיל המרכזי לתפקיד

 הפרק: דיוקנים של שונות קבוצות בחנתי, שנוסחו והופצו באמצעות הפרוטומות הנושאים את ולנתח להגדיר מנת על
 פילוסופים שפרוטומות קלסיציסטיות שלמזהה  זה פרק. הזמן-בני צרפתים פילוסופים של בדימויים מתמקד הראשון
 בניגוד שעמד גנרי באופי ניחן הקלאסיציסטי הסגנון: תיאורטי מתח מגלמים העשרה שמונה במאה צרפתים

 היוו למעשה דימויים פרוטומות אלו, לטענתי. זו בתקופה וייחוד באינדיבידואליות תרבותי עניין של להתפתחותו
 כוח של קולקטיבית תחושה על הן דגש כללו הם: בעידן השכלה הזהות של תהדואליו אשר שיקפו את היברידיים
  .וייחודיות אישית עצמית חשיפה והן על, תהקלאסיציסטי הנוסחה ידי על שיוצג פטריוטי

 לצד יצוג, החיוך שמוטיב אני טוענת בפרק זה. הנדונה בתקופה צרפתיות נשים של דיוקנים מפוסלים בוחן השני הפרק
הנאה , לאושר השאיפה טוען שאידיאל זה מחקר. וייחודית חדשה אמנותית נוסחה מהווה, חשוף למחצהשד נשי 
 המורכבות שוב משתקפת. זו אמנותית נוסחה באמצעות, כאן שנדונו בתמציתיות בפסלים יוצגו נשי גופני ועונג אימהית

 המסורתית הארוטית הווייתה: המחודשהדימוי הנשי  של הדואליזם את נושאים אלו שכן פסלים, ההשכלה תרבות של
  .מסורה כאם שלה החדש הטבעי בתפקיד מלווה האישה של

דיוקני ; ילדות של גנריים פרוטומות אלו לבין ייצוגים בין להבחין שיש ומציע ילדים של השלישי מתרכז בדיוקנים הפרק
 ילדות של רעיונות שמעוררים ,עצמי וביטוי עצמית חקירה של ,הזמן-בני רווחים לנושאים קשורים ילדים מפוסלים
 להיות צריכים, כייצוגים של תמימות מסורתי באופן שנקראו, ילדים שדיוקני טענתי בפרק זה. אדם כל הקיימים בתוך

  .מודרני העצמי תהליך צמיחת את ומהדהדים עצמית-מודעות כדימויים המסמלים מפורשים מחדש

 ובאמצעות, דרכים במגוון מיוצגים היו גברים .הזמן-צרפתיים בני גברים של פרוטומות לבחון פונה אני הרביעי בפרק
, גבריות של המעורפלת לתפיסה תרמו הללו השונים שהייצוגים פרק זה טוען. שונים ובגדים פנים הבעות, סגנונות

העצמי של כמבטאים את הויתור  אותם לפרש שבמקום מציעה אני ,תוך בחינת הייצוגים הגבריים. לתקופה האופיינית
 של וטבעי עדין, רגיש, מודרני לדימוי דומיננטית מגבריות, דימוי בתהליך שינוי כמציגים להתפרש עשויים הם, הגבריות
  .גבריות

תוך . המהפכה הצרפתית של ערב הפוליטית הזירה על השפיעו הללו הנאורות רעיונות כיצד חוקר החמישי הפרק
 גישה, גבריות של חדשה תפיסה כי גיליתי, בצרפת הישן המשטר של האחרונים המלכים שלושת של ייצוגיהם ניתוח
 אמנותית התאחדו והניבו נוסחה לשליט העם בין היחסים מערכת של מחודשת והגדרה, אנושי אושר כלפי חדשה
  .של בני המלוכה לפרוטומות חדשה

 לקרוא לי אפשרה זו גישה. מרכזית זכו לתשומת לב הזמן שלהן-בת וההבנה הפרוטומות של ההתקבלות, זה במחקר
ולמעשה לחברה , לצופה רעיונות ששיקף כדימוי אלא, חיקוי מדויק המציג כאובייקט רק לא הדיוקן המפוסל את

 יותר רבה במידה אפשרה לו – לציור בהשוואה - נתפס פיסול שבה המסוימת הדרך. הזמן בצרפת-בת גבוהה-הבינונית
הוא , העת העתיקה של המוסרי ועם טבעה עם אינטלקטואליזם שלו הקשר בשל: תוקונבנציו חדשים לשאת רעיונות

 והמוסרי הנשגב אופיו תחת' לגיטימציה' עברו, אלה. ביותר חתרניים רעיונות ולהטמיע אפילו להפיץ היה עצמתי דיו כדי
 .הנאורות פרויקט של לסוכן את הפרוטומה שהפך, המדיום של

 



The Face of Enlightenment: The Portrait Bust in Eighteenth‐Century France 
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Dissertation Abstract: 

This study explores the operation of the genre of portrait‐bust as a constitutive form of art – articulating and 

propagating social and political agendas. The portrait busts investigated in this study were created in France 

between the years 1750‐1789. The French individual and collective identities at the age of Enlightenment, as 

illustrated  by  the  portrait  busts,  stand  at  the  center  of  this  study.  Considering  the  portraits' widespread 

distribution and display in eighteenth century Paris, the proposed reading of the works calls attention to this 

genre’s central and active role as a cultural device used to articulate and disseminate the emerging ideals. 

In order to define and analyze the themes articulated and propagated through the busts,  I have examined 

different s groups of portraits: the first chapter focuses on busts of contemporary French philosophers. This 

chapter  recognizes  that  the  classicizing  portrait‐busts  of  French  philosophers  in  the  eighteenth  century 

embody  a  theoretical  tension:  the  classicizing  style  endowed  them with  a  generic  quality  that  stood  in 

contrast to the development of a cultural interest in individuality and singularity during this period. I argued 

that  these busts were  in  effect hybrid  images  that  reflected  the dualism of  Enlightenment  identity:  they 

included an emphasis both on a collective sense of patriotic virtue represented by a classicizing formula, and 

on individual self‐revelation and singularity.  

The second chapter explores sculpted portraits of French women  in  the period  in question.  In  it,  I argued 

that the motif of the smile, together with a seminude breast, constitutes a new and unique artistic formula. 

This study posits  that  the  ideal of  the pursuit of happiness, maternal delight and  female physical pleasure 

were  epitomized  in  the  busts  discussed  here,  through  this  artistic  formula.  Again,  the  complexity  of 

Enlightenment culture is reflected, as these busts carry the dualism of the redesigned image of women: the 

woman’s traditionally erotic constitution is accompanied by her new natural role as a devoted mother.  

The  third  chapter  centers  on  portrait  busts  of  children  and  suggests  that  children’s  portraits  should  be 

distinguished from generic images of childhood; they are related to prevailing contemporary themes of self‐

exploration and self‐expression which evoke notions of childhood existing inside every person. I argued that 

children’s portraits, which were traditionally read as emblemizing innocence, should be reinterpreted as self‐

acknowledged images that resonate with the emergence of modern selfhood.  

In  the  fourth chapter  I  turn  to examine portrait busts of French contemporary men. Curiously, men were 

represented  in a variety of ways, employing different styles,  facial expressions and clothing.  I argued  that 

these various representations contributed to the ambiguous perception of masculinity, characteristic of the 

time. Exploring the masculine images I suggest that rather than interpreting them as conveying a masculine 

renunciation, they may be understood as propagating an image in transition, from dominant masculinity to a 

modern, sensitive, tender and natural image of manhood. 

The fifth chapter investigates how these Enlightenment ideas affected the pre‐revolutionary political sphere. 

Analyzing the portraits of the last three kings of Ancien Régime France, I revealed that a new perception of 

manhood, a new approach towards human happiness, and a redefined relationship between the people and 

their ruler all consolidated and bred a new artistic formula for royal busts. 



In this study, the reception of the portraits and their contemporary understanding was at the heart of my 

interest. This approach enabled me to read the portrait bust not merely as an artifact that displays a good 

likeness, but rather as an image that reflected ideas on the viewer, and by extension, on the French middle 

and  high  society  of  the  time.  The  particular way  in which  sculpture was  perceived  –  in  comparison  to 

painting  –  allowed  it  to  carry  to  a  larger  extent  new  ideas  and  conventions:  due  to  its  association with 

intellectualism and the virtuous nature of ancient times, it possessed great power to propagate and implant 

even  the most  subversive  ideas.  These, were  ‘legitimized’  under  the  sublime  and  virtuous  nature  of  the 

medium, which turned the portrait bust into an agent of the Enlightenment project. 
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Abstract: The movement of organisms is a fundamental process in the function of 

ecosystems. Although a large volume of movement-related research exists, 

interpreting fine-scale movement data in order to understand how movement is 

impacted by the ecology of the organism or how movement, in turn, impacts the 

organism’s ecology has remained a challenge.  In this work, I address three issues in 

movement ecology: (a) how can the raw data, consisting of a series of consecutive x,y 

grid locations, be translated into a format that is informative; (b) in what ways are 

movement characteristics influenced by the ecology of animals; (c) how does 

movement influence the ecology of  animals.  

My study focused on the movement of plains zebra (Equus burchelli) and African 

elephants (Loxodonta africana), using high-resolution and high-volume GPS data in 

Etosha National Parks (ENP), Namibia.  The work has three parts, each addressing 

one of the three issues mentioned above. 

In the first part, I present and evaluate a novel method I developed to characterize 

each x,y location in terms of the activity performed by the animal at that point.  At any 

location on an animal's path, the movement behavior of the animal can be defined at 

two different levels: (1) fundamental Movement Elements (FMEs), corresponding to 

single-steps and consisting of velocity/turning angle elements (running, trotting, etc.); 

and (2) Canonical Activity Modes (CAMs), which are the emergent macro modes of 

movement activity (e.g. foraging, heading to water, escaping predation). The method, 

termed the First-passage Radial Scaling of Time (FiRST) identifies the appropriate 

time scale at which ecologically relevant CAMs emerge from movement data.  

In the second part, I use the FiRST method, in combination with other methods, to 

study how zebra and elephant movement patterns change with group size, reflecting a 

shift in foraging strategy in response to intraspecific competition. The results suggest 

that an individual belonging to a smaller group senses the same environment 

differently than an individual belonging to a larger group.  Specifically, individuals in 

smaller groups see a richer environment and tend to be 'cream skimmers,' while 

individuals in larger groups tend to be 'bowl lickers,' feeding also on the low quality 

forage in the patch and depleting it.  



In the last part, I show, using a modeling approach, that the movement patterns of 

zebra, in combination with other elements, are key factors in shaping the patterns of 

anthrax outbreaks observed in ENP. Anthrax is a serious and often fatal disease 

caused by Bacillus anthracis. The Bacillus anthracis is a spore-forming bacterium, 

and it is believed to be an obligate pathogen and to have limited ability to propagate in 

soil. After an infected animal dies of anthrax, the spores are shed to the ground and 

attach strongly to soil particles. This strong attachment of the spores to the soil causes 

the soil around the carcass to stay contaminated with many spores for an unknown 

period and creates a local infectious zone (LIZ). In ENP, anthrax outbreaks occur 

predominantly in plains zebra. In addition, a few African elephants die every year 

from anthrax. The remarkable point is that the peak outbreak season differs between 

elephants and other ungulates: among zebra it peaks in the end of the rainy season, 

while in elephants it peaks in the end of the dry season. While this appears puzzling, 

this unique pattern may be an important key in understanding anthrax dynamics. 

Specifically, this pattern implies that species-specific seasonal changes in host 

movement behavior may play an important role in anthrax outbreaks in the central 

part of ENP and may explain the observed patterns.  

According to my simulation results, I hypothesize that the unique disease pattern we 

find in the central part of ENP results from the movement pattern of the zebra and LIZ 

dynamics.  These two elements influence the probability that an animal will graze in a 

LIZ 
 



בשמורת הטבע אתושה  התפקיד של תנועת בעלי חיים בדינמיקה של מחלת האנטרקס: שא העבודהנו

 שבנמיביה

 רועי צידון: מגיש

 פרופסור דוד זלץ ופרופסור וויין גץ: מנחים

  :תקציר

בשנים האחרונות . אחד התהליכים הבסיסיים בתפקודה של מערכת אקולוגית הוא תנועה של אורגניזמים

רבים בנושא של תנועת בעלי חיים אך למרות זאת עדיין לא ברור כיצד האקולוגיה של בעל  נעשו מחקרים

 .שלו משפיעה על האקולוגיה של בעל החיים כיצד התנועה, ולהיפך, החיים משפיעה על תנועתו

כיצד . א: אקולוגיה של תנועה של חקרמהעומדים בפני העיקריים נושאים שלושה בעבודה זו אני עוסק ב

ממידע לא רציף של ) הכללית ומתוך כך את התנהגותו(התנועה של בעל חיים  ניתן להבין את התנהגות

כיצד האקולוגיה של בעל החיים . ב). GPSכגון המידע המתקבל מקולרי (מיקומים בהם שהה הפרט 

 .כיצד התנועה של בעל החיים משפיעה על האקולוגיה שלו. ג. משפיעה על התנהגות התנועה של הפרט

 )Equus burchelli(של זברות נתוני תנועה ח וניתתוך כדי  שאלות הללולשלושת ה התייחסתיבעבודה זו 

שלושה ל העבודה מחולקת .בשמורת הטבע אתושה שבנמיביה )Loxodonta africana( ופילים אפריקאים

 .כאשר כל חלק מתייחס לאתגר אחד מתוך השלושה, חלקים

לניתוח  method time-of-scaling-ialpassage rad-first (FiRST)אני מציע שיטה חדשה בחלק הראשון 

ונחים של במ X,Yשיטה זו מקטלגת מיקומי  .GPSנתונים המתקבלים מקולרי בעזרת תנועה של בעלי חיים 

כל מיקום במסלול אותו עובר בעל  .מסויםאת התנהגות בעל החיים במיקום לדעת לנו מאפשרת התנהגות ו

התנהגות . 2 )התנהגות התנועה במיקרו(הטכניקה של התנועה . 1: החיים יכול להיות מוגדר בשתי רמות

התנהגות תנועה במקרו כגון מנוחה לעומת הליכה לטווחים (התנועה הנגזרת מהתנהגות בעל החיים 

כשבעל חיים , לדוגמא(מכיוון שהתנהגות תנועה במקרו מורכבת מהרבה טכניקות תנועה שונות ). ארוכים

וד להבין את התנהגות התנועה קשה מא, )הולך מהר מאוד ולפעמים לאט מאודהולך לבור מים לפעמים הוא 

שיטה הבעזרת  .)תנועהשל טכניקות המייצגים  קצרים קטעיםמ( GPS -לרי הויקומים המתקבלים מקמהמ

ה מהתנהגות תנועה אני יכול לזהות את פרק הזמן בו התרחשה התנהגות תנועה מסויימת ולהפריד שפיתחתי

על ידי שימוש  נבדקההשיטה  שימושיות .בתנועההרבה שקיימת רות הסטוכסטיות למ וזאת אחרת

 .מפרידה בצורה טובה בין ההתנהגויות השונות אכן השיטההתקבל שו בסימולציות מחשב
התאורייה המקובלת טוענת . לי חיים חברתיים החיים בקבוצה חווים תחרות עקיפה על מקורות מזוןבע

בעזרת השיטה , חלק השני של העבודהב. גדלה התחרות שהפרט חווה ,גדל שככל שמספר הפרטים בקבוצה

הנמצאים במצבים חברתיים זברות ופילים תנועה של האסטרטגיות את בחנתי  ,שפיתחתי ושיטות אחרות

. ההיפותזה שלי הייתה שכתוצאה מתחרות זו אסטרטגית התנועה ושיחור המזון תשתנה בהתאם. שונים

ת צורכות יותר מזון הן יכלו כתמי מזון בקצב מהיר יותר ולכן יצטרכו לבקר ביותר מכיוון שקבוצות גדולו

 ולכן הןזון שבתוך הכתמים הממיותר קבוצות גדולות מכלות . כתמי מזון וללכת יותר מאשר קבוצות קטנות

הפרט בקבוצה גדולה מוגבל הרבה יותר מאשר פרט , בנוסף. יטו לחזור פחות לכתמים אותם הם ביקרו

התוצאות הראו שאכן התנהגות  .קבוצה קטנה ולכן הוא ישאר ויאכל באותה הנקודה לאורך זמן ארוך יותרב

ככל שמספר הפרטים . )באופן זהה בשני המינים( התנועה ושיחור המזון משתנה עם עלייה בגודל הקבוצה

 פחות חוזרותופחות זמן בתוך כתמי המזון  השוה, הקבוצה ביותר כתמי מזוןמשתמשת בקבוצה גדול יותר 

בין כתמי  :פרטים השייכים לקבוצות גדולות יותר, בנוסף התנהגות התנועה שלהם שונה. לאותו כתם המזון

. )שוהים יותר זמן בשטח קטן(הפרטים נעים לאט יותר מהר יותר ואילו בתוך הכתמים  נעיםהמזון 



משנה את , החווה תחרות עזה על מקורות המזון, קבוצה גדולהמתוצאות אלו ניתן להסיק שבעל חיים החי ב

מסקנה כללית יותר . התנהגות שיחור המזון שלו ממשחר מזון סלקטיבי למשחר מזון הרבה פחות סלקטיבי

בקבוצה  באותה סביבההחי פחות מאשר פרט  סביבה עשירה" רואה"היא שבעל חיים החי בקבוצה גדולה 

 . קטנה יותר

המבוססת על נתונים אמפיריים שאספתי בעבודת  ת מחשבבעזרת סימולצי, ל העבודהש אחרוןבחלק ה

ולהבין עד כמה לתנועה של בעל החיים  השדה הצלחתי לחקות את הדינמיקה של מחלת האנטרקס באתושה

 .יש השפעה על סיכוייו להידבק מאנטרקס

ה במקומות רבים בעולם הינה מחלה הנפוצ Bacillus anthracisמחלת האנטרקס הנגרמת מהחיידק 

הדעה הרווחת היא שבעלי חיים בבר נדבקים במחלה תוך כדי אכילת עשב עם . הפוגעת בעיקר בחולייתנים

). ימים 1-7(בעל חיים שנדבק באנטרקס ימות לאחר מספר ימים . רגבי אדמה המכילים נבגים של החיידק

עם הדם (ייפול לקרקע ,עיל יהפוך לנבגלאחר שבעל החיים מת מאנטרקס והחיידק נחשף לחמצן החיידק הפ

 .  ויתחבר בחוזקה לגרגירי הקרקע) ושאר הפרשות

לת האנטרקס מתפרצת מח. בשמורת הטבע אתושה שבנמיביה הדינמיקה של המחלה הינה מעניינת ביותר

 לעומת זאת פילים נפגעים. לקראת סוף העונה הרטובה) בעיקר בזברות(פוגעת בפרסתנים שונים מידי שנה ו

דפוס זה מרמז שלתנועה . םירוב מקרי האנטרקס בשמורה מרוכזים באזור מסוי, בנוסף. בסוף העונה היבשה

אחר  ,במשך שנתיים,עקבתי ,בדוק זאתכדי ל .של הנשאים יכול להיות תפקיד מרכזי בדינמיקה של המחלה

 . VHF -ו GPSזברות בעזרת משדרי  75 -פילים ו 15התנועה של 

בגי האנטרקס מרוכזים במקומות בהם בעלי חיים מתו מאנטרקס ולא מפוזרים באופן הנחת המחקר היא שנ

סיכוייו של בעל חיים שרועה במקום שנבגי האנטרקס נמצאים להידבק במחלה . רנדומאלי בכל רחבי הפארק

לכן מכיוון שבאזור מסוים הסיכוי של פרט ללכת ו גבוהים עשרת מונים מסיכוייו להידבק באזורים אחרים

 אותו המקום שפרט אחר הלך שם לפניו גדול יותר הסיכוי להידבק באנטרקס בעונה זו יהיה הרבה יותרב

התנהגות התנועה העונתית של הזברות והדינמיקה של , בעזרת המודל הצלחתי להראות שאכן. גבוה

הזברות של תחום המחייה (הצמחייה בתוך כתמי הזיהום בעונות השונות אכן גורמות לכך שבאזור מסוים 

כאשר ו בעונה הרטובה כמעט כל הזברות מרוכזות באזור מסויים .גבוההרבה יותר הסיכוי להידבק ) בחורף

התנהגות . אחוז מהזברות נודדות מזרחה אבל אחוז גבוה נשאר ולא נודד 40כ  קרה מגיעה-העונה היבשה

לעומת אזורים  אורך כל השנהתנועה זו גורמת לכך שבאזור מחייה מסויים הסיכוי להידבק באנטרקס הינו ל

הדינמיקה של הצמחייה במקומות הזיהום , בנוסף. אחרים בהם נמצאות הזברות רק בעונות מסויימות

)LIZ(  תלוייה בעונה בה נוצר הזיהום)א פרט "ז( זיהום הנוצר בעונה הרטובה). בעל החיים מת מאנטרקס

ילו זיהום הנוצר בעונה היבשה יהיה ריק מכוסה באופן מיידי על ידי צמחייה וא )שמת בעונה הרטובה

תחום המחייה של הזברות בעונה (דפוס זה גורם לכך שבאזור מסויים . מצמחייה עד לעונת הגשמים הבאה

 .הסיכוי להידבק גבוה הרבה יותר) עונה רטובה(ובזמן מסויים ) הרטובה
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Abstract: 

Heterogeneous catalysts are key factors in a variety of modern chemical processes. 

Understanding the surface chemical functionality of solid catalysts is a major challenge 

in the development of advanced catalytic materials.  Two sources have been identified  in 

nanocrystalline ionic solids based on the results of comparative characterization of MgO, 

γ-Al2O3, and Cr2O3 materials using HRTEM, SEM, N2-adsorption, indicator titration of 

the surface basic and acidic sites, CO2/NH3-TPD, TPR, TGA-DSC, XPS, CO2/pyridine-

FTIR, 27Al MAS NMR, and XRD. In addition to the surface planar defects, the low-

coordinated oxygen ions and vacancies located at the crystallographic edges/corners of 

metal oxide nanocrystals according to the classical concept (first source) and the areas of 

crystallographic atomic disorder in the grain boundaries areas formed at the nanocrystals 

contact interface (second source) were mainly considered. It was demonstrated that the 

crystallographic disorder created at the grain boundaries on the surface of ionic solids 

affects surface chemical properties and catalytic performance of the metal oxide 

materials with basic (MgO), acidic (γ-Al2O3), and redox (Cr2O3) functionalities. The 

validity of the proposed concept was confirmed in experiments where the grain 

boundaries were engineered in ionic solids using three strategies for the formation of 

contact interface: i) chemical densification  – insertion of additional material of the same 

type inside the pores of a mesostructured precursor for increasing the contact interface 

between nanocrystals followed by thermal treatment steps; ii) physical densification  – 

increasing the nanocrystals' contact interface by applying an external pressure to 

nanocrystal aggregates; iii) thermal densification – increasing of the nanocrystals' contact 

interface by thermally induced surface diffusion of ions and vacancies along the 

interface. 

Characterization and quantification of surface basicity of MgO, surface acidity of  



γ-Al2O3 and redox properties of Cr2O3 were measured as a function of the aggregation 

ratio of the nanocrystals ( Ψ ) which  represents their contact interface, crystal size, and  

surface reconstruction areas. Ψ is the ratio between the theoretical surface area of the 

material derived from the size/geometry of primary nanocrystals and the experimental 

surface area measured by the BET method.  The dispersion and crystal structure of the 

materials were controlled by selecting the nanocasting or sol-gel synthesis strategies of 

metal hydroxide precursors including supercritical drying that yielded metal oxide after 

dehydration at elevated temperatures.  

The starting MgO material consisted of isolated faceted 5-nm nanocrystals 

containing only the first type of surface defects (edges/corners). The formation of contact 

interfaces between the MgO nanocrystals was achieved by chemical and physical 

densifications. Atomic disorder at the intracrystalline grain boundaries was clearly 

observed in the HRTEM images and confirmed by XRD data. The XPS measurements 

indicated that this atomic disorder increased the effective positive (Mg) and negative (O) 

charges on surface ions.  Density functional theory calculations further confirmed that the 

formation of crystallographically disordered ions available on the surface of grain 

boundary areas is energetically favorable as a width of up to 7 atomic layers is reached.  

The concentration of Brønsted basic sites (FTIR of adsorbed CO2) measured by 

indicator titration was increased as a result of densification by as much as eight times. 

The catalytic activity of MgO (based on catalyst mass) in base catalyzed reactions, 

Knoevenagel condensation, and transesterification of functionalized hydrocarbons 

increased accordingly by factors of 2.7–14.3. In addition, it was demonstrated that 

densified MgO material enhanced production of renewable fuel with gasoline properties 

from ethanol, according to a sequence of condensation/dehydration reactions.  

The synthesized γ-Al2O3 mesoporous material was densified by thermal and 

chemical densifications. Densification of 2–2.5 nm nanocrystal assemblies in the three-

level hierarchical structure of the γ-Al2O3 aerogel (a two-fold increase of Ψ) significantly 

increased the surface acidity, as determined using indicator titration, NH3-TPD, and FTIR 

of adsorbed pyridine. Thermal treatment at 1073 K and insertion of additional alumina 

inside the aerogel pores eliminated the slit micropores with shrinkage of nanocrystal 

assemblies (N2-adsorption, HRTEM, SEM), increasing the contact interface by a factor of 



2.  It caused a five-fold increase in alumina surface acidity and in the strength of Lewis 

acid sites (NH3-TPD) with no measurable dehydration (TGA-DSC). This was attributed 

to the formation of additional low-coordinated aluminum ions with higher charge in the 

areas of grain boundaries with atomic disorder detected by 27Al MAS NMR, HRTEM, 

XPS, and XRD. Densification of nanocrystalline alumina aerogel yielded an increase in 

catalytic activity in the dehydration of isopropanol, making the material 10-fold more 

active compared with commercial γ-alumina.  

A Cr2O3 precursor was synthesized by precipitation of Cr(OH)3 in the presence of 

silica-sol as a template, followed by calcinations and silica removal. The synthesized 

nanocrystalline Cr2O3 material was then chemically and thermally densified. As a result 

of chemical densification, the Ψ value increased by a factor of 1.8. The H2-TPR 

experiments revealed a higher reduction capability of the surface Cr ions in the densified 

material. According to the XPS data, the surface concentrations of the Cr2+ and Cr5+ ions 

increased as a result of this densification. In the case of thermal densification, a decrease 

in the aggregation ratio resulted from material sintering. The catalytic activity of these 

materials tested in the combustion of n-butane increased as a result of the creation of low 

coordinated surface ions at the grain boundary areas, which facilitated a higher mobility 

of oxygen ions.        

The data collected in the present work experimentally demonstrates for the first time 

the high significance of grain boundary engineering in nanocrystalline metal oxides in the 

creation of catalytic active sites. This can strongly affect the different types of catalytic 

functionality in metal oxide materials – surface basicity, acidity, and redox properties of 

corresponding metal oxides that display these kinds of chemical functionalities related to 

the surface defects: ions and vacancies at low coordination.  

 
 
 
 

 

 

 

 



מגנזיום ותחמוצות של גביש תחמוצת - ננוים קטליטיים של ובצוע תפקוד-יחסיי גומלין מבנה :שם עבודה

  חיזור/ובתגובות חמצון בסיסיות/מתכות מעבר בתגובות חומציות

  רוקסנה וידרוק :שם המגיש
  

  לנדאו                                                      ירון מ' פרופ: שם המנחים
  ץהרשקובי.מ' פרופ                 

  

  :עבודה תקציר

הבנת התפקוד הכימי . חשובים מאוד במגוון רחב של תהליכים כימיים) מוצקים(קטליזטורים הטרוגניים 

שני מקורות . של פני השטח של מוצקים אלה היא אתגר מרכזי בתחום פיתוח חומרים קטליטיים מתקדמים

באמצעות  3O2Cr- ו MgO ,3O2Al-γם על סמך תוצאות אפיון השוואתי של גבישים יוניים מוצקי- זוהו בננו

HRTEM  , 2ספיחתN ,3-,טיטרציה של אתרי פני השטח בסיסיים וחומציים בנוכחות אינדיקטור/NH2CO

TPD  ,TPR ,DSC-TGA ,XPS ,FTIR-/pyridine2CO ,Al MAS NMR27,XRD  . בנוסף לתפיסה

בעיקר יוני חמצן בעלי קואורדינציה נמוכה ואתרים פנויים , גביש-ננוהקלאסית של פגמים על פני השטח של 

סדר - אזורים עם אי, )המקור הראשון(גבישי תחמוצת מתכות -פינות הגבישיים של ננו/הממוקמים בקצוות

. גבישים מהווים מקור שני-גרעיניים אשר נוצרו באזורי שטח המגע בין ננו-הממוקמים בגבולות תת, אטומי

, יוניים מוצקים על פני השטח של גרעיניים-גבי גבולות תת על אשר נוצרו, קריסטלוגרפיות פרעותה הוצג כי

עם פונקציונאליות  מתכות תחמוצות של פני השטח והביצועים קטליטייםשל  כימיות משפיעות על תכונות

γ-Al( חומצית, )MgO( בסיסית 2O3( , חימזורופונקציונאליות )Cr2O3.( בעזרת  ראוש הרעיון המוצע

) i: שיטות של יצירת אזורי מגע שלוש באמצעות יוניים במוצקים מהונדסים גרעיניים- גבולות תת ניסויים בהם

החדרת חומר נוסף מאותו סוג לתוך נקבוביות של פרקורסור מזוסטרוקטוראלי לצורך  - דנסיפיקציה כימית 

 -דנסיפיקציה פיזית ) ii; אים לאחר מכןגבישים אשר נוצרים בשלבי טיפול תרמי הב- הגדלת שטח מגע בין ננו

הגדלת  -דנסיפיקציה תרמית ) iii; גבישים על ידי הפעלת לחץ חיצוני על אגרגטים- הגדלת שטח מגע בין ננו

   .י טיפול תרמי"גבישים בעזרת דיפוזיית פני השטח של יונים ווקנסיות המשופעלת ע- שטח מגע בין ננו

 3O2Al-γחומציות של , MgOתכונות בסיסיות של פני השטח של בוצעו אפיונים איכותיים וכמותיים ל

גודל , אשר מייצג את שטח המגע (Ψ)גבישים - של יחס אגרגציה של ננו כפונקציה 3O2Crותכונות חימזור של 

 – Ψי חישוב פרמטר "גבישים נקבעת ע-רמת החסימה של פני השטח החיצוניים בננו. גביש ושחזור פני השטח

זהו היחס בין שטח פנים תיאורטי . גרעינים-פעת החסימה המאפשרת הווצרות גבולות תתתו, יחס אגרגציה

פיזור  .BETלבין שטח פנים ניסיוני אשר נמדד בשיטת  אשר מתקבל מגודל וגאומטריה של גבישים ראשוניים

ר ל של פרקורסו'ג-יציקה או בסול- ומבנה גבישי של החומרים נשלטו על ידי בחירת שיטת סינתזה בננו

כולל ייבוש בתנאים סופרקריטיים של ממס אשר הניבו תחמוצות לאחר דהידרציה , הידרוקסיד מתכות

  . בטמפרטורות גבוהות



ננומטר בעלי פגמי פני השטח מהסוג  5גבישים מבודדים מוגדרים בגודל - ההתחלתי כלל ננו MgOהחומר 

שרה בעזרת דנסיפיקציות כימית התאפ MgOגבישי - יצירת שטח המגע בין ננו). פינות/קצוות(הראשון 

י זיהוי אזורים "והוכח ע HRTEMגרעינים נצפה בברור בתמונות -האי סדר האטומי בגבולות תת. ותרמית

האי סדר האטומי שנוצר , XPS-לפי מדידות אנרגית הקשר של אלקטרונים ב. XRD-אמורפיים של החומר ב

אפשרות ייצוב של האי סדר . של יוני פני השטח (O)ושלילי  (Mg)גרם לעליה במטען אפקטיבי חיובי 

החישובים הראו . גרעיני הוכחה בעזרת חישובים בתיאוריה של פונקצית הצפיפות-האטומי באזור גבול תת

שכבות  7-שהווצרות יונים בלתי מסודרים ביחס למבנה גבישי מועדפת אנרגטית כאשר עובי האי סדר מגיע ל

הנמדד בטטרצית אנידיקטור גדל ) חמצני ספוח-של פחמן דו FTIR(ם ריכוז האתרים הבסיסיי. אטומיות

, בתגובות בסיסיות) על בסיס משקלי( MgOפעילות קטליטית של . כתוצאה מדנסיפיקציה 8בפקטור של 

 MgO-בהשוואה ל 14.3-2.7עלתה פי , םפונקציונאליידחיסת קנובנגל וטרנסאסטריפיקציה של פחמימנים 

לאחר דנסיפיקציה מאפשר יצירת דלק מתחדש בעל תכונות   MgOהוצג שחומר , בנוסף. ללא דנסיפיקציה

 .של גזולין בתגובת דחיסה של אתנול

γ-Al2O3 גבישי אלומינה -ננו של דנסיפיקציה. מזופורוזיבי עבר דנסיפיקציה תרמית ודנסיפיקציה כימית

הגדילה ) בערך יחס אגרגציה 2 עליה פי(מימדי - ננומטר המאורגנים בצברים בעלי מבנה תלת 2-2.5בגודל 

 של FTIR- ו NH3-TPD, משמעותית את חומציות פני השטח כפי שהוכח בטטרציה בנוכחות אינדיקטור

 העלימו את ל'של ארוג הנקבוביות לתוך נוספת אלומינה והחדרת K 1073- ב תרמי טיפול. פירידין ספוח

. 2 בפקטור של והגדילו את שטח המגע )N2 ,HRTEM ,SEMספיחת (בזמן הצטמקות הצברים  מיקרופורות

ללא  (NH3-TPD)חומציים  לואיס אתרי ובחוזק אלומינהשל  פני השטח בחומציות 5לעלייה פי  זה גרם

להיווצרות יוני אלומינום נוספים בעלי מספר קואורדינציה נמוך  זה יוחס. (TGA-DSC) דהידרציה נמדדת

,  27Al MAS NMR-בעלי אי סדר אטומי אשר נצפה ב גרעיניים-עם מטען גבוה יותר באזורי גבולות תת

HRTEM ,XPS ו-XRD .ל הניבה עליה בפעילות קטליטית 'גבישים של אלומינה ארוג- דנסיפיקצית ננו

   .לאלומינה מסחרית בהשוואה יותרגבוהה  10 פיפעילות , בתגובת דהידרציה של איזופרופנול

ואחריו , בנוכחות של סיליקה סול כתבנית 3Cr(OH)הוכן בשיטת שיקוע של  3O2Crפרקורסור של 

, כתוצאה מדנספיקציה  כימית. לאחר מכן החומר עבר דנסיפיקציה כימית ותרמית. קלצינציה והסרת סיליקה

על פני  השטח בדגם  Crהראו יכולת חיזור גבוהה יותר של יוני  TPR-2Hניסויי . 1.8עלה פי  Ψ-ערך ה

דנסיפיקציה . גדלה כתוצאה מדנסיפיקציה Cr+5-ו Cr+2כמות יוני  SXPעל פי תוצאות . שלאחר דנסיפיקציה

הפעילות הקטליטית של חומרים מסונתזים . תרמית גרמה לירידה של יחס אגרגציה בשל סינטור של החומר

הפעילות הקטליטית עלתה כתוצאה מהווצרות יוני פני השטח בעלי . נבדקה בתגובת חמצון מלא של בוטאן

  .אשר מגדיל מוביליות של יוני חמצן, גרעיניים-נמוך באזור גבולות תת מספר קואורדינציה



גרעינים בתחמוצות -בעבודה זו בפעם הראשונה הוצגה ניסיונית המשמעות הגבוהה של הנדסת גבולות תת

זה יכול להשפיע במידה רבה על סוגים . גבישיים עבור יצירה של אתרים פעילים קטליטיים-של מתכות ננו

  . חומציות וחימזור פני השטח, בסיסיות פני השטח  -קטליטית של תחמוצות מתכות  תונקציונאליופשונים של 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



בצמח הגאת  נושא העבודה: גנומיקה פונקציונלית השוואתית של ביוסנתזת אלקלואידים מקבוצת האפדרין

 .(Ephedra sinica)ובצמח השרביטן הסיני  (Catha edulis)הנאכלת 

 

 מגיש: רז קריזבסקי

 

 שמות המנחים: דר' ירון שטרית, דר' שמעון בן שבת, דר' אפרים לוינסון

 

 תקציר

( הוא צמח רב שנתי ממשפחת הקלסטריים, אשר הובא לישראל ע"י (Catha edulis Forsk., Celastraceaeגאת 

-(Sעולי תימן. הרכיבים הפעילים העיקריים שמכילים עלי גאת צעירים הם הפנילפרופילאמינו אלקלואידים: )

 ,Ephedra sinica)נוראפדרין. שרביטן סיני       -(S2()R1נורפסאודואפדרין )קתין( ו )-(S2()S1קתינון, )

Ephedraceae)  הוא צמח חשוף זרע בעל עלים מנוונים ממשפחת השרביטניים המשמש כצמח מרפא ברפואה

הרכיבים הפעילים העיקריים שמכילים גבעולי שרביטן סיני הם הפנילפרופילאמינו הסינית המסורתית. 

אפדרין. -(S2()R1פסאודואפדרין ו )-(S2()S1נוראפדרין, )-(S2()R1אפדרין, )נורפסאודו-(S2()S1אלקלואידים: )

מבחינה פרמקולוגית פנילפרופילאמינו אלקלואידים מחקים את פעולת האדרנלין וגורמים לשחרור קטכולאמינים 

משים מתאים פוסט גנגיליוניים בסינפסות של המערכת הסימפטטית. פעילות זו הביאה לכך שאלקלואידים אלו מש

כתרופות חשובות מאוד ברפואה המערבית לטיפול בגודש באף, אלרגיות, התקפי אסטמה אקוטית, סינוסיטיס, 

נזלת, כמו גם שימוש נרחב במהלך הרדמה כללית בעת ניתוח. למרות שההשפעות הפרמקולוגיות של 

ם צמחים מייצרים חומרים פנילפרופילאמינו אלקלואידים נחקרו רבות, מעט מאד ידוע על המנגנונים אשר בעזרת

אלו. מחקר זה מתמקד בהבנת הגורמים הביוכימיים והמולקולאריים, שקובעים את תכולת והרכב 

הפנילפרופילאמינו אלקלואידים בגאת ובשרביטן סיני. פותחה שיטת בדיקה חדישה, מהירה ומהימנה באמצעות גז 

כמותית של הפנילפרופילאמינו אלקלואידים כרומטוגרף כיראלי המצומד לספקטרומטר מסות המאפשרת קביעה 

והקדמים המטבוליים שלהם. באמצעות שיטה זו בוצע אפיון מטבולומי ממוקד של מרכיבי המסלול בגאת נאכלת 

ובשרביטן סיני אשר הוכיח כי שני הצמחים כפי הנראה מסוגלים לייצר אלקלואידים מקבוצת האפדרין באמצעות 

-1בדיקת רקמות טריות ובמיוחד עלים וגבעולים צעירים אפשרה זיהוי של מסלול ביוסינתטי דומה. כמוכן 

phenylpropane-1,2-dione  ,וקתינון, שני הקדמים הראשונים במסלול ליצירת אלקלואידים מקבוצת האפדרין

החומרים נמצאו רק ברקמות צעירות ולא ברקמות בוגרות או בשורשים. שונות גבוהה בתכולת והרכב אלקלואידים 

זריעי שרביטן סיני שגודלו בתנאים סביבתיים זהים. כפי הנראה ישנו מרכיב גנטי  11 -קבוצת האפדרין נתגלתה במ

המשתתף בבקרת תכונות אלה שתורם לשונות הרבה. ניתן לסווג הזריעים לשתי קבוצות על פי הסטריאוכימיה של 

אידים מקבוצת האפדרין שהינם איזומרים האלקלואידים מקבוצת האפדרין הנצברים. קבוצת זריעים שצברה אלקלו

. ריאקציות ביוכימיות חזויות במסלול Sוגם  Rוקבוצה שניה שצברה איזומרים אופטיים מסוג  Rאופטיים מסוג 

תאיים שהופקו מעלי וגבעולי גאת נאכלת -ליצירת אלקלואידים מקבוצת האפדרין נבדקו במיצוי חלבונים אל

-1די לאפשר את קיום הריאקציה שאחראית לייצור החומר הנדיר ושרביטן סיני. התנאים הנדרשים כ

phenylpropane-1,2-dione  אופיינו ונמצא כי בריאקציה זו נוצרים בנוסף גם(R)-phenylacetylcarbinol, 

(S)-phenylacetylcarbinol, (R)-phenylpropane 1-one 2-ol   ו(S)-phenylpropane 1-one 2-ol  בדומה

מהסובסטרטים בנזאלדהיד וחומצה פירובית  E. coliבחיידקי  (ALS)צעת ע"י אצטולקטט סינתאז לריאקציה המבו

בנוכחות תיאמין פירופוספט ומגנזיום. הוקמה תשתית ביוכימית וגנומית המאפשרת בידוד וחקר הגורמים 

הביוכימיים והמולקולאריים האחראיים לייצור והצטברות אלקלואידים מקבוצת האפדרין בצמחים. ניתוח רצפים 

שפעילותם תלויה ב תיאמין פירופוספט ממשפחת אצטולקטט סינתאז הובילה  והשוואה לגנים המקודדים לאנזימים

לביטוי פונקציונאלי וזיהוי של גן חדש וייחודי שיצר, באופן לא צפוי, טראנס צינמאלדהיד שהינו חומר הארומה 

ה העיקרי של צמח הקינמון. לפני מחקר זה המסלול ביוסינתתי של טראנס צינמאלדהיד בטבע לא הייתה ידוע

קתינון רדוקטאזות -(Sוהמכניזם הביוכימי לריאקציה אנזימטית זו מוצע כאן לראשונה. פעילויות אנזימטיות של )

אופיינו  NADHנוראפדרין בנוכחות -(S2()R1נורפסאודואפדרין ו )-(S2()S1קתינון )-(Sהמסוגלות לחזר את )

ם שנוצרו היו שונים בהתאם לקבוצת זני בעלי וגבעולי גאת נאכלת ושרביטן סיני. יחסי הדיאסטריאואיזומרי

-Nנוראפדרין -(S2()R1השרביטן הסיני שנבדקה. כמוכן נתגלתה בגבעולי שרביטן סיני פעילות אנזימטית של )

אדנוזילמתיונין. תשתית -(Sאפדרין בנוכחות )-(S2()R1נוראפדרין ל )-(S2()R1מתילטרנספראז שמסוגל להפוך )

פונקציונאלית השוואתית תורמת תרומה משמעותית ומאפשרת לחקור לעומק  רב תחומית זו התומכת בגנומיקה

פעילויות אנזימטיות ייחודיות שהינן עיקריות במסלול יצירת אלקלואידים מסוג אפדרין וכן את הבקרה על מסלול 

 ביוסינתתי זה.
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ABSTRACT  

Khat Catha edulis (Celastraceae) is an angiosperm whose leaves are traditionally chewed as a 

stimulant in the Middle East and Eastern Africa. Ephedra sinica Stapf (Ephedraceae) is a 

gymnosperm widely used in Chinese medicine (Chinese name: Ma Huang). The main active 

constituents of both plants are the unique taxonomically restricted adrenergic agonists 

phenylpropylamino alkaloids, also known as ephedrine alkaloids: (S)-cathinone, (1R,2S)-

norephedrine, (1S,2S)-norpseudoephedrine (cathine), (1R,2S)-ephedrine, (1S,2S)-

pseudoephedrine, (1R,2S)-N-methylephedrine and (1S,2S)-N-methylpseudoephedrine. In 

general, ephedrine alkaloids mimic the action of adrenaline, both by direct agonist activity as 

well as by indirect release of norepinephrine via a carrier-mediated exchange mechanism 

resulting in the release of endogenous cathecholamines from the post-ganglionic sympathetic 

fibers. Ephedrine alkaloids are highly valuable pharmaceuticals and are often used in Western 

medicine to treat nasal congestion, bronchial asthma, allergies, acute asthma attacks, rhinitis, 

sinusitis, and rhinopharyngitis, as well as being widely used during anesthesia. Very little is 

known about the mechanisms by which plants biosynthesize these compounds. In this work, 

the biosynthesis of ephedrine alkaloids in the two plants was characterized. A targeted 

pathway-oriented metabolomic analysis demonstrated that both plants apparently utilize a 

similar biosynthetic pathway for ephedrine alkaloids biosynthesis. GC–MS analysis of freshly 

picked young E. sinica stems and C. edulis leaves enabled the detection of 1-phenylpropane-

1,2-dione and (S)-cathinone, the first two putatively committed biosynthetic precursors to the 

ephedrine alkaloids. These metabolites are only present in young tissues and not in mature 

tissues or roots. Feeding experiments also supported the hypothesis that 1-phenylpropane-1,2-

dione and (S)-cathinone are the first two putatively committed biosynthetic precursors of the 

pathway. A marked diversity in the ephedrine alkaloids content and stereochemical 

composition in 16 different E. sinica accessions growing under the same environmental 

conditions was revealed, indicating genetic control of these traits. The accessions can be 

classified into two groups, according to the stereochemistry of the products accumulated: a 

group that displayed only 1R stereoisomers, and a group that displayed both 1S and 1R 

stereoisomers. Predicted key biochemical reactions in the ephedrine alkaloids pathway were 

assayed in cell-free extracts derived from khat young-leaves. Cell-free protein extracts 

derived from young C. edulis and E. sinica stems catalyzed the formation of (R)-

phenylacetylcarbinol and (S)-phenylacetylcarbinol, in a manner similar to the reaction 

catalyzed by acetolactate synthase (ALS) in E. coli. This reaction utilized benzaldehyde and 

pyruvate as substrates and required the presence of thiamine pyrophosphate and magnesium. 

This cell-free protein extract fraction probably consists of a mixture of proteins containing 

several different enzymes capable of accepting benzaldehyde and pyruvate as substrates. 

Several other products, including the precursor for ephedrine alkaloids 1-phenylpropane-1,2-

dione as well as trans-cinnamaldehyde, the main aroma compound of cinnamon, for which a 

biosynthesis was previously unknown along with (R)-phenylpropane 1-one 2-ol and (S)-

phenylpropane 1-one 2-ol were formed by this reaction. A comparative functional genomics 

platform was established to facilitate the study of the biochemical and molecular factors that 

direct the accumulation of ephedrine alkaloids in plants. Several sequences of genes 

putatively involved in ephedrine alkaloids biosynthesis were identified. Data mining designed 

to target thiamine pyrophosphate dependent enzymes from the acetolactate synthase (ALS) 

family led to the functional expression of a promising candidate gene for the enzyme 

catalyzing the formation of phenylacetylcarbinol (PAC) isomers. This novel gene, 



unexpectedly, exclusively produced trans-cinnamaldehyde from benzaldehyde and pyruvate. 

trans-Cinnamaldehyde is present at low levels in C. edulis stems. In addition, (S)-cathinone 

reductase activities were detected in young E. sinica stems and C. edulis leaves capable of 

reducing (S)-cathinone to (1R,2S)-norephedrine and (1S,2S)-norpseudoephedrine in the 

presence of NADH. The proportion of the diastereoisomers formed varied according to the E. 

sinica accession tested and was higher in accessions O, A, M, K, H, F, G and J. A (1R,2S)-

norephedrine N-methyltransferase, capable of converting (1R,2S)-norephedrine to (1R,2S)-

ephedrine in the presence of S-adenosylmethionine (SAM), was also detected in E. sinica 

stems. This multidisciplinary functional genomics platform will contribute to our 

understanding of the key enzymatic steps and the regulation of this understudied biosynthetic 

pathway. 
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Abstract 

Despite the broad scope of acquisition activity through the years, empirical studies have 

reported zero or negative announcement returns for bidders and mixed findings about post-

merger operating performance. These findings are the motivation for this study, which 

examines whether technological knowledge transfer improves the stock market and operating 

performance of acquiring firms, using national and organizational cultures as moderating 

factors.  

This research is conducted in two stages. The first stage is a preliminary in-depth study of 

SanDisk’s acquisition of M-systems in 2006, and in the second stage a large sample of 

acquisitions is used to test our hypotheses. The goal of the preliminary study is to identify 

measures for technological knowledge transfer. Our main findings are that the number of 

R&D employees and the level of R&D expenditures of the acquirer after the merger are 

higher than the both firms before the merger. We interpret these findings as indication that 

the acquirer intends to use the knowledge obtained for improved and new products. In 

addition, we find in the case that the different national cultures of the acquirer and acquired 

firms cause employees to leave, leading to loss of knowledge. While the same organizational 

culture of the acquirer and acquired firm (i.e. same industry) causes to similar orientation for 

innovation which facilitates technological knowledge transfer.  

In the second stage of this study we identified 316 domestic and cross-border acquisitions 

during 1986-2010, in which the public announcement by the acquirer states explicitly that the 

motive for the acquisition is 'technological knowledge transfer'. The data comes from the 

Israel Venture Capital, Research Center database, which focuses on Israel's high-tech 

industry. We examine the operating and stock market performance of the entire sample as 

well as various subsamples. The research findings show that our sample firms do not exhibit 

statistically significant improvements in performance, similar to the findings of previous 

studies on knowledge-motivated M&As. A possible explanation for our findings is that "talk 

is cheap", i.e., the motive in our sample is inferred from the public statement made by the 



acquiring firm, which does not necessarily indicate that knowledge was actually acquired, let 

alone transferred. Therefore, we focus on acquisitions with 'actual technological knowledge 

transfer' which means that knowledge is not only acquired but actually transferred and 

therefore restate our hypothesis: Acquisitions with actual technological knowledge transfer 

will have better stock market and operating performance than acquisitions that technological 

knowledge transfer wasn’t transfer. The indicators for actual technological knowledge 

transfer, based on our preliminary study, are the changes in spending on R&D and changes in 

the number of R&D employees. 

The research findings show that acquisitions with actual technological knowledge transfer do 

not exhibit statistically significant improvement in performance. A possible explanation is 

that although there is technological knowledge transfer, it is not efficiently utilized. As 

discussed above, our preliminary study also suggests that technological knowledge transfer 

successful assimilation depends on facilitating factors such as national and organizational 

cultures.   

Since our sample includes mainly Israeli and American firms we divided the sample into 

several sub-samples as follow: acquirer and acquired firms from the same national culture, 

and acquirer and acquired firms from different national culture. Our significant finding is that 

in technological knowledge transfer acquisitions, the Israeli acquirers, with high level of 

‘institutional collectivism’ / ‘in group collectivism’, have better stock market performance 

than American acquirers, with lower level of ‘institutional collectivism’ / ‘in group 

collectivism’, thus supporting our hypothesis. The possible explanation is that Israeli firms 

have the ability to encourage and reward team work, and express loyalty and cohesiveness in 

the organization better than the American firms as define by GLOBE.  

We also find that in acquisitions based on technological knowledge transfer, domestic 

acquisitions have better operating performance than cross-border acquisitions. This supports 

our hypothesis and consistent with previous studies arguing that national cultural differences 

explain post-acquisition failures, but contradicts others that argue that cultural differences 

enable access to diverse routines and repertories, which have the potential to enhance the 

combined firm performance over time. 

In addition, we find that domestic American acquisitions have better stock market 

performance than Israeli domestic acquisitions. This finding does not support our hypothesis. 

Finally, we find that acquisitions with different organizational cultures have better stock 



market performance than those with similar organizational cultures. This finding does not 

support our hypothesis, but supports recent acquisition studies arguing that different beliefs, 

values, and practices are related to the different forms of knowledge that may be useful for 

the other party. However, this finding contradicts other studies that argue that differences in 

organizational culture are major causes of M&A problems. 

 

 



 

 : הקשר בין העברת ידע טכנולוגי וביצועים של חברות רוכשות במיזוגים ורכישות.נושא העבודה

 כאליפא-: רחל אזוראלשם המגישה

 : פרופ' דב דביר וד"ר אהרון רוזנפלדשם המנחים

 תקציר

כי לחברות  דווחיםבמהלך השנים, מחקרים אמפיריים מ רכישותלמרות ההיקף הרחב של 

במועד ההכרזה על הרכישה וכן ישנם ממצאים  יהרוכשות יש שיעור תשואה שלילי או אפס

לאחר המיזוג.  מחקרים אלו הם המניע לעבודה זו, שבוחנת  יםהתפעולי יםסותרים בנוגע לביצוע

של החברות  יםהתפעולי יםואת הביצוע המנייה ימשפרת את ביצוע האם העברת ידע טכנולוגי

 : תרבות לאומית ותרבות ארגונית. ממתניםת, תוך שימוש בגורמים הרוכשו

-מחקר זה נערך בשני שלבים. השלב הראשון הוא מחקר מקדים של רכישת סאנדיסק את אם

, ובשלב השני נעשה שימוש במדגם גדול של רכישות לבחון את השערותינו. 6002-ב סיסטם

לוגי. הממצאים העיקריים המטרה של המחקר המקדים היא לזהות מדדים להעברת ידע טכנו

הם שמספר עובדי מחקר ופיתוח ורמת הוצאות מחקר ופיתוח של הרוכשת מהמחקר המקדים 

שתי עובדי המחקר ורמת ההוצאות למחקר ופיתוח של  מספרלאחר המיזוג גבוהים יותר מאשר 

 אכן משתמשתשהרוכשת  אינדיקציה לכךכ. אנו מפרשים ממצאים אלו לפני המיזוגהחברות יחד 

את הקיימים בהתבסס על ידע זה. בנוסף, ולשפר מוצרים חדשים בכוונתה לפתח ידע הנרכש וב

לעובדים  םגורה הרוכשת והנרכשת החבר בין תלאומיוהתרבויות שוני במצאנו במחקר הבוחן ש

 )למשל תרבות ארגונית דומה של הרוכשת והנרכשתאילו לעזוב, דבר המוביל לאובדן ידע. ו

על העברת המקלה לחדשנות דומה אוריינטציה גורמת ל (שתייכות לאותה תעשייהמ שכאשר הן

 ידע טכנולוגי. 

 1892-6010 בין השנים ובינלאומיותרכישות מקומיות  612מחקר, זיהינו הבשלב השני של 

. הנתונים נלקחו ממאגר 'שהמניע לרכישה הוא 'העברת ידע טכנולוגישבהכרזתן על המיזוג ציינו 

על רכישות גם טק הישראלית ומדווח -שמתמקד בתעשיית הייIsrael Venture Capital, הנתונים 

החברות המנייה של כל  יואת ביצוע יםהתפעולי יםאנו בוחנים את הביצוע. מניע טכנולוגיבעלות 

שיפור ניכר שלנו לא שבמדגם ממצאי המחקר מראים . שונים מדגמים-תתחברות בשל מדגם וב

דומה לממצאים קודמים על מיזוגים ורכישות בעלי הפן ובאופן מובהק סטטיסטי, בא יםבביצוע

ובמילים אחרות, " יםזול הם"דיבורים ש הינוידע. הסבר אפשרי לממצא של רכישת מניע 



 

נרכש השהידע על כך ות בהכרח מעיד אינןהחברה הרוכשת בהכרזה על הרכישה  שלההצהרות 

 השמשמעות העברת ידע טכנולוגי בפועל'' אינדיקציות על בהן ישהועבר. לכן, התמקדנו ברכישות 

ניסחנו את השערתנו לפיכך וע"י החברה הרוכשת נעשה בו שימוש שהידע לא רק נרכש אלא 

 יוביצוע יםתפעולי יםביצועבעלות תהיינה העברת ידע טכנולוגי בפועל בהן בוצעה רכישות  דש:מח

האינדיקאטורים להעברת ידע בפועל, . יותר מרכישות ללא העברת ידע טכנולוגי יםמנייה טוב

הם השינוי בהוצאות מחקר ופיתוח והשינוי במספר עובדי מחקר  בהתבסס על המחקר המקדים,

שיפור מובהק  אינן משיגותשהרכישות עם העברת ידע בפועל ופיתוח. ממצאי המחקר מראים 

באופן סטטיסטי בביצועים. הסבר אפשרי לממצא זה הינו שלמרות שיש העברת ידע טכנולוגי, 

קר המקדים הציע שהצלחת העברת ידע כפי שדנו קודם, המחנוצל באופן יעיל. מהוא לא 

 .תרבות לאומית וארגוניתכגון  ממתניםטכנולוגי תלויה בגורמים ה

מים מדג-קאיות, חילקנו את המדגם למספר תתהיות והמדגם שלנו כלל חברות ישראליות ואמרי

חברות רוכשות ונרכשות מתרבות ו ,כדלקמן: חברות רוכשות ונרכשות מאותה תרבות לאומית

 .שונהלאומית 

העברת ידע טכנולוגי, חברות רוכשות ישראליות, עם ממצא מובהק שקיבלנו הינו שברכישות 

מנייה  יביצוע השיגו, תוך קבוצתית''קולקטיביות -רמה גבוהה של 'קולקטיביות מוסדית' ובעלות 

-רמה נמוכה יותר של 'קולקטיביות מוסדית' ובעלות יותר מחברות רוכשות אמריקאיות,  יםטוב

ההסבר האפשרי לכך הוא שחברות השערתנו. את מאשש . ממצא זה תוך קבוצתית'לקטיביות 'קו

בעלי יכולת לעודד ולתגמל עבודת צוות, לבטא לויאליות ולכידות בארגון בצורה  ןהינ ותישראלי

   .GLOBEע"י  כפי שמוגדר ותאמריקאיחברות מטובה יותר 

 יםתפעולי יםביצועהשיגו העברת ידע טכנולוגי, רכישות מקומיות עם מצאנו שברכישות  כמו כן

השערתנו ותואם למחקרי עבר הטוענים אושש את . ממצא זה בינלאומיות יותר מרכישות יםטוב

שוני שהבדלי תרבות לאומית מסבירים את הכישלון שלאחר המיזוג, אך סותר אחרים שטוענים ש

של החברות  יםאת הביצועלשפר תרבויות לאום מאפשר גישה למגוון רוטינות שיש להן יכולת ב

 המאוחדות במהלך הזמן.

בנוסף, מצאנו שרכישות אמריקאיות מקומיות משיגות ביצועי מנייה טובים יותר מרכישות 

ניות מצאנו שרכישות עם תרבויות ארגו עודמקומיות ישראליות. ממצא זה הפריך את השערתנו. 

שונות השיגו ביצועי מנייה טובים יותר מרכישות בהן החברות בעלות תרבות ארגונית דומה. 



 

ממצא זה הפריך את השערתנו אך תמך במחקרים שנעשו לאחרונה הטוענים שאמונות, ערכים 

ומיומנויות שונים קשורים לצורות שונות של ידע שיכול להיות יעיל לאחר. ממצא זה סותר 

שטוענים שהבדלים בתרבות ארגונית הם הגורמים העיקריים לבעיות במיזוגים מחקרים אחרים 

 ורכישות.
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Abstract 

This study examines the archetype of the fool, who returns to the 20th century after a 300 year hiatus from the 

early 17th century to the early 20th century. I named this figure the "modern fool", who reappears in European 

avant-garde drama (1896-1964) and later in Israeli avant-garde drama (1970-1999). This dramatic figure, to 

the best of my knowledge, has yet to be researched. 

 

The modern fool is a reincarnation of the archetypal universal Trickster – father of all fools and clowns 

throughout the ages in most world cultures. The thesis begins with a comprehensive chapter on the 

development of the figure from ancient times to the end of the Renaissance, which functions as the main 

research tool for detecting the modern archetype. In the fool's archaic ritual, he identified society's sins and 

took them upon himself to purify it. The fool's death symbolizes man's purification and the development of a 

higher consciousness. The ritual execution of the fool-scapegoat promises a better future and embraces the 

hope of redemption for man and the world. All the components of the fool's ritual are embodied in the modern 

plays discussed in this research.  

 

The fool as a theatrical figure reappeared in Paris in Alfred Jarry's trilogy The Ubu Plays (1986, 1898, 1899). 

This figure paved the way for the modern fools that followed: Nicola and Alma in King Nicola or Such is Life 

(1903) by Frank Wedekind; Folial in Escurial (1929) and Pantegleize in the play of the same name (1929) by 

Michel de Ghelderode; Galy Gay in Man equals Man (1925) and Schweyk in Schweyk in the Second World 

War (1941-44) by Bertolt Brecht; Lucky in Waiting for Godot (1953) by Samuel Beckett and the ensemble of 

madmen in Marat/Sade (1964) by Peter Weiss. Through these characters, I depicted the story of the 

reincarnation and development of the modern fool, who differs much from his ancestors, becoming a tragic 

and dark figure due to the atrocities of two World Wars. A major change is evident in the fool's humor, which 

was always his trademark. The modern fool is not funny` his humor is cynical and dark. And yet, it still 

carries a quality of holiness, creating an ironic and bitter atmosphere in the avant-garde play. His main 

purpose in the 20th century is to cope with violence and alienation in an era of world wars and bloody 

revolutions. 

 

I divided the study of the modern European fool into three stages that portray the connection between 

historical events in the 20th century and the changes in the fool's character. In the Regressive Phase (omitting 

all negative connotations), during the first three decades of the 20th century, the figure of the fool recreates his 

development from his inception until the end of the Renaissance. The radical change comes when the last two 

regressive fools - scapegoats of their society, are brutally murdered by the authorities. Their execution is an 

act of pure aggression rather that one of ritual cleansing. In the stage of Chaos and Survival the fool finds 

himself on the battlefield and becomes subversive and in order to survive, avoids all contact with authoritative 

representatives, fulfilling the fool's oath: "I am the fool of their Majesty the People!" Due to the ever-lurking 

presence of Death and facing extreme violence during the Second World War, the fool's death loses even 

more of its symbolic power. At the end of this stage, the fool is sober, serious and a sworn pacifist. Nothing is 

more valuable to him than the sanctity of life. The stage of Silence and Madness occurs after World War 

Two. The fool changes almost beyond recognition, expressing the horrors of war, mass death, the reification 
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of man and existential anxiety. The fool despairs, turns silent and goes mad. His essence indicates the 

connection between modern madness and death, while warning us that modern society is caught in a "dead-

alive" situation.  

 

In Israel, the fool appeared after the traumas of the Holocaust and Israel's wars, and especially after the Six 

Day War and the occupation. His subversive nature, which is tragic, absurd, secular and old in spirit, appears 

in the avant-garde drama from the 1970s to 1999. Had I not previously explored the fool in Europe, I could 

not have discovered the image of the Israeli fool. Like his brothers in Europe, he represents a subversive 

Everyman, is not funny and his soul is tormented to the extent of madness, a sign of the social-mental illness 

spreading in Israel. He is devoted to struggling against society's worst sins: alienation and violence. In the 

Israeli corpus, as in Europe, all ritualistic elements are embedded in the dramatic plot. But in Israel each play 

focuses on one of the ritual's components and I, therefore, organized the chapter in accordingly.  

 

The Warning-Fool in Joseph Mundy's The Governor of Jericho (1975) stresses that the ongoing occupation 

and lack of a serious commitment to solve the Israeli-Palestinian conflict endangers the existence, moral 

values and mental health of Israel and its citizens.  

In Israeli Chaos the fool characters in Nisim Aloni's play Napoleon - Alive or Dead! (1979) "live" in a world 

of chaos. A unique black fool at the center of the play indicates that when a person is alienated from himself, 

his brothers and his God, he is unable to recognize the evil in his soul and denies its existence. The fool warns 

that if man neglects taking responsibility for evil and does not "kill the killer" within himself," as does the 

dark fool at the end of the play, the world will continue to exist in the shadow of violence, death and madness.  

In A Lesson in Death, the works of Levin are discussed, portraying an extreme reductive process in the fool 

figure. The archetype of the fool is integrated with other archetypes. I have termed Levin's fool "the fool of 

death", distinguishing between two types of fools of death: "The Bare Fool of Death" and "The Youthful Fool 

of Death." The first is a mature fool who stems from the homo sacer, the cursed sacred man, who could be 

killed by any man with no admonishment. His bare life (i.e., biological life) is his entire property which is 

totally dependent on the whims of the bio-powerful regime. The youthful fool of death is a combination of the 

archetype of the fool and the child, who represents human knowledge of death from birth and is the symbol of 

world's hope. I also discuss the figure of the fool as an angel that accompanies the victim's dying process, 

escorting their souls to the Beyond. Through these figures I uncovered in Levin's work a positive carnivalistic 

perception of death – a unique view in Levin studies – hidden between the lines: death as engendering new 

life. 

In the chapter Hope and Salvation I show how Emil Habiby and Mohamed Bakri, each in his own way, in 

the Opsimist endowed the modern fool with a unique regressive and tragicomic feature. The novel (1974) and 

the monodrama (1986) demonstrates different approaches to the perception of hope and salvation. The novel 

anticipates external messianic forces of salvation, whereas the monodrama seeks dialogic solutions, and any 

other non-violent method, to reach justice, equality and peace on earth.  

 

The study suggests that an archetype cannot be killed. Every archetype is a symbolic embodiment of some 

intrinsic value existing a priori in the structure of the human psyche. It is impossible – and perhaps, forbidden 

– to kill the fool, who mirrors human nature and is the oldest and most reliable representation of Everyman's 

soul. His humanity and moral strength, his role as a conscience and his innate ability to distinguish between 

good and evil are all necessary for man in his existential journey – today perhaps more than ever.  
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  �20 עיו� בדרמה האוונגרדית באירופה ובישראל במאה ה: השוטה הוא המסר :נושא העבודה

  (Rena Baroch)רינה ברו� : מגישה

  יגאל שוור�' י ופרופפסר זהבה כ"ד: המנחי�

  

 תקציר העבודה

לת מתחי מהתרבות הרשמית הדחיי שנות 300אחרי  20� מאה השב אל הש ארכיטיפ השוטה רחקעוסק ב המחקר

דרמה ב והוא מככב" השוטה המודרני"את הארכיטיפ המתחדש כיניתי  .20�עד תחילת המאה ה 17�ה המאה

1896� מהאוונגרדית באירופה �� מ ישראלשל בדרמה האוונגרדית  ובהמש� 1964 1974�לא  מיטב ידיעתיל. 1999

   .דמות דרמטית זועד כה  נחקרה

  

המחקר  .אבי כל השוטי� בתרבויות העול� לתקופותיה( �האוניברסלי הל� הארכאי השוטה המודרני הוא גלגול 

כלי להיה זה לקט . נפתח בסקירה נרחבת המתארת את התפתחות השוטה מהתקופה הארכאית ועד שלהי הרנסנס

השוטה זיהה את חטאי החברה ולקח אות� על עצמו לש� בפולחנו העתיק . לגילוי הארכיטיפ המתחדש המחקר

את התפתחות תודעתה ונשאה בחובה , סמל את היטהרותה של החברה �עזאזל השעיר ל �מות השוטה . טיהור�

  . כל מחזות הקורפוסבגלומי� העתיק כל רכיבי פולח( השוטה . את התקווה לגאולת האד� והעול�

  

מצעד שוטי� המוביל  ארי'זאלפרד ל אובו המל�זות חממחזור ב 1896� ב בפריז נולד מחדשהשוטה 

) 1927( אסקוריאלבפולאיל ; )1903(רנק ודקינד לפ ככה ה� החיי�או  המל� ניקולהניקולה ואלמה ב :מודרניי�

במלחמת  שווייקב ושווייק) 1925(אד� הוא אד� מ גיגלי; של דה גלדרודהילמ) 1929(מהמחזה באותו ש�  פנטגליזו

משוגעי� של פטר וייס ה ;לסמואל בקט )1953(מחכי� לגודו בלאקי ; רכטברטולט בל )1941�1944( העול� השנייה

, בשונה מאבותיואשר , גלגולו של השוטה המודרניאת סיפור  הבאתי שוטי� אלהבאמצעות . )1964( סאד/מרהב

אחרי מלחמת העול�  יותרת בקיצוניא/ השתנותו  .20� הטראומות של המאה ה עקב דמות טרגית וחשוכהופ� לה

השוטה המודרני אינו . השוטהשל הבולט היכר ההיה סימ(  לעול�ש, הומורבדווקא חל בולט קיצוני שינוי  .השנייה

בהומור השוטי  ,אומנ�. האוונגרדי באירוניה מרה הזצובע את אווירה במחו, שחורו צינימצחיק וההומור שלו 

ההמוני הבידור של הרועש צחוק המ תכלית השינויהוא שונה  בעיקרו ,הקדושמידה של  מצויעדיי( המודרני 

  .ניכורהאלימות וההוא ההתמודדות ע� של שפיכות דמי� עיד( ייעודו העיקרי ב .הריקניו

  

 אירועי�בי( הל והשינויי� בדמותמצייני� את הקשר בי( ה שלושה שלבי�ל מחולק שוטה באירופהה חקר

בשלושי�  שוטההמשחזרת דמות  )שליליותהקונוטציות הללא ( שלב הרגרסיביב .20� � של המאה הייההיסטור

להורג  והוצאתב שינוי רדיקלי חל. עד סו/ הרנסנס ימיהמשחר  ההתפתחותאת  20�השני� הראשונות של המאה ה

עצמו את  השוטהצא מו הישרדותהכאוס והשלב ב .פולחני מטהרמעשה של אלימות לשמה ולא מעשה ל כתההופ

הוא מפוכח . הסמכותנציגי מכל ו מוסד המלוכהתרחק ממ, ולחתר( חשד(להופ�  הואכדי לשרוד ו אש הקרבותב

אחרי  חל שתיקה ושיגעו� של בשלה. יתיפיסטפצהמביע עמדת חיי�  "!וטה של הוד מלכותו הע�ש"והופ� ל רציניו

 ,המוניהמוות ה, זוועות המלחמהבאי� לידי ביטוי בעיצוב דמותו וסביבתו הדרמטית . לחמת העול� השנייהמ

 נתקעההחברה המודרנית כי , תריעמהוא  .שותק ונפשו נטרפת, מתייאששוטה ה .�קיוה חרדתו חיפצו( האד�

   ."חיי�עודה במוות ב"במצב של 
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 מלחמת ששת הימי� והכיבוש ובראש(, מלחמות ישראל של השואה ושל טראומותההשוטה אחרי בישראל ק� 

בישראל  אוונגרדיתהבמחזאות  ופיעהמ � ברוחה חילונית וזקנה , אבסורדית, טרגית, חתרנית דמותו. בעקבותיה

 הישראלי קורפוסב .ימותהניכור והאלנגד  מאבקמסר למת ואה, כאחיו באירופי .1999עד ו 70� משנות ההחל 

 ללב המחזהרכיבי הפולח( מבי( אחד  רכיבהופ�  רובל ,תא� זא .תה הדרמטיכל רכיבי הפולח( בעלילמשוקעי� 

   .מחזה אחדב מוצג על ידי יוכל רכ ח(פולהרכיבי בהתא� למאורג( הפרק  לפיכ� .של הדמות עיקריהפועלה ול

    

לפתרו( רציני עדר חיפוש יהו הכיבוש המתמש� :ליוס/ מונדי )1975( מושל יריחובמחזה  המתריע בשערהשוטה 

כאוס ב .ואזרחיה ישראלואת בריאות הנפש של  ערכי המוסראת , קיומהאת  ני�מסכ פלסטיני�ישראליה הסכסו�

ניצב במרכז המחזה  .)1979( לנסי� אלוני !נפוליו� חי או מתבמחזה  כאוס כולובעול� ש "חיי�"שוטי� ה ישראליה

 המוות ,ל האלימותצב התקיי�העול� לימשי�  � הרועיקח אחריות על ילא א� האד� כי , ורהמה רשוטה שחו

שוטה "שכיניתי  השוטהדמות תהלי� רדוקטיבי של בה� ניכר  .לוי( יו שלתוביצירד(  שיעור במוותה. והטירו/

בוגר ששורשיו באד�  שוטההוא  "ערו�המוות השוטה ": ארכיטיפי� אחרי�ארכיטיפ השוטה משולב ע�  ".המוות

המוות שוטה ". המשטר תלויי� תלות מוחלטת בגחמותכל רכושו וה� ה� חייו . homo sacerהמקולל �הקדוש

הדר� אל  ימורמתפקדי� כ � אלהישוט. תקוותו של העול�ואת  הכרת האד� במותו מרגע לידתומסמל את  "הילדי

חשפתי ביצירת , שוטי המוות באמצעות .ֶברעֵ ֵמ הל אהמת רי� את נשמת יומעב הגסיסהתהלי� את מלווי�  ,המוות

   .א� נחבאת בי( השורות �ראייה לא מוכרת בחקר יצירת לוי(  �לוי( תפיסת מוות קרנבלית חיובית 

    

לתפיסת  הגישמציע , דרכואיש ב� איש ,טסאופסימיב, בכרימוחמד חביבי ואמיל  להותקווה וגאבפרק   

 וואיל חיצוניבאמצעות גואל גאולה י מציע חביב, )תיברעבתרגו�  1995; ערביתב 1974( מ(רוב .הגאולההתקווה ו

 ותאלימ ות חסרותארצידרכי� ו פתרונות דיאלוגיי�תר אחר בכרי פונה לאד� הארצי ופועלו ו, )1986( במונודרמה

  .עלי אדמותשלו� לושוויו( , צדקל גיעכדי לה

    

של סימבולית ה התגלמותוכל ארכיטיפ הוא  הרי. ארכיטיפאפשר להרוג �איכי , נית( להסיק המחקרמ(   

המתפקד , להרוג את השוטה � ואולי אסור  � ר שפאי א .ער� מהותי הקיי� אפריורי במבנה הפסיכה האנושית

תפקידו , כוחו המוסריאנושיותו ו .כלאד�נפש ימ( של המוה ביותר עתיקייצוגו הוהוא , טבע האנושילמראה כ

  . פע��היו� אולי יותר מאי � סעו הקיומיבמ לאד� צי�נחויכולתו המולדת להבחי( בי( טוב ורע ו כמצפו(



משאבי התמודדות ותגובות רגשיות בקרב מתבגרים : "נושא העבודה
 ".לפני ואחרי פינוי חבל עזה: דתיים וחילוניים במצבי לחץ שונים

 רינת גלילי: שם המגישה
 שיפרה שגיא' פרופ: שם המנחה 

 תקציר
  

משאבי התמודדות  המחקר יצא מתוך הגישה הסלוטוגנית לחקר לחץ ובחן את תרומתם של 

נבדקו תגובות הלחץ . תגובות לחץ ומצוקה בעת הפינוי הכפוי של יישובי חבל עזה  שונים בהבנת 

תחושת שייכות , תחושת קוהרנטיות) משאבי התמודדותו( תחושת תקווה, חרדה וכעס מצביים)

בנים לבנות נערכה השוואה בין בני הנוער החילונים והדתיים ובין (.  לבית הספר ותחושת קהילה

 .בכל אחד מהמועדים

תוך השוואה בין שני מצבי לחץ  –דתיים וחילונים  –קבוצות מדגם של בני נוער  ארבעהמחקר בחן 

קבוצות המדגם   המחקר נערך כמחקר רוחב חוזר בו נבדקו שתי .לפני הפינוי ואחריו: שונים

שה עד שישה חודשים בתקופה של שלושתי קבוצות נוספות במהלך החודשיים שקדמו לפינוי ו

 .המחקר השווה את דפוס ההתמודדות של כל אחד מהמדגמים במועדים השונים. לאחר הפינוי

 השתתפולפני הפינוי . שהתגוררו בחבל עזה לפני פינויו, 'יב –' בני נוער מכיתות ז 133המדגם כלל 

 79-חילונים ו 99  –בני נוער  314 השתתפולאחר הפינוי . דתיים 301-חילונים  ו  96 -בני נוער  396

 . דתיים

נבדלו זה מזה ברמת תגובות הלחץ וברמת , חילוניים ודתיים, הממצאים מורים כי שני המדגמים

לפני הפינוי לא נמצא הבדל בין המדגמים בתגובות הלחץ  ובתחושת התקווה . משאבי ההתמודדות

ית הספר היתה גבוהה יותר אך נמצא כי רמת תחושת הקוהרנטיות ורמת תחושת השייכות לב

הייתה ( חרדה מצבית וכעס מצבי)לאחר הפינוי נמצא כי רמת תגובות הלחץ . בקרב הנוער הדתי

גבוהה יותר בקרב הנוער הדתי ורמת תחושת התקווה הייתה נמוכה יותר מאשר בקרב הנוער 

 .החילוני

ובין  ,הפינוי ואחריולפני  ,קשר בין סוג הלחץ בקבוצות המדגם של הנוער החילוני לא נמצא 

 בקרב הנוער הדתי , לעומת זאת. כעס מצבי ותחושת התקווה, חרדה מצבית, התגובות ללחץ

 .הייתה ירידה בתחושת התקווההמצביים  אך לא היה שינוי ברמת החרדה והכעס , לאחר הפינוי

 דדות רמת משאבי ההתמוובין  ,לפני הפינוי ואחריו ,קשר בין סוג הלחץעל הממצאים מורים  

בקרב הנוער החילוני לא נמצא הבדל בין המצבים בתחושת הקוהרנטיות  :בשתי קבוצות המדגם

ובתחושת השייכות לבית הספר אך תחושת הקהילה הייתה נמוכה יותר לאחר הפינוי מאשר 

בקרב הנוער הדתי נמצא כי תחושת הקוהרנטיות ותחושת הקהילה היו נמוכים יותר באופן . לפניו

אך  לא נמצא הבדל בין המצבים בתחושת , שלאחר הפינוי לעומת המצב שלפניו מובהק במצב

 .חלה ירידה בחלק מהמשאבים בתקופה שלאחר הפינוי, כלומר. השייכות לבית הספר

נמצא כי משאבי , לגבי רמת ההסבר של משאבי ההתמודדות  את תגובות הלחץ ותחושת התקווה 

הן בהשוואה בין המצבים , שת התקווה באופן שונהההתמודדות הסבירו את תגובות הלחץ  ותחו

, מכלל המשאבים שנבדקו. הן בהשוואה  בין הדתיים לחילוניים והן בהשוואה מגדרית, השונים

תחושת הקוהרנטיות נמצאה מובהקת בהסבר החרדה המצבית ובהסבר הכעס המצבי בכלל 

נוער החילוני בלבד ואת תחושת השייכות לבית הספר הסבירה את הכעס המצבי בקרב ה. המדגם



תחושת הקהילה נמצאה מובהקת רק בהסבר תחושת , לעומת זאת. תחושת התקווה בכלל המדגם

בכלל המדגם  נמצא כי הכעס המצבי היה נמוך יותר בקרב , באשר למגדר. התקווה בכלל המדגם

ות וכי תחושת השייכות לבית הספר הייתה גבוהה יותר בקרב הבנ, הבנים מאשר בקרב הבנות

כן נמצא כי תחושת הקוהרנטיות מסבירה את תחושת התקווה רק בקרב . מאשר בקרב הבנים

 .הבנות

בכל אחד מהמצבים  משאבי ההתמודדות ותרומתם למיתון תגובות הלחץ בדיון נבדקה שאלת 

 . ובכל אחת מקבוצות המדגם

 בכלל לחץמשמעותי בהתמודדות במצבי  כמשאב התמודדות  נה אף היאנדו  יתהדתהאמונה  

על רקע  יש נסיון להבין את הממצאים . עצמה עמדה במבחן ייחודי שבו האמונה המצב וב

ברמת ההכנה לקראת הפינוי  של , באופי הקהילות,  ההבדלים בין הקבוצות בעמדות כלפי הפינוי

 . ובתפקיד ההנהגה בהתמודדות, המשפחה והקהילה

תחושת , תחושת קוהרנטיות, איום, מתבגרים ,סלוטוגניות, עזה חבל, יישובים פינוי :מפתח מילות

  .תחושת שייכות לבית הספר, קהילה
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Abstract 

In August 2005, all of the Jewish communities in the Gaza Strip were 

permanently evacuated, implementing a political decision of the Israeli government. 

The present study is based on the Salutogenic Approach. It looks at stress and 

assesses the contribution of mediating and moderating factors dealing with the 

reduction of stress reactions during the enforced evacuation of settlers from the Gaza 

Strip. 

The sample included 311 seventh to twelfth grade adolescents who had lived in 

the Gaza Strip prior to the evacuation. During the two months prior to the evacuation, 

169 adolescents, secular (n=65) and religious (n=104) filled out self-reported 

questionnaires. In the post- evacuation period (3-6 months following the evacuation) 

142 adolescents were sampled, secular (n=66) and religious (n=76). Emotional 

reactions and coping resources were compared between religious and secular youth, 

and between male and female youth at each stage of the research.  

Results suggest that there are differences in the levels of the emotional 

reaction and coping resources between the two different stress inducing situations and 

between the two samples (religious and secular). Among the secular group there was a  

significant decline in State Anxiety after the disengagement, but there was no change 

in State Anger and hope. However, among religious adolescents no differences were 

found between the stages in the levels of State Anxiety and State Anger, although 

there was a decline in the level of hope.  

It was found also that there were differences in coping resources implemented 

between the two different stress situations and between the two samples (religious and 



secular). Amongst the secular group, no differences were found between the two 

stages in Sense of Coherence and Psychological Sense of School Membership, 

however the Sense of Community level was lower following the disengagement, than 

prior to it. Amongst the religious group, all coping resources -Sense of Coherence, 

Psychological Sense of School Membership, and Sense of Community- were found to 

be significantly lower following the disengagement. 

It was also found that coping resources explained the emotional reactions 

differently when comparing the different stress situations, when comparing religious 

and secular groups as well as comparing gender. 

Results are discussed regarding coping resources according to the differences 

in stress-inducing situations. The discussion places a special emphasis on the role of 

religious commitment as a coping resource including practical implications for 

different interventions which should be applied in various stress-inducing situations 

and various levels and types of religious commitment. 

 

Key words: Salutogenic, adolescents, Sense of Coherence, Psychological 

sense of School Membership, Sense of Community, forced relocation, disengagement. 
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Abstract: 

The Dead Sea water level has been dropping at an increasing rate since the 1960s, 

reaching about 1 meter per year in the recent decades. This level drop has triggered 

surface deformation at various spatial wavelengths, trends and magnitudes.  

On the broader scale, lithospheric response to the water mass unloading gives rise to a 

slow, yet observable regional uplift, with spatial extent and amplitude that are 

controlled by the effective mechanical properties of the crust and upper mantle 

combined. At the local scale, ground response to the water level drop is expressed by 

gradual subsidence and formation of collapse sinkholes along the Dead Sea 

shorelines, posing a severe threat to infrastructure and human life and hindering the 

economic development of the area. Both types of deformation features are 

investigated in this research using spaceborne Interferometric Synthetic Aperture 

Radar (InSAR) measurements gathered between the years 1992 and 2012. The 

processing schemes were specifically tailored during the course of this study to 

account for the different spatial and temporal scales of deformation. 

Regional lithospheric rebound is measured by 149 short baseline interferograms, 

made of 31 ERS-1 and ERS-2 SAR images that span the years 1993 to 2001 and by 

continuous Global Positioning System (GPS) data, recorded between 1997 and 2011. 

The uplift rate at the Dead Sea is up to 4 mm/year, and the basin topography is almost 

a mirror of the displacement, introducing a strong trade-off between uplift and 

stratified atmospheric artifacts. To overcome this complication, a linearity constraint 

is imposed on the satellite to ground Line of Sight (LOS) phase changes, based on the 

steady uplift observed by a continuous GPS station in the area of interest and 

simultaneously solved for the LOS change rate, Digital Elevation Model (DEM) 

errors and the elevation-phase correlation. Whereas the LOS rate and DEM errors are 

solved for each pixel independently, the elevation-phase correlation is solved for each 

SAR acquisition independently. Using this approach the stratified atmospheric delay 

is separated from the ground displacement. Maximum uplift is observed close to the 



shorelines, diminishing to zero by the Mediterranean coast. The effect of water load 

changes is modeled using a homogeneous elastic half-space. A good agreement is 

found between modeled and observed ground displacements when using elastic 

properties that are compatible with seismic and gravity data, down to a depth of 15 

kilometers below the Dead Sea basin. This suggests that the response of the crust to 

the sea level is controlled mainly by the elastic properties of the upper-crust, 

immediately below the Dead Sea basin. 

The local subsidence and its spatial and temporal relations to collapse of sinkholes 

were analyzed for the years 1992 to 2012, using over 400 interferograms made of 

ERS, Envisat, ALOS and Cosmo-SkyMed (CSK) satellites, featuring different wave 

bands (X, C and L) and different look angles. Sinkholes are generally formed along 

lineaments, which coincide with buried active faults, and with the boundaries of wide 

subsiding zones. The C and L band carriers (i.e. ERS, Envisat and ALOS satellites) 

have a spatial resolution of 10-20 meters per pixel and temporal revisit times of about 

a month. Interferograms made from these data, spanning the years 1992 to 2010, 

showed indications of gradual subsidence before sinkholes appeared on the surface. 

However, the exact temporal relations were poorly constrained. A significant 

improvement in the temporal and spatial relations has been achieved with the 

introduction of CSK images, which have a spatial resolution of 3x3 m
2
 per pixel and a 

revisit time of up to 16 days. Analysis of interferograms that span the period, from 

December 14, 2011 to June 7, 2012, detected pre-collapse subsidence in several 

locations. The outstanding resolution and accuracy of the deformation signals have 

been achieved by using a hybrid DEM, composed of the public domain ASTER 

GDEM data (30 m/pixel) and a high resolution (0.5 m/pixel) Light Detection and 

Ranging (LiDAR) data. InSAR and field observations reveal that the surface 

deformation is accelerated during the rainy season and gradually decelerated 

thereafter. Sinkholes are found either at the margins of the subsiding zones, or at their 

centers.  

 

 

 

Keywords: Dead Sea, water level drop, rebound, lithosphere, crust, uplift, sinkhole, 

subsidence, rheology, Interferometry, InSAR, LiDAR, GPS, stack, time series, ERS, 

Envisat, ALOS, Cosmo SkyMed, fault, DEM 



 

תנועות קרום עכשוויות באזור ים המלח והשלכותיהן על ריאולוגיית  נושא העבודה:

 הקרום ויציבות התשתית: מחקר באמצעות אינטרפרומטריה של רדאר

 רן נוביצקי נוף שם המגיש:

 גדעון בר, יהודה אייל ואלון זיו מנחים:

 :קצירת

האחרונות בקצב של כמטר בשנה. ירידת מפלס המים גורמת לתזוזות  מפלס ים מלח יורד בשנים

ולמעוותים בפני השטח בעלי אורכי גל, עוצמות ומגמות שונים. בקנה המידה המקומי, תגובת פני 

השטח לירידת המפלס מתבטאת בשקיעות הדרגתיות ובהיווצרות בולענים לאורך חופי ים המלח, 

ם את הפיתוח הכלכלי באזור. בקנה מידה אזורי, תגובת המסכנים חיי אדם ותשתיות ומגבילי

הליתוספרה להסרת מסת המים גורמת להתרוממות אזורית איטית, אך מובחנת, בעלת התפרשות 

מרחבית ועוצמה המוכתבות על ידי התכונות המכאניות האפקטיביות של הקרום והמעטפת 

ת מדידות התאבכות גלי מכ"מ העליונה יחדיו. שני סוגי התגובות נחקרים בעבודה זו בעזר

. תהליכי עיבוד הנתונים הותאמו במהלך המחקר 1121-ו 2991סינטטי, שנאספו בין השנים 

 זמן שונים.-למדידת מעוותים בעלי מאפייני מרחב

בסיס קצר, שחושבו -אינטרפרוגרמות בעלות קו 249תגובת הקרום האזורית נמדדת בעזרת 

בין  GPSוכן ממדידות  1112-ו 2991בין השנים  ERS-2-ו ERS-1הדמאות מלווייני  12באמצעות 

מ"מ בשנה, והתזוזה  4. קצב התרוממות הקרום העליון  בים המלח הוא עד 1122-ו 2991השנים 

ראי של טופוגרפיית האגן, דבר המוביל לשקלול תמורות בין ההתרוממות לבין -היא כמעט תמונת

על בעיות אלו, נכפתה מהירות קבועה עבור שינוי הפרעות של שיכוב אטמוספרי. על מנת להתגבר 

-קבועות באזור המחקר, ובו GPSהפאזה בכיוון הסתכלות הלוויין, בהתבסס על תצפיות מתחנות 

זמנית פתרון של קצב שינוי הפאזה, טעויות במודל הטופוגרפי ובמתאם בין הפאזה לבין 

מחושבות באופן בלתי תלוי עבור כל  הטופוגרפיה. בעוד שקצב התזוזות וטעויות המודל הטופוגרפי

פיקסל, המתאם בין הפאזה לטופוגרפיה מחושב באופן בלתי תלוי עבור כל הדמאת לוויין. 

באמצעות גישה זו האות של השיכוב האטמוספרי מופרד מהאות של תזוזות הקרקע. ההתרוממות 

ן. השפעת שינוי המקסימאלית נמדדת קרוב לחוף, וקטנה עד לאפס באזור החוף של הים התיכו

ממד. נמצאה התאמה טובה בין תזוזות -עומס המים מחושב באמצעות מודל אלסטי הומוגני בחצי

הקרקע המדודות והמחושבות כאשר נעשה שימוש בתכונות אלסטיות התואמות לתכונות 

קילומטרים תחת אגן ים המלח. התאמה זו  21המחושבות ממידע סייסמי וכבידה עד לעומק של 

תגובת הקרום לשינויי המפלס נשלטת ישירות בעיקר על ידי התכונות האלסטיות של  מרמזת כי

 הקרום העליון מתחת לאגן ים המלח.

השתפלויות מקומיות והקשרים בזמן ובמרחב בין ההשתפלויות לבין קריסת בולענים נחקרו 

 ERS ,Envisat, ALOSאינטרפרוגרמות מלווייני  411-באמצעות יותר מ 1121עד  2991משנת 

( ומכיווני הסתכלות שונים. על פי L-ו X ,C, בעלי אורכי גל שונים )Cosmo-SkyMed (CSK) -ו

רוב הבולענים נוצרים לאורך ליניאמנטים, הקשורים להעתקים פעילים קבורים ולגבולות של 

( יש כיסוי ALSO -ו ERS ,Envisat) L-ו Cאזורי השתפלות רחבים. ללוויינים בעלי אורכי גל 

מטר לפיקסל וזמני חזרה של כחודש. אינטרפרוגרמות מנתונים אלו, בין השנים  11-21בי של מרח

, מראות סימנים של השתפלות הדרגתית לפני הופעת הבולענים על פני השטח. עם 1121לבין  2991



 

זאת, הקשר המדויק בזמן לא ניתן לביסוס. שיפור משמעותי הושג בקשר במרחב ובזמן באמצעות 

 21מטר רבוע לפיקסל וזמני חזרה של עד  3x3בעלות כיסוי מרחבי של  CSKמאות שימוש בהד

השתפלויות  , גילתה1121ביוני,  1-לבין ה 1121בדצמבר,  24-יום. ניתוח אינטרפרוגרמות בין ה

המקדימות היווצרות בולענים במספר מקומות. הכיסוי המרחבי והדיוק חסר התקדים של אותות 

ושגו הודות לשימוש במודל טופוגרפי משולב, שהוכן מנתוני הלוויין התזוזה של פני השטח ה

ASTER -  מטר לפיקסל ומנתוני  11בעל כיסוי מרחבי שלLiDAR  בעלי כיסוי מרחבי של חצי

מטר לפיקסל. מדידות האינטרפרומטריה ותצפיות שדה מראות כי המעוותים של פני השטח 

מואצים בתקופת הגשמים ומואטים בהדרגתיות לאחר תקופה זו. הבולענים מופיעים בשולי אזורי 

 ההשתפלויות או במרכזם. 
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 םיראש תייברהיתרונות והחסרונות בחברתיות עם 

  טל-רעות ברגר

  טרינה בילדה' יעל לובין ופרופ' פרופ: מנחות

 

  תקציר

משום שהיא נבררת בגלל תכונות המגדילות את , י דרווין"שיתוף פעולה נראה כתכונה מנוגדת לברירה טבעית עפ

. פעולה וחברתיות הינם תופעות הנפוצות מאוד בטבע שיתוף, ברם. הכשירות של פרט אחר מאשר מבצע הפעולה

גורסת כי שיתופיות מתפתחת לרוב בקבוצות בהן הפרטים , י המילטון"עפ) kin selection(התיאוריה של ברירת קרובים 

כך . ואת שכיחותם של גנים הזהים לשלו, הפרט יגדיל את כשירותם של מקורביו, בעזרה לקרובים. הם קרובי משפחה

שיתוף פעולה , על מנת ששיתופיות תיווצר על פי מנגנון זה. המשתף פעולה מעלה גם את כשירותו בצורה לא ישירהשפרט 

כך שהתנהגות , י זיהוי קרובים והבדלתם מפרטים אחרים"צרו עוקבוצות אילו י. יתרחש בקבוצות של קרובי משפחה

שפרטים נשארים ומקימים מושבה עם קרובי  כך, י תפוצה נמוכה"אפשרות נוספת היא ע. שיתופית תופנה אליהם

, ירידה בתפוצה ופיזור נמוך גורם לתחרות בקבוצה ורביית שארים, על אף היתרונות הנובעים משיתוף פעולה. משפחה

מחקרים אמפיריים הבודקים את הדינימקה בקבוצות הנוצרות . חסרונות שיכולים להוביל להתמוטטות הקבוצה

בלימודי חקרתי כיצד קבוצות של עכבישים חברתיים מתמודדות עם . מוך הינם מועטיםונשמרות כתוצאה מפיזור נ

  . פיזור נמוך ומה הם היתרונות והחסרונות בכך

י "משום שהקבוצות שלהם נוצרו ומתוחזקות ע בעלי החיים החברתייםעכבישים חברתיים הם מיוחדים בקרב   

עכבישים אינם נמנעים מרביית ) עם מעט יוצאי דופן( יםברתיהח בעלי החייםשלא כמו שאר . פיזור נמוך של הפרטים

ועל היחידים , למעשה זוהי אחת התכונות החשובות אשר מגדירות ומשפיעות על כל מערך החיים במושבה בכלל, שארים

מת והמחיר על מנת להימנע מרבייה עם קרובי משפחה לרוב יהיה זניח לעו, לרביית שארים ישנו מחיר גנטי גבוה. בפרט

כאשר התנאים האקולוגיים אשר גרמו להיווצרות עם זאת . המחיר הגנטי כתוצאה מהזדווגות עם קרובי משפחה

היתרון ברביית שארים יעלה על , הקבוצה יכולים להשפיע על יחסי התועלת בשיתוף פעולה לעומת המחיר להתפזר גבוה

אבל תכונות זהות מאפיינות , יים לעומת יחידאיםוישנם מעט מינים חברת, חברתיות בעכבישים אומנם נדירה. המחיר

החברתיות . צורת חיים זוהתפתחות תנאים ייחודים שתרמו ל שיכול להצביע עלאת כל המינים החברתיים מה 

בניית (שיתוף פעולה בצייד , יחס זוויגים מוטה לטובת הנקבות, טיפול אימהי, רביית שארים: מאופיינת בין השאר ב

 . ילה של הטרףובאכ) רשת ולכידה

  ) Stegodyphus dumicola, Pockok(רן בעבודת המחקר השתמשתי בניסויי שדה ומעבדה בעכביש החברתי מסוג צמי

) 3. קרובי משפחהמבחינים בוים זההאם עכבישים מ )2. האם ישנן יתרונות בשיתוף פעולה עם קרובי משפחה) 1: ובחנתי

  . פיזורהעל משפיעה תחרות על משאבי מזון כיצד ) 4.  מחיר ברביית שאריםהאם ישנו 

 אין יתרון בשיתוף פעולה עם קרובי משפחה )1

בפיזור מקטינה את השונות הגנטית כך שכל הפרטים בקבוצה זהים זה לזה באותה מידה  ירידהרביית שארים ו 

גנטית זהות ות בעלות על מנת לבדוק האם קבוצות שיתופי. והיתרונות הבלתי ישירים בשיתוף פעולה עם קרובים גדולים

השונות זו מזו במידת טיפול יצרתי קבוצות  ,נהנות מיתרונות בלתי ישירים גבוהה ושוני נמוך ביחסי הקרבה בין הפרטים

, פעולה באותה מידה תפוכל הקבוצות שי. הקרבה הגנטית בין הפרטים ובחנתי את מידת שיתוף הפעולה בעת לכידת טרף

ניסוי זה תומך . תייםרכלומר אין יתרון בלתי ישיר בעת שיחור מזון אצל עכבישים חב. ושיחרו מזון ביעילות זהה

היתרון בשיתוף פעולה הוא גדול ושיתוף פעולה מתרחש ללא , בהשערה שכאשר הקרבה הגנטית בין פרטים היא גבוהה

 . הבחנה
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 עכבישים מתפזרים עם קבוצות גדולות המורכבות מקרובי משפחה )2

חשופה לתחרות על  ,בה הפרטים מזווגים במושבה והצעירים נמנעים מפיזור ,מפיזור נמוך מושבה הגדלה כתוצאה

בת -ופיצול הקבוצה לקבוצות י פיזור"אחת הדרכים להוריד את התחרותיות ולשמר את השיתופיות היא ע. המשאבים

בהם , העדפהי ניסויי "ע. פיזור זה שומר על המבנה הגנטי של מושבת האם ובו בעת מוריד את התחרות. קטנות יותר

עכבישים . פרטים להתפזר עם קבוצה המובילים את  המנגנוניםהגשתי לפרטים בחירה בין שתי סמנים בדקתי מה הם 

תוצאות  .של פרטים הקרובים אליהם גנטית משיו, לעומת קטנות, י קבוצות גדולות"שנוצר ע משיהעדיפו באופן מובהק 

יתרונות גנטיים בלתי  וישנכלומר . וצות גדולות בהן הפרטים קרובים גנטיתפרטים מעדיפים קבאילו מוכיחות כי 

עכבישים שומרים על מבנה . זיהוי והבחנה של קרובי משפחה הוא תלוי מצב אקולוגיו, ישירים בקבוצות של עכבישים

  .י עכבישים אחרים"י שימוש בשאריות משי שהונחו ע"קבוצה ותוכנה ע

  התאמה לרביית שארים      )3

מזדווגים עם פרטים בתוך המושבה ו בניגוד לרוב החיות החברתיות עכבישים חברתיים נמנעים מפיזור לפני הרבייה 

, ירידת הכשירות: ישנו מחיר כבד ברביית שארים כגון. כך שהשונות הגנטית לפרט נמוכה מאוד, שהם גם קרובי משפחה

כולות להימחק מהאוכלוסייה אך אילו י, ם ההומוזיגוטיםההטרוזיגוטים וביטויים של מוטציות בפרטי בתדירותירידה 

עכבישים מהסוג , על מנת לבדוק האם ישנו מחיר ברביית שארים בעכבישים חברתיים. רביית שאריםבעקבות עם הזמן ו

 כמעט בה הזכר והנקבה היו: גבוהה או רביית שארים. א: צמירן זווגו ברמות שונות של זהות גנטית בין נקבות וזכרים

. ג. יה אבל ממושבות שונותיבה הפרטים היו מאותה האוכלוס: בינונית. ב. )משפחה( ומקורם באותה מושבהגנטית זהים 

הכשירות של  תלאחר הזיווגים בדקתי את מיד. ומרוחקות זו מזובה פרטים שמוצאם מאוכלוסיות שונות : נמוכה

בניסוי זה מצאתי שאין . ושרידותם עד לבגרות, יםגדילת הצעיר, בקיעתם, י מדידה של מספר שקי הביצים"הפרטים ע

לעומת זאת עכבישים . וכי עכבישים חברתיים מותאמים לצורת רבייה זו, מחיר ברביית שארים לטווח זמן קצר

משתי ומספר שקי הביצים שבקע היה נמוך , סבלו מכשירות נמוכה) משתי אוכלוסיות(מוכה נשהזדווגו בזהות גנטית 

וכי ישנן התאמות גנטיות בין הסביבה  ממצאים אילו מעידים שישנו מחיר לזיווגים מחוץ למשפחה. הקבוצות האחרות

כתוצאה משונות גנטית נמוכה ואי יכולתם של עכבישים חברתיים להשתנות ולהתאים , אולם בטווח הארוך. לגנים

  .  גבוההוא ית שארים עצמם לסביבה המשתנה על פי קריטריונים של ברירה טבעית המחיר הגנטי כתוצאה מרבי

 פיזור כתלוי תחרות       )4

בקבוצות המשתפות פעולה . ויסות גודל הקבוצה תלוי ביחס בין היתרונות בשיתוף פעולה והמחיר כתוצאה מתחרות

 מינית גרותלהגיע לבשלהם והסיכוי , כמות המזון הזמינה לפרט קובעת את כמות הפרטים שיתרבו, בלכידת מזון

נות איזון בין היתרונות להישאר והיתרוהשינוי בכמות המשאבים הזמינה לפרט יכולה לשנות את על כן . ולהתרבות

העשרתי והפחתתי שבהם  י הורדת והגדלה של מספר אירועי שיחור מזון במושבות של עכבישים חברתיים"ע. להתפזר

בשני המקרים יותר נקבות  .את התחרות על המזון ובדקתי את השינוי בפיזור הנקבותשיניתי , את המזון בהתאמה

ייצור שקי ביצים לעומת זאת היה . מושבות הביקורת, והן עשו זאת מוקדם יותר מאשר במושבות ללא טיפול, התפזרו

תוצאות אילו מצביעות . שבות הביקורת ונקבות ממושבות בהן העשרנו את כמות מזוןומוקדם יותר אצל נקבות ממ

     .  פיזור הנקבות הוא תלוי מצב הגופנימציע שו, מושפע מתחרותאכן שפיזור במושבות של עכבישים חברתיים 

  

) 3. זיהוי קרובים הוא רלוונטי ותלוי מצב) 2. חשיבות היתרונות הישירים בשיתוף פעולה) 1: המחקר שלי מצביע על

פעולה ומגדילה מורידה את היתרון בשיתוף על מזון תחרות ) 5. התאמה לרביית שארים) 4. התאמות גנטיות מקומיות

תוצאות אילו מצביעות שהעכבישים מותאמים לחיי שיתופיות אבל במחיר ארוך טווח של חוסר שונות . את הפיזור

מצד . בשיתוף פעולה גבוהים ושומרים על חברתיות כתכונה מוצלחת בעכבישיםהמיידים היתרונות , מצד אחד. גנטית

אך זו תלויה בתנאים . הקבוצמבטיח גידול מתמיד של גודל ה, בחנהיתרונות ישירים גבוהים ושיתוף פעולה ללא ה, שני
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. כך שהקבוצות נתונות לתנאים כאוטים של גידול ופיזור, הסביבתיים ומשפיעה על היחסים בתוך הקבוצה בהתאם

  ונות גנטית נמוכה במין שומר על ש, בנוסף ירידה בכמות ההטרוזיגוטים וגודל אוכלוסיה אפקטיבי נמוך

 S.dumicola  ככל נראה גורמים אילו מובילים לכך שחברתיות בעכבישים היא תכונה אבלוציונית ללא מוצא. 
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Costs and Benefits of Inbred Sociality 

Reut Berger-Tal 

Advisors: Prof. Yael Lubin and Prof. Trine Bilde 

 

Abstract:  

Cooperation seems to act against natural selection, as it often favors behaviors that benefit another 

individual at a cost to the performer, yet it is a common feature in the animal kingdom. Kin 

selection theory assumes that individuals gain inclusive fitness through their positive impact on 

the reproduction of related individuals, i.e., indirect fitness benefits. Construction of such ‘family’ 

groups could evolve by means of kin recognition and limited dispersal. Groups formed by limited 

dispersal also increase both the risk of kin competition and costs of inbreeding. These may cancel 

out the benefits of kin selection, thus eliminating benefits of sociality. Empirical data on the 

forces that shape sociality formed by limited dispersal are scarce, and the theory was rarely 

corroborated by experimental results. In my PhD, I explored the costs and benefits associated 

with sociality formed by limited dispersal, using the social spider Stegodyphus dumicola as my 

study species.  

Social spiders are unique among the social animals because their groups are formed and 

maintained by means of limited dispersal. Unlike most social animals (there are few exceptions), 

social spiders do not avoid inbreeding, and repeated cycles of inbreeding are the key 

characteristic of this sociality. Inbreeding and mating among relatives is usually costly, and the 

costs of avoidance are usually negligible compared to the genetic costs of inbreeding. However, 

the ecological conditions under which groups form may shape this cost-benefit ratio, and in 

theory could result in the evolution of a mating system with regular inbreeding. Sociality in 

spiders has evolved multiple times in the spiders’ family tree of spiders, where the key 

characteristics being similar among all species. Social spiders show a highly female-biased sex-

ratio. Offspring mature and reproduce within the colony, and cooperate in prey capture, nest 

maintenance, building of the capture web, and providing maternal and allo-maternal care to the 

young.  
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I employed complementary methods, such as field observations, controlled lab experiments 

and chemical profiling, in the social spider Stegodyphus dumicola by looking at: (i) benefits of 

cooperating with kin, (ii) kin discrimination mechanism, (iii) costs of inbreeding, and (iv) 

competition for resources and dispersal. 

(i) No benefits of kin cooperation in an inbred social spider 

I found no net benefits of cooperation among kin, and that spiders co-operate indiscriminately; 

this supports the idea that given low variation in relatedness, cooperation should occur 

indiscriminately.     

(ii) Social spiders prefer to bud with large kin groups 

One way to reduce kin competition but maintain kin composition in groups formed by means of 

limited dispersal is budding. Spiders significantly preferred silk of kin over non-kin, and larger 

over smaller groups of spiders, revealing a possible mechanism for budding dispersal with other 

kin. The results reveal that kin discrimination is favored under ecologically relevant conditions.  

(iii) Adaptation to regular inbreeding 

High rate of inbreeding should incur fitness costs, and increase the expression of deleterious 

alleles, though some of which could be purged with time. In order to measure possible costs of 

frequent inbreeding, I mated spiders at three levels of genetic diversity: inbreeding, outbreeding 

within and between populations, and measured their reproductive success. No costs of inbreeding 

were detected, suggesting adaptation to regular inbreeding, but costs of outbreeding indicate on 

local adaptation.  

(iv) Competition for resources enhances individual dispersal  

In groups that cooperate in prey capture, manipulation in the amount of resources available for 

the individual can alter individual benefits of staying in the colony or the incentives to leave. 

Individual dispersal increased and occurred earlier in colonies that had a change in the amount of 

resources available, compare to unmanipulated colonies. Egg-sac production and survival of 

dispersing females were higher in the unmanipulated colonies compared to manipulated colonies 

with reduced resources, but did not differ from manipulated colonies with increased resources. 

Dispersal increased in both types of manipulated colonies, suggesting that the benefits of 

cooperation were reduced but from different reasons.  
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My research provides evidence for: 1) the importance of direct benefits, 2) kin 

discrimination ability under ecologically relevant conditions, 3) indication of local adaptation, 4) 

adaptation to regular inbreeding, and 5) competition reduces benefits of cooperation and 

increases dispersal. These findings contribute to our understanding of how regular inbreeding is 

maintained in cooperative spiders. However, they also point to evolutionary processes that pose a 

long-term threat to population persistence. On the one hand, high benefits of cooperation and 

high affinity for group adhesion maintain group structure, and make sociality in spiders a 

successful trait. On the other hand, direct benefits of cooperation maintain colonies highly 

dependent on ecological changes, which suggest chaotic colony growth. Moreover, regular 

inbreeding and local adaptation accelerate loss of heterozygosity and reduction in effective 

population size. Overall, these factors may ultimately lead to population extinction.  

  

 



Combined Chemotherapeutic Treatment Based on Tyrosine Kinases and 

Topoisomerases Inhibitors in Cell Lines and Cancer Stem Cells: Characterization, 

Mechanism and Efficacy 

 

Submitted by: Refael Peleg 

Supervisor: Prof. Esther Priel 

 

Background: Cancer is a complex family of diseases, characterized by the loss of 

control of normal cell growth and proliferation, leading to impairment of vital organ 

functions. Cancer is a leading cause of death in economically developed countries and 

breast cancer in females and prostate cancer in males are the most frequently 

diagnosed cancers. 

The current clinical approach for treatment of cancer is based on cytotoxic drugs that 

lead to cell death by targeting essential cellular factors, such as topoisomerases, which 

are generally common to both cancer and normal cells. Therapeutic protocols usually 

consist of a combination of two drugs. 

Topoisomerases are essential nuclear enzymes that work to resolve topological 

problems that normally occur during DNA metabolism. Their involvement in crucial 

DNA-associated processes, such as replication, transcription, and repair, marked them 

as the target of chemotherapeutic drugs such as camptothecins (CPTs). Therefore, 

finding other agents that might alter their activity is of great importance. 

Working Hypothesis: Previous data from our laboratory showed that certain tyrosine 

kinase antagonists, tyrphostins, inhibit the catalytic activity of cellular topoisomerase 

I (topo I). Therefore, our working hypothesis was that a combined treatment, based on 

clinically used tyrosine kinase inhibitors (TKIs), Erlotinib or Gefitinib, with 

topoisomerases inhibitors will exhibit potent anti-cancer effects in drug-resistant 

tumor cells (such as cancer stem cells (CSC)), due to the ability of Erlotinib or 

Gefitinib to also inhibit topoisomerases. Our subsequent goals include (1) the 

investigation of the ability of Erlotinib or Gefitinib to inhibit topoisomerases in breast 

or prostate cancer cells and to identify their mode of action, (2) to isolate cancer stem 

cells from human MCF7 breast cancer cell line, and from PC3 prostate cancer cells, 

(3) to characterize topoisomerase expression and activity in these cells, and (4) to 

identify the effect of combined TKIs and topoisomerase antagonists on the eradication 

of CSCs. 



Methods: The drug sensitivity of human breast cancer cell line – MCF7, and prostate 

cancer cell line – PC3 to Erlotinib and Gefitinib was examined using various cell 

cytotoxicity assays. The effect of these drugs on topoisomerase activities and 

expression was performed using specific molecular biology and biochemical reactions 

(i.e., topo I and topo II DNA relaxation/decatenation assays, Western blot analysis, 

etc.). CSCs were isolated from tumor cell lines using well established methods, such 

as anchorage independent cultivation (tumorsphere generation) and identified by 

specific stem cell markers using immunofluorescence methods and FACS analysis. 

Results: Both Erlotinib and Gefitinib reduce the cellular activity of topo I in treated 

cells, without affecting the level of the enzyme protein. In vitro assays show that, 

unlike Gefitinib, Erlotinib inhibits the DNA relaxation activity of MCF7- and PC3-

derived topo I and purified topo I, indicating a direct interaction with the enzyme. 

Results also suggest that Erlotinib inhibits the catalytic activity of purified topo II. 

Surprisingly, Erlotinib activity as a topoisomerase inhibitor was increased at low 

doses, due to its tendency to form micro-aggregates at high concentrations, as verified 

by the dynamic light scattering (DLS) technique, pointing to its great potential as a 

topoisomerase inhibitor. Erlotinib was found to reduce the DNA-binding ability of 

topo I, as verified by EMSA. The combined treatment of either Erlotinib or Gefitinib 

with CPT increased the effect of CPT on the activity of cellular topo I, which supports 

the increased anti-cancer effect observed in MCF7 cells. However, this anti-cancer 

effect is probably cell specific, as no increased cytotoxicity was observed for PC3 

cells, although Gefitinib increased the inhibitory effect of CPT on cellular topo I 

activity. 

Accumulating evidence suggest that tumors are driven by a small population of cells, 

termed “cancer stem cells” (CSCs), which may be resistant to our current therapeutic 

approaches. In breast carcinoma, the CSCs have been identified as a CD44+/CD24- 

cell population. These rare cells are able to grow as non-adherent sphere-like 

structures, termed “mammospheres”, which enables their isolation and expansion in 

culture. 

In this study, we characterized for the first time the biological activity of 

topoisomerases in mammospheres using the MCF7 human breast cancer cell line, 

which has been shown to have a stable CSC population. For this purpose, MCF7 cells 

were grown in the presence of 10% FCS or in a serum-free medium containing EGF, 

bFGF, and insulin on low-attachment dishes and allowed to grow for 7–10 days in 



order to form spheres. Isolated mammospheres show enriched CD44+/CD24- CSC 

population, as verified by immunostaining and flow cytometry analyses. Examination 

of topoisomerase activity revealed that, compared to the adherent MCF7 cell line, 

topo I activity is decreased in mammospheres. In contrast, topo II activity is increased 

in mammospheres. The changes in topoisomerase activities are probably due to 

posttranslational modifications, as no changes were observed in the relative levels of 

the enzyme proteins. Indeed, topo I activity in mammospheres is regulated, at least in 

part, by PARP-1, as observed by the recovery of topo I activity after treatment with 

PARP-1 inhibitor 3-Aminobenzamide. In accordance with the activity of 

topoisomerases, mammosphere-derived cells show reduced sensitivity to topo I 

inhibitor CPT, and increased sensitivity to topo II inhibitor etoposide. However, intact 

mammospheres show increased resistance to both drugs, which might be attributed to 

differential expression of MDR proteins in the outer compartment of the sphere 

structure. A combined treatment of intact mammospheres with either CPT and 

Gefitinib, or etoposide and Erlotinib, increased the anti-cancer effect of both drugs. 

These treatment mechanisms remain to be elucidated. 

Conclusions: The results of this study demonstrate that topoisomerases are novel 

targets of Erlotinib, which shows high efficacy of topoisomerase inhibition. This 

could be of utmost importance in the development of new anti-cancer derivatives that 

have the potential to target several key factors that regulate tumor growth and 

progression. In this study we demonstrate for the first time that in cancer stem cells, 

nuclear essential enzymes, such as topoisomerases, differ in their activity and 

regulation, compared to the non-CSC population, and therefore provide an 

explanation for the resistance/sensitivity of CSC to topoisomerase antagonists. 

Altogether, the results of this study suggest that a combination of TKs inhibitors with 

topoisomerases inhibitors might be effective treatments for breast cancer, providing a 

CSC eradication approach that might ensure long-term cancer-free survival. 

This understanding of the biological behavior of essential enzymes in CSCs’ 

progression and early stages of tumor development is important for developing new 

strategies for cancer treatment as well as new therapies for advanced disease. 



טיפול כימותראפי משולב המבוסס על מעכבי טירוזין קינאזות וטופואיזומראזות בשורות תאים 

  ובתאי גזע סרטניים: אפיון, מנגנון ויעילות

  

  מגיש: רפאל פלג

  מנחה: פרופ' אסתר פריאל

  

סרטן הוא שם כללי למשפחה של מחלות המאופיינות באבדן בקרת הגידול והחלוקה של תאים  רקע:

דבר המוביל לפגיעה באיברים חיוניים ובתפקודם. מחלת הסרטן הינה גורם מוביל למוות נורמליים, 

במדינות מפותחות כלכלית וסרטן השד בנשים וסרטן הערמונית בגברים הם המאובחנים ביותר במדינות 

אלו. כיום, הגישה הקלינית לטיפול בסרטן מבוססת על חומרים ציטוטוקסיים המכוונים כנגד פקטורים 

יים חיוניים, כגון טופואיזומראזות, אשר לרוב משותפים הן לתאים סרטניים והן לתאים נורמליים, תא

  ומובילים למות התא. פרוטוקולים טיפוליים בד"כ כוללים שילוב של שתי תרופות. 

טופואיזומראזות הם אנזימים נוקלאריים חיוניים הפועלים לפתרון בעיות טופולוגיות הנוצרות באופן טבעי 

בתהליכים מטבוליים בדנ"א. מעורבותם בתהליכים קריטיים הקשורים בדנ"א, כגון שכפול (רפליקציה), 

, כגון קמפטותצין םשעתוק (טרנסקריפציה) ותיקון, הפכה אותם כמטרה לחומרים כימותראפיי

)camptothecin - CPT משום כך, מציאת חומרים נוספים העשויים להשפיע על פעילותם היא בעלת .(

  שיבות גדולה. ח

מחקרים קודמים במעבדתנו הראו כי נגזרות מסוימות של אנטגוניסטים לטירוזין  היפותזת המחקר:

 1), מעכבות את פעילותו הקטליטית של טופואיזומראז tyrphostinsקינאזות, המכונות טירפוסטינים (

מעכבי טירוזין קינאזות  שטיפול משולב, המבוסס על ה) התאי. אם כן, הנחת העבודה שלנו היית1(טופו 

)tyrosine kinase inhibitors - TKIs המשמשות כיום בקליניקה, ארלוטיניב וגפיטיניב, יחד עם (

סרטני חזק בתאי סרטן העמידים לתרופות (כגון תאי גזע - מעכבי טופואיזומראזות, יראה אפקט אנטי

ואיזומראזות. מטרותינו, לשם כך, סרטניים) הודות ליכולתם של ארלוטיניב או גפיטיניב לעכב גם טופ

) בחינת יכולתם של ארלוטיניב או גפיטיניב לעכב טופואיזומראזות בתאי סרטן השד או 1כוללות את (

) וסרטן MCF7) לבודד תאי גזע סרטניים משורות תאי סרטן שד (2( ;הערמונית ולהבין את אופן פעולתם

) 4ופעילותם של טופואיזומראזות בתאים אלו () לאפיין את ביטויים 3) הומאניות, (PC3ערמונית (

  ומעכבי טופואיזומראז בהרג תאי גזע סרטניים. TKIsולהבין את האפקט המשולב של 

) ההומאניים לארלוטיניב PC3) וסרטן הערמונית (MCF7רגישותם של תאי סרטן השד ( שיטות:

ו על פעילותם וביטויים של וגפיטיניב נבחנה בשיטות חיות/ציטוטוקסיות שונות. השפעת חומרים אל

טופואיזומראזות נבדקה ע"י שימוש בשיטות ביולוגיה מולקולארית ובריאקציות ביוכימיות ספציפיות 

וכו').  Western blot analysis, 2או טופו  1קטניציה של טופו -(כלומר, ריאקציות רלקסציית דנ"א/דה

ורות תאים סרטניות תוך שימוש בשיטות ) בודדו משcancer stem cells - CSCsתאי גזע סרטניים (

) ליצירת ספירות anchorage independent cultivationמבוססות, כגון גידול בתרחיף (

)tumorspheres וזוהו ע"י מרקרים ספציפיים לתאי גזע ע"י אימונופלורסנציה ואנליזת ,(FACS.  



בתאים מטופלים מבלי  1טופו ארלוטיניב וגפיטיניב מורידים את פעילותו הקטליטית של  תוצאות:

ארלוטיניב, בניגוד לגפיטיניב, מעכב את פעילות  מראים כי in vitroלהשפיע על רמת החלבון. מבחני 

וכן אנזים מנוקה (מסחרי), דבר המעיד על  MCF7 ,PC3שהופק מתאי  1רלקסציית הדנ"א של טופו 

ף מעכב את פעילותו הקטליטית של אינטראקציה ישירה עם האנזים. התוצאות מראות כי ארלוטיניב א

. פעילותו של ארלוטיניב כמעכב טופואיזומראז עולה בריכוזים נמוכים של החומר, עקב נטייתו 2טופו 

), dynamic light scattering )DLSאגרגטים בריכוזים גבוהים, כפי שאומת ע"י מערכת -ליצור מיקרו

ב טופואיזומראזות. תוך שימוש בשיטת דבר המצביע על הפוטנציאל העצום של ארלוטיניב כמעכ

EMSA לדנ"א. טיפול משולב של ארלוטיניב  1, נמצא כי ארלוטיניב מוריד את יכולת הקישור של טופו

התאי, דבר התומך באפקט  1פעילותו של טופו על  CPTמגביר את האפקט של  CPTאו גפיטיניב עם 

. אולם, אפקט משולב זה הוא MCF7סרטני המוגבר הנראה בתגובה לטיפול המשולב בתאי -האנטי

, למרות שגפיטיניב הגביר את PC3כנראה תלוי תא, מאחר ולא נצפה אפקט ציטוטוקסי מוגבר בתאי 

   התאי. 1על פעילות טופו  CPTהאפקט האינהיביטורי של 

עדויות מצטברות מציעות כי גידולים סרטניים מתפתחים מאוכלוסיית תאים קטנה, המכונה "תאי גזע 

), העמידה בפני גישות טיפול עכשוויות. בסרטן השד, אוכלוסיית תאי הגזע הסרטניים CSCsסרטניים" (

בנים . תאים נדירים אלו יכולים לגדול כמ-CD44+\CD24זוהתה כאוכלוסיית תאים בעלת הפנוטיפ 

), ללא הצמדות למצע, דבר המאפשר את mammospheresתאיים דמויי ספירות, המכונים ממוספירות (

  בידודם והעשרתם בתרבית.

במחקר זה אפייננו לראשונה את פעילותם הביולוגית של טופואיזומראזות בממוספירות ע"י שימוש 

יציבה. לצורך כך  CSCsיית , אשר הראה נוכחות של אוכלוסMCF7בשורת תאי סרטן השד ההומאני 

) FCSסרום ( 10%) בנוכחות low-attachmentהצמדות (-על גבי צלחות מונעות MCF7גידלנו תאי 

ימים, על מנת לאפשר יצירת  7-10ואינסולין, למשך  EGF ,bFGFאו במדיום גידול ללא סרום המכיל 

, כפי -CD44+\CD24טניים ספירות. ממוספירות מבודדות מראות העשרה של אוכלוסיית תאי גזע סר

. בחינת פעילותם של flow cytometry -) וimmunostainingשאושר במבחני צביעה אימוניות (

 1), פעילות טופו adherent monolayerבתרבית ( MCF7טופואיזומראזות מראה כי, בהשוואה לתאי 

ים בפעילויות עולה בממוספירות. השינוי 2יורדת בממוספירות. בניגוד לכך, פעילות טופו 

טופואיזומראזות נובעות, ככל הנראה, משינויים שלאחר התרגום, מאחר ולא נראו שינויים ברמת החלבון 

בממוספירות הינה מבוקרת, לפחות בחלקה, ע"י האנזים  1של האנזימים. אכן, פעילות טופו  היחסית

PARP-1 3 -עולה חזרה בממוספרות לאחר טיפול ב 1, מאחר ופעילות טופו-Aminobenzamide ,

. בהתאמה לפעילותם של טופואיזומראזות, תאים שבודדות מממוספירות מציגים PARP-1מעכב של 

). etoposideע"י אטופוזיד ( 2, ועלייה ברגישות לעיכוב טופו CPTע"י  1רגישות נמוכה לעיכוב טופו 

טוי חלבוני עמידות ברם, ממוספירות שלמות מציגות עמידות לשני החומרים, דבר שעשוי לנבוע מבי

 CPT) באיזור החיצוני של מבנה הספירה. טיפול משולב בממוספירות עם MDR proteinsממברנליים (

וגפיטיניב, או אטופוזיד וארלוטיניב, הגביר את האפקט האנטי סרטני של שני החומרים, אולם מנגנון 

  הטיפול עדיין אינו ברור לגמרי.



טופואיזומראזות הם מטרות חדשות של ארלוטיניב, המציג יעילות תוצאות מחקר זה מראות כי  מסקנות:

גבוהה בעיכוב טופואיזומראזות. תופעה זו היא בעלת חשיבות רבה בפיתוח נגזרות חדשות של חומרים 

סרטניים היכולים לפגוע במספר פקטורי מפתח המבקרים גדילה והתפתחות של הגידול הסרטני. -אנטי

ה כי בתאי גזע סרטניים, אנזימים נוקלאריים חיוניים, כגון במחקר זה אנו מראים לראשונ

טופואיזומראזות, שונים בפעילותם ובבקרתם, בהשוואה לשאר אוכלוסיית התאים, דבר המספק הסבר 

  לעמידותם/רגישותם של תאי גזע סרטניים למעכבי טופואיזומראזות. 

קינאזות ומעכבי טופואיזומראזות עשוי לסיכום, תוצאות מחקר זה מציעות כי שילוב של מעכבי טירוזין 

להוות טיפול אפקטיבי בסרטן השד, תוך חיסול תאי גזע סרטניים כגישת טיפול המבטיחה שרידות 

ממושכת ללא סרטן לאורך זמן. הבנת ההתנהגות הביולוגית של אנזימים חיוניים בהתפתחותם של תאי גזע 

ים, חשובה מאד לפיתוח אסטרטגיות חדשות סרטניים ושלבי התפתחות מוקדמים של גידולים סרטני

 בטיפול בסרטן, בנוסף לגישות טיפול חדשות במחלות מתקדמות.
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Members of the protein kinase C (PKC) family of serine/threonine kinases 

have been implicated in several physiological processes regulating the 

activation responses of platelets. PKC are involved in processes leading to 

granule secretion, integrin activation, platelet aggregation and spreading, and 

procoagulation. The contribution of individual PKC isoforms to the regulation 

of distinct platelet functions has not been thoroughly investigated. The protein 

kinase C  (PKC) isoform, which was originally identified in T lymphocytes, is 

expressed at relatively high levels in platelets, wherein it is involved in the 

regulation of hemostasis and thrombosis. Recent studies suggest a role for 

PKC in protease-activated receptor (PAR)-, glycoprotein VI (GPVI) receptor- 

and glycoprotein IIb3 integrin receptor-linked signal transduction pathways.  

In the present project, we concentrated on the role of PKC in platelet 

functions, including activation, exocytosis, and aggregation. We determined 

surface receptors and signal transduction pathways that are regulated by 

PKC, and studied the contribution of PKC-mediated phosphorylation on 

various platelet activities. 

We found that PKC is activated by GPVI and PAR agonists, and plays a role 

in platelet aggregation and secretion. In addition, PKC-deficient mice 

exhibited an impaired hemostasis and prolonged bleeding following vascular 

injury. This effect was not mouse-strain specific and occurred in both C57BL/6 

and BALB/c PKC deficient mice. Platelets from PKC-deficient mice 



displayed an impaired thrombin-induced activation and aggregation response. 

Lack of PKC also impaired -granule secretion, as demonstrated by the low 

surface expression of CD62P in thrombin-stimulated platelets. Since PAR4 is 

the only mouse PAR receptor that delivers thrombin-induced activation 

signals in mouse platelets, our results suggest that PKC is a critical effector 

molecule in the PAR4-linked signaling pathways and in the regulation of 

normal hemostasis in mice.  

Regulation of novel PKC isoforms by tyrosine phosphorylation has been 

characterized in several different cell types following stimulation by distinct 

agonists. We found that PKC undergoes tyrosine phosphorylation in platelets 

in response to thrombin-mediated activation of the PAR4 receptor. Thrombin-

induced tyrosine phosphorylation of PKC occurred in a time and 

concentration dependent manner; it peaked at 60 sec following stimulation 

with as low as 0.1 Unit/ml of thrombin. Phosphorylation of PKC on tyrosine 

residues is assumed to be mediated by Src kinases, and membrane 

recruitment of PKC appears to be essential for phosphorylation of the kinase 

on tyrosine residues. We suggest therefore that thrombin-induced activation 

of PKC in platelets involves the recruitment of PKC to the plasma 

membrane where it interacts with a membrane associated Src kinase that 

phosphorylates PKC on one or more of its tyrosine residues, thereby 

affecting PKC enzymatic activity.  

Our studies further demonstrated that thrombin-mediated platelet activation 

induces the association of PKC with several proteins, including PICOT, Lck, 

CBFA2T3, Lyn, GCAM, CD5L, URP2, LOX12, Talin 1 and von Willebrand 



Factor. Further studies are required in order to identify which of these proteins 

serve as PKC substrates, how phosphorylation by PKC affect their activity, 

and what are the contributions of these PKC-binding partners to the platelet 

activation response.  

 



  בפעולת טסיות הדם PKCמעורבות החלבון 
  

  מגישה: שגית כהן שוורץ

  בהנחיית פרופ' נח איסקוב

 

של סרין / תראונין קינאז מעורבים בתהליכים  Protein Kinase C (PKC)  ניםחלבות המשפחב םחברי

הפעלת  ,גרנולותהפרשת במעורבים  PKCדם. ההפעלה של טסיות התגובות המבקרים את פיזיולוגיים שונים 

עדיין לא ברור כיצד איזופורמים . בתהליכי פרוקואגולציהדם, והשל טסיות והתפשטות אגרגציה  ,אינטגרינים

  .תורמים לבקרה ולפונקציות שונות של טסיות הדם PKCשונים של 

 הברמ מתבטא, Tלימפוציטים מסוג איזופורם אשר זוהה לראשונה ב, Protein Kinase C (PKC) חלבוןה 

 -של הראו לאחרונה רכו. מחקרים שנעטרומבוזיסו המוסטזיסהוא מעורב בוויסות  הןטסיות הדם, בביחסית  הגבוה

PKC יש תפקיד במסלולי מעבר הסיגנל שמצומדים ל-Protease Activated Receptor (PAR)   ,

  .αIIbIIIולרצפטור האינטגריטי  VI  (GPVI)גליקופרוטאין 

בפונקציות השונות של טסיות הדם שכוללות הפעלה שלהן, הפרשה  PKCשל התמקדנו בתפקיד , זהבפרויקט 

ויצירת כריש דם יציב. קבענו קיומם של רצפטורים על פני שטח התא ומסלולי מעבר סיגנל שמבוקרים על ידי 

PKC  ולמדנו כיצד תורם הזרחון שמתווך על ידיPKC .לפעולות טרומבוציטיות שונות  

משחק תפקיד באגרגציה של  PKC -וכן ש GPVIושל  PARל ידי אגוניסטים של מופעל ע PKCמצאנו כי 

הראו ליקויים בהמוסטזיס  PKC (PKC-/-)טסיות הדם ובהפרשה מתוכן. בנוסף, עכברים שאינם מבטאים את 

עכברים וכן זמני דימום ארוכים בעקבות פגיעה בכלי דם. אפקט זה אינו ספציפי לזן עכברים מסוים ונצפה בשני זני 

  .PKC, שאינם מבטאים את BALB/c-ו C57BL/6שונים, 

התבטא גם בהפרשה  PKC -הראו תגובות הפעלה ואגרגציה לקויות. החוסר ב  -/-PKCטסיות שבודדו מעכברי 

על דופן התא של טסיות ששופעלו על ידי  CD62Pגרנולות כפי שהודגם על ידי ביטוי נמוך של -αפגומה של 

היחידי בעכברים שמעביר סיגנל הפעלה המתווך על ידי תרומבין,  PAR-הינו קולטן ה PAR4-תרומבין. מאחר ש

מהווה מולקולת אפקטור קריטית במסלול מעבר הסיגנל  PKC -ניתן לומר שהתוצאות שלנו מצביעות על כך ש

  סטזיס תקין בעכברים.וכן בשמירה על המו PAR4-שמצומד ל

  

על ידי זרחון טירוזיני תוארה במגוון סוגי תאים ותחת השפעה של  PKCהבקרה של איזופורמים נובליים של 

 PAR-מזורחן על שיירי טירוזין בתגובה להפעלת רצפטור ה PKC בטסיות דם, אגוניסטים שונים. אנו מצאנו ש

שניות של  60באופן תלוי זמן וריכוז והגיע לשיא לאחר  התרחש PKCשל  ןעל ידי תרומבין. זרחון הטירוזי

  .0.1Unit/mlסטימולציה עם תרומבין וכבר בריכוז נמוך של 

לממברנת הפלסמה  PKC, והגיוס של Src-כנראה מתווך על ידי קינאזות ממשפחת ה PKCשל  ןזרחון הטירוזי

  נמצא כחיוני עבור זרחון זה.



לממברנת הפלסמה,  PKCלגיוס  מתעל ידי תרומבין בטסיות הדם גור PKCאנו מציעים אפוא, שההפעלה של 

אחד או יותר, ובכך  ןקינאזות ממברנליות שמזרחנות אותו על שייר טירוזי Srcשם הוא יוצר אינטראקציה עם 

  משפיעות על פעילותו האנזימתית.

חלבונים ל PKCישור של בנוסף, עבודה זו מראה שהפעלת טסיות הדם המתווכת על ידי תרומבין גורמת לק

 von-ו  PICOT,,Lck, CBFA2T3, Lyn, GCAM, CD5L, URP2, LOX12  Talin-1שונים, ביניהם: 

Willebrand Factorמחקר נוסף נדרש על מנת לזהות מי מחלבונים אלו משמש כסובסטרט ל .- PKC  ,בטסיות

נמצאים באינטראקציה עם החלבונים הת ומהי תרומ ו הביולוגיתמשפיע על פעילות PKCעל ידי  כיצד זרחונו

PKC טסיות הדם.ת להפעל  

 

  

 

 

 



Trypsin-like protease controls interferon-γ activities in cell proliferation, 

apoptosis and immunomodulation 

by Natalia Shadrin 
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Abstract 

Interferon γ (IFN-γ) plays a complex and central role in promoting of host defense 

to different pathogens. It is a remarkable protein that coordinates many distinct 

cellular programs through transcriptional control over a large number of genes. 

IFN-γ binds to specific receptor on the cell surface, and sends signals to the 

nucleus that cause an increase in biological activities, including inhibition of cell 

proliferation, antigens expression and induction of cell death. Despite the wealth of 

information available in the last years, it remains to be elucidated how interferon γ 

orchestrates so many distinct biological activities. Understanding the unknown 

aspects of the involvement of TLP in some cytokine activities (such as 

antiproliferative mode, apoptosis and immunomodulation) may assist in 

developing new medical approaches and anticancer drugs. This was the major aim 

of the research project. 

Our results suggest the participation of the membranal TLP in the antiproliferative 

mode of action of interferon γ. Induction of TLP by IFN-γ was evident by 

increased trypsin-like activity measured by a specific substrate for trypsin of the 

membranal fraction. It has trypsinolytic activity as was observed by electrophoresis 

on gelatin gel and molecular weight of the enzyme ~ 50 kDa. 

Additionally we found that TLCK and STI (both inhibitors are specific to trypsin) 

inhibited the main pathway of IFN- -Stat activation as manifested 

by reduction of Stat1 phosphorylation. In contrast to it, the specific inhibitor of 

chymotrypsin-like proteases, TPCK, had no effect on the level of Stat1 

phosphorylation caused by the cytokine. These findings confirm our hypothesis 

that membrane-associated TLP induced by the cytokine plays the important role in 

the antiproliferative action of interferon γ and this proteolytic activity is involved 

in the early stage of the IFN-γ signaling cascade.  



Furthermore, we demonstrated that IFN-γ-induced expression of HLA-DR was 

inhibited also by TLCK and trypsin Ab. The result supports that a trypsin-like 

protease is involved in expression of HLA-DR that also been suggested in various 

studies.  

In the second part of this work we tried to investigate the involvement of TLP in 

the FasR-mediated anti-cancer action of interferon γ. We show for the first time 

that the combination of protease inhibitors (TLCK/TPCK) and IFN-γ markedly 

enhance the killing by anti-Fas of the cancer cells. This enhancing effect results 

from an increase in FasR expression induce by each of theses agents. Our results 

show clear increase in FasR expression induced by TLCK which were further 

confirmed by RT-PCR which show a significant enhancement of the mRNA level 

of FasR. In addition, we show for the first time that the effect is not specific to 

TLCK but can also be induced by TPCK, a chymotripsin-like inhibitor. TPCK also 

enhanced sensitivity to anti-Fas mediated cell death which could be explained by 

increased FasR at the protein and mRNA level. Unexpectedly, TLCK inhibited the 

main pathway of IFN- -Stat activation as manifested by reduction 

of Stat1 phosphorylation and IRF-1 expression. This indicates that the effect of 

TLCK on IFN-γ induced FasR expression is presumably not mediated through the 

classical IFN- onditions is inhibited. This 

could arise either from another parallel IFN-γ signaling pathway or else it could be 

overwhelmed by the TLCK increase in FasR expression. 

The data provided in this work will add to our understanding of the subtle and 

complicated mechanism of the anti-cancer action of interferon γ. This knowledge 

may offer potential approaches for developing new medication or design of novel 

strategies against pathological conditions, such as autoimmune diseases and 

metastatic cancer, in which IFN-γ is involved. 

 

 

 



 נושא העבודה 

 על ידי פרוטאזה דמוית טריפסין בשיגשוג תאים, אפופטוזיס ואימונומודולציה γפעילויות של אינטרפרון הבקרת 

 שם המגיש 

 שדרין נטליה

  /יםשם המנחה

 פרופ' אברהם פרולה ,  פרופ' אילנה נטן
 

 תקציר העבודה 

. אורגניזם לפטוגנים שוניםרכב ומרכזי בהתנגדות של ותפקיד מ הוא בעלאינטרפרון גמה 

 גוון רחב של פעילויות ביולוגיות על ידי בקרת ביטוי גנים רבים.מהוא חלבון מיוחד שמבצע 

נקשר לרצפטור ספציפי על פני ממברנת התא ושולח סיגנל אל הגרעין שגורם  γאינטרפרון 

אנטיגנים  לעליה של מספר פעילויות ביולוגיות, ביניהן גם עיכוב שיגשוג של תאים ביטוי

והשריית מוות תאים. למרות המידע הרב שהצטבר בשנים האחרונות, עדיין לא ברורה לגמרי 

לאור החשיבות שבהבנת  שלו. פעילויות ביולוגיותמבצע מספר רב  γהדרך שבה אינטרפרון 

המנגנונים האנטי סרטניים בגוף לצורך פיתוח גישות טיפוליות חדשות ותרופות אנטי 

הצבנו לנו כמטרה בעבודה הנוכחית לחקור מספר אספקטים בלתי ידועים  סרטניות בעתיד,

בפעולה האנטי שיגשוגית של אינטרפרון  ( TLPפרוטאזה דמוית טריפסין ) על השתתפות של

 גמה, במנגנון העברת הסיגנל הציטוקיני  והשרית אפופטוזיס בתאים סרטניים.

נמצא על פני ממברנה תאית, בתהליך ספציפי ה TLPעל מעורבות של  ותמצביעות שלנו תוצא

, ספציפי ממברנלי אך TLPמצאנו שפעילות . γאינטרפרון העברת הסיגנל האנטי שיגשוגי של 

 דקות(. 00תוך זמן קצר )למשך  γאינטרפרון לא ציטוזולי, עלתה בעקבות הדגרת התאים עם 

על ג'ל  של פראקציה ממברנלית בדיקת הפעילות האנזימטית בעזרת הרצה אלקטרופורטית

ובעל פעילות של  kDa 50 -החלבון בעל משקל מוליקולרי כאקטיבציה של  ג'לטין הראתה

  . γאינטרפרון ב עקב טיפול טריפסין

)שניהם מעכבים ספציפיים לטריפסין( עיכבו מסלול עיקרי של  STIוגם  TLCK -מצאנו ש

כפי שמעידה הירידה ברמת הפוספורלציה של פקטור  Jak-Statהעברת הסיגנל דרך הפעלת 

המושרית על ידי  TLP -הממצאים הללו תומכים בהנחה שפעילות ה. Stat1השעתוק 

שיגשוגי -חיונית להעברת הסיגנל האנטי WISHבממברנות של תאי  γאינטרפרון 

מהציטוקין, ופעילות זאת משתתפת בשלב מוקדם מאוד של העברת הסיגנל, כלומר לפני 

 .Stat1האקטיבציה של 

 mRNA -ונוגדן כנגד טריפסין, עיכבו סינטזאת ה TLCKמעכב ספציפי לטריפסין בנוסף לכך 

וצאה מעידה על השתתפות . התγהמושרה על ידי אינטרפרון  HLA-DRשל האנטיגן 

, שנמצא בהתאמה לדיווחים HLA-DRפרוטאזה דמוית טריפסין בביטוי האנטיגן 



בפעילויות  TLPמהסיפרות. זה מחזק עוד יותר את הנחה שלנו על חשיבותו הרבה של 

כולל ההשפעה האנטי שיגשוגית והפעילות האימונומודולטורית  ,γהביולוגיות של אינטרפרון 

 של הציטוקין.

 γאינטרפרון בפעילות אנטי סרטנית של  TLPבחלק השני של המחקר בדקנו מעורבות של 

הממצאים שהתקבלו בעבודתינו מראים באופן ברור את ההגברה  רצפטור.  Fasהמתבצעת דרך

 RT-PCR -, והתוצאה מאומתת גם באמצעות שיטת הTLCK -עקב טיפול ב  FasRבביטוי של 

 רצפטור.  Fasשל  mRNA -שהראתה עליה משמעותית ברמת ה

אך גם יכול להיגרם על TLCK  -בנוסף לכך הראנו לראשונה שהאפקט הוא לא ספציפי רק ל

מגביר רגישות  TLCK -באופן דומה ל TPCK שהוא מעכב ספציפי לכמוטריפסין. TPCKידי 

התופעה ניתנת להסברה על ידי עליה גם ברמת החלבון וגם   רצפטור. Fas-תאים למוות דרך ה

עקב הטיפול במעכב. ההשפעה המוגברת של השילוב של  FasRשל  mRNA -ברמת ה

, לא היה צפוי והוא מהווה אמצעי TLCKעם  עם מעכבי פרוטאזות, במיוחד γאינטרפרון 

הביאו אותנו  להנחה התוצאות . γאינטרפרון  סרטנית של-מוגבר להגברה של הפעילות אנטי

לא מתרחשת דרך המסלול  γהמושרה על ידי אינטרפרון  FasRעל ביטוי  TLCKשהשפעת 

הקלסי של העברת הסיגנל של הציטוקין, אשר מעוכב בתנאים הללו. עקב כך ממצאינו מעידים 

 γעל השתתפות מסלול אחר, שהוא אחד מהמסלולים המקבילים להעברת סיגנל מאינטרפרון 

 רצפטור. Fas -, למרות השפעתו המעכבת, מתגבר עליה ומעלה את ביטוי הTLCK -או ש

לסיכום, הממצאים שהוצגו בעבודה זו מוסיפים נידבך נוסף להבנת המנגנון העדין והמורכב 

המידע הזה עשוי לתרום בעתיד . γשל הפעילות האנטי סרטנית המושרית על ידי אינטרפרון 

חדשות, שישמשו למניעת ולדיכוי ההתפתחות של גידולים  לפיתוח תרופות או גישות טיפוליות

 סרטניים בבני אדם.
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Abstract: 

In its secreted form, interleukin-1α (IL-1α) has long been studied and characterized as a potent 

pleiotropic pro-inflammatory cytokine, associated with angiogenesis, hematopoiesis, and 

homeostatic functions of the body, such as growth, differentiation and apoptosis. Like most 

cytokines, including IL-1β, the IL-1α molecule was studied for its paracrine biological effects, 

i.e. extracellular actions via specific cell surface receptors. Unlike IL-1β and most other 

cytokines, IL-1α is significantly active in its non-secreted intracellular forms. Until recently, 

very little was known about the intracrine function of the precursor form of IL-1α (pIL-1α) and 

its N-terminal pro-piece (ppIL-1α), the product of pIL-1α cleavage by the Ca
+2

-dependent 

protease calpain. In this dissertation, we will describe additional functions of non-secreted IL-1α 

that take place in the cell nucleus. In the current study, we showed that IL-1α generated in 

primary mouse macrophages upon inflammatory stimuli is poorly secreted.  We found that in 

mouse macrophages, heat or oxidative stress combined with bacterial lipopolysaccharide (LPS), 

triggers nuclear localization of pIL-1α in vast amounts, as compared to LPS alone, while the 

reaction to the same stress signals is reversed with ppIL-1α. Serum and glucose deprivation 

proved to be additional inducers of pIL-1α and ppIL-1α translocation to the nucleus, while 

affecting pro-inflammatory cytokine expression differently than exposure to heat and oxidative 

stress. Upon such activation, intracellular IL-1α (icIL-1α) was found to translocate to the nucleus 

in an IL-1 receptor-independent manner, as addition of saturating amounts of IL-1 receptor 

antagonist (IL-1Ra) blocks extracellular surface triggering. We have showed that macrophages 

derived from IL-1α deficient mice are much more resistant to stress and subsequent apoptosis 

than wild type derived macrophages. The relationship between apoptosis and icIL-1α was also 

associated with its appearance in the nucleus, as demonstrated by a rise in the death rate of 

macrophage over-expressing ppIL-1α and pIL-1α. Incorporating a dysfunctional NLS in ppIL-1α 

and pIL-1α constructs transfected to macrophages, aborted the death-directed activity of these 

molecules.  

We used the results of gene microarray to further search for enrichment of motifs in the promoter 

of regulated genes and pathways that are shared by these genes. Genome wide analysis of 



expression patterns was evaluated by cDNA expression microarray. We screened expression 

patterns of murine bone marrow derived macrophage cells (BMDMs) from IL-1α KO and IL-1β 

KO BMDMs compared to wild type, BALB/c BMDMs. We found patterns of differential gene 

expression that correlated to the mouse genotype. We clustered the genes according to functional 

groups and found that apoptosis related genes are significantly over-represented. Moreover, we 

found that genes that have the C-MYC+MAX complex promoter binding site were enriched 

significantly. We further found that IL-1α KO macrophages show less sensitivity to apoptosis 

induced by ultra-violet (UV) radiation. Our findings suggest that IL-1α plays a role in inducing 

apoptosis by an intracrine pathway and controls gene expression of some genes with specific 

promoter motifs, possibly by direct DNA interaction, or indirectly, by binding other nuclear 

proteins as a complex. 

We performed DNA microarray analysis on cells that produce but do not secrete IL-1α - mouse 

embryonic fibroblast cells (MEFs) derived from either BALB/c or IL-1α KO mice, comparing 

the expression level of networks of genes following LPS and IFNγ treatment, identifying 75 

genes whose induction in BALB/c mice was at least 2-fold higher than that in IL-1α KO mice. 

Among those genes, we found an enriched group of genes that are related to the regulation of 

muscle contraction. These results suggest that IL-1α may play an important role in regulation of 

heart muscle contraction. We went on the study IL-1α in a myocardial infarct model.  We set out 

to determine the role of IL-1  in the healthy and infarcted heart in a mouse model of MI. 

Utilizing primary neonatal cardiomyocytes from BALB/c and IL-1 KO mice, we examined the 

transcription of various genes under steady state and hypoxic conditions. The level of the 

corresponding proteins was measured by ELISA and chemotaxis assays. We artificially induced 

MI to wild type and IL-1 KO mice to study the role of IL-1α in MI by examining the survival 

rate, heart function by echo analysis, and heart structure by immunohistochemistry staining.  

Three days after MI, BALB/c mice showed massive infiltration of cells to the necrotic area while 

in IL-1α KO mice, this infiltrate was sparse. The number of macrophages and neutrophils was 

also lower in IL-1α KO mice. IL-1α KO mice showed a reduced level of cytokines by qPCR 

under homeostasis in comparison to BALB/c mice. Six weeks after MI in BALB/c mice, a 

collagen scar was formed by proliferating myofibroblasts. On the other hand, in IL-1α KO mice, 

the population of myofibroblasts was reduced, and the level of collagen deposition in the scar 

increased. We suggest that this might lead to excessive fibrosis and impairment of heart function. 

These results suggest that IL-1α plays an important role in the scar formation process.  



     אלפא כמולקולה תוך תאית המבקרת ביטוי גנים. 1פעילותו של הציטוקין אינטרלאוקין  נושא העבודה:

 : שחר דותןשם המגיש 

  : פרופ' רוני אפטהשם המנחה

 :תקציר 

דלקתי פלאוטרופי -ין פרו(, בעיקר כציטוקIL-1αאלפא ) 1בצורתו המופרשת, נחקר ואופיין אינטרלאוקין 

ולתהליכים הומאוסטאטיים כמו גדילה, דיפרנציאציה שמו נקשר לאנגיוגנזה, המטופואזה פוטנטי, ו

במידה  הינו פעיל בצורותיו הלא מופרשות IL-1αורוב הציטוקינים האחרים,  IL-1βשלא כמו ואפופטוזיס. 

 peritoneal exudateמיוצר במקרופאגים עכבריים פרימאריים ) IL-1α-מחקרינו האחרונים הראו שרבה. 

cells – PEC( תחת עירור דלקתי )למשל ע"י רעלן חיידקי LPS .) מצאנו, שהשראת עקת חום או עקה

 pIL-1α)ליפופוליסכריד(, מעוררת כניסה לגרעין של  LPSחימצונית על מקרופאגים עכבריים בשילוב עם 

בצורה הפוכה. היעדר סרום וגלוקוז ממדיום  ppIL-1αלבדו ומשפיעה על  LPS-בקנה מידה רחב בהשוואה ל

-לגרעין, בעוד שההשפעה על ביטוי ציטוקינים פרו ppIL-1α -ו  pIL-1αהגידול הסתבר כעוד משרן של כניסת 

 -דלקתיים תחת עקה זו היא שונה בהשוואה לחשיפה לעקות חום וחימצון. תחת האקטיבציות הנ"ל, נמצא ש

IL-1αתאי נכנס לגרעין בצורה שאינה תלויה בפעולת הרצפטור ל-תוך- IL-1 מאחר וכמויות עודפות של ,IL-1 

receptor antagonist (IL-1Raהוספו לגידול וחסמו גירויים חוץ )- תאיים. בנוסף, חוסר התלות ברצפטור

 knock-outהתגלה גם על סמך כניסות לגרעין זהות תחת אותן אקטיבציות בתאים שמקורם מעכברי 

פעיל ומבוקר במצבי  ןנכנס לגרעין באופתאי -תוך IL-1α -הממצאים מלמדים כי ל .1מסוג  IL-1לרצפטור 

בעלי  םתפקיד אפשרי בתהליך האפופטוטי. מקרופאגים המופקים מעכברי לו יש עקה וכי בהיותו בגרעין

מגלים יותר עמידות כנגד סטרס וכנגד המוות הנלווה לאחר השראתו, לעומת  IL-1α -ל מוטצית חסר

תוך תאי באינדוקציה של מוות נקשרה גם להופעתו בגרעין.  IL-1αמעורבות  . ברמזן ההמופקים מקרופאגים 

. רקומביננטי ppIL-1α-ו pIL-1αזאת על פי עלייה ברמת תמותה הנצפתה במקרופאגים המבטאים ביתר 

נספקציה למקרופאגים, אשר עברו טר ppIL-1α-ו pIL-1α( של NLSפגיעה בשלמותו של רצף הכניסה לגרעין )

להמשיך לחקור את  בהתאם לתוצאות, עלה הצורך סתרה את פעילותן המעוררת מוות של מולקולות אלו.

לשם כך ערכנו השוואה מערכתית  בכלל ובתפקידו במוות תאי בפרט.  IL-1αתאי בתפקידו של -המנגנון התוך

לעומת תאים שמקורם   IL-1αשל  של ביטוי גנים במאקרופאגים שמקורם בעכברים בעלי מוטצית חסר

  IL-1αלצורך הערכת ההשפעה של  ובהשוואה לתאים ממקור זן הבר   IL-1βמעכברים בעלי מוטצית חסר של 

 על בקרת ביטוי גנים.

אשר עברו התבגרות במבחנה ממקור עכברים בעלי  של מקרופאגים ממוצא תאי מח עצםוי נסרקו מערכי הביט

. לצורך ביטול השפעת הקישור של BALB/c –או זן הבר   IL-1α  ,IL-1β רקע גנטי המכיל מוטצית חסר ל 

IL-1  דרך הרצפטור החוץ תאי, טיפלנו בתאים קודם לניסוי בכמות עודפת של האנטגוניסט הרקומביננטיIL-

1Ra התאים הופעלו לצורך ביטוי מולקולת ה .IL-1 והופק  בעזרת ליפופוליסכריד חיידקי למשך שש שעות

לצורך האנליזה. נמצאו תבניות של ביטוי מובחן בין הקבוצות השונות. כמו כן הגנים בעלי הביטי  RNAמהם 

שנה העשרה של גנים אשר יהמובחן קובצו בהתאם לתפקוד משותף או למסלול ביולוגי משותף וכך נמצא כי 

מעורבים במסלול האפופטוזיס. נמצא עוד כי ישנה העשרה מובהקת של גנים אשר מכילים בפרומוטור שלהם 



. בהמשך הראינו כי מעבר להעשרה של גנים הקשורים למסלול C-Myc-Maxאתר קשירה לגורם השיעתוק 

טוזיס לאחר חשיפה לקרניים אולטרה האפופטוזיס אנו מבחינים בפנוטיפ של רגישות נמוכה יותר לאפופ

-ILתוצאות אלו מלמדות על תפקיד אפשרי של . IL-1αסגולות במקרופאגים המכילים את מוטציית החסר ל 

1α בהשראת אפופטוזיס במסלול האינטראקריני תוך בקרת שעתוק גנים בעלי מוטיבים משותפים  תוך תאי

והן לקישור עקיף ע"י קשירה  DNA –של קישור ישיר ל  בפרומוטור. הנתונים שהצטברו מוליכים הן לאפשרות

 לחלבונים גרעיניים אחרים.

אשר אינו קשור ישירות לתפקידו כמולקולה המקדמת דלקת דרך קישור  IL-1αנתן תפקיד תוך תאי ל יבה

השוואה בין עובריים כמולקולה מבקרת שעתוק.  פיברובלסטיים לקולטן, פנינו לבדוק את תפקידו בתאי נבט

. בין הגנים 2גנים אשר הראו שינוי מובהק סטטיסטית הגדול מפי  57הגנים שבוטאו הניבה רשימה של 

ותם בכלל חמצאנו העשרה של גנים המעורבים בהתפתחות סיבי השריר ברקמת הלב נעבר לשכי ברשימה

במודל של  IL-1αת הגנים באופן מובהק. תוצאות מפתיעות אלו הובילו אותנו לבדוק את פעילותו של לוסיכאו

. אוטם שריר הלב הינו גורם התמותה הראשי בעולם המפותח. אוטם לבבי נגרם אוטם מלאכותי בשריר הלב

חב בשריר הלב. על ידי חסימה פתאומית של העורקים הכליליים וכתוצאה מכך ירידה באספקת הדם לאזור נר

המחסור באספקת דם גורר חוסר מקומי בחמצן ותמותת תאים נקרוטית. תהליך הריפוי של שריר הלב מחולק 

אשר מתווך  IL-1βופיברוטי. במצב של חוסר בחמצן ישנה עליה בביטוי  התרחבותילשלושה שלבים: דלקתי, 

בלב הבריא והפגוע במודל עכברי של   IL-1αשל  מעורבותואת הדלקת בשריר הלב. מחקר זה בא לבדוק את 

שונים בתאי שריר לב נאונטלים הגדלים במבחנה  ויצור ציטוקינים אוטם. ערכנו השוואה בין ביטוי גנים

על לב  IL-1αחקרנו את ההשפעה של  ביחס לזן הבר במצב מאוזן ובהעדר חמצן. IL-1α קור מוטנט חסר ל ממ

חסר לגן והשוואה לזן הבר. המודל הנבחר היה  תמוטצייוטם לעכברים בעלי שעבר אוטם ע"י השריית א

השראה של אוטם בצורה מלאכותית ומעקב אחרי תפקוד הלב בעזרת בדיקות תהודה ומעקב אחרי 

התאוששות וריפוי הלב בעזרת היסטולוגיה. שלושה ימים לאחר השראת אוטם, עכברי זן הבר הראו תסנין 

לתוך האזור  הראו תסנין נמוך IL-1αבעוד ש עכברים חסרי נרחב של תאים לאזור הנקרוטי בלב הפגוע 

. עכברים IL-1αמספר המקרופאגים והנאוטרופילים גם כן היה נמוך משמעותית בעכברים חסרי  הנקרוטי.

הראו בנוסף רמות ציטוקינים נמוכות יותר מזן הבר בהשוואה לזן הבר בתנאי שיווי משקל אולם  IL-1αחסרי 

במצבים אלו. תוצאות אלו,   IL-1αבתנאי חסר חמצני לא נצפו הבדלים, תוצאה המצביעה על חוסר בקרה של 

כמוקינים אשר לאחר השראה נכנס לגרעין התא ומשרה ביטוי של ציטוקינים ו  IL-1αהעלו את ההשערה כי 

משפעלים את התהליך הדלקתי.  שישה שבועות לאחר השראת האוטם בשריר הלב של עכברים מזן הבר, 

 IL-1αכברים חסרי עצלקת המכילה קולגן נבנתה על ידי מיופיברובלסטים משגשגים. לעומת זאת ב

גבוהות ית היו ורמות הקולגן שהצטברו ברקמה הצלקת תה קטנה יותריאוכלוסיית המיופיברובלסטים הי

הינו בעל תפקיד חשוב  IL-1αפיברוזיס עודף ופגיעה בתפקוד שריר הלב. הראינו כי יותר. מצב שעלול להוביל ל

 בתהליך יצירת הצלקת הלבבית.

מועבר באופן פעיל לגרעין ואת  IL-1αלסיכום, בעבודה זו אנו מתארים, בפעם הראשונה, את התנאים בהם 

 בגרעין במערכות דלקתיות ומערכות פאתולוגיות של שריר הלב. IL-1αתפקידו הביולוגי של 
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תקציר 
 

אנו מתמקדים . זמנית- של מרחבים מטריים המשיגים מספר תכונות מפתח בוייצוגים דליליםבעבודה זו אנו חוקרים 

הן עבור מרחבים מטריים כלליים והן עבור מרחבים  (spanners)בבניות של עצים פורשים ופורשים כלליים 

. אוקלידיים ממימד קבוע

 

נרצה שהבניות שלנו יהיו  

.  קטןמשקלכלומר בעלות , קלות(  1)

. קטן (hop-diameter)קוטר או (depth)גובה כלומר בעלות , נמוכות( 2)

. קטנה (stretch )מתיחה מקסימאליתאו  (root-stretch )שורש-מתיחתכלומר בעלות , רדודות( 3)

.  קטנהדרגהכלומר בעלות , צרות( 4)

 

-עצים צריםומכנים אותם לפיכך , אנו מציגים בניות של עצים פורשים המשיגים את כל ארבעת הפרמטרים לעיל

עד כדי )אנו מספקים חסמים הדוקים , יתירה מזאת. (narrow-shallow-low-light trees )קלים-נמוכים-רדודים

.  בין הפרמטרים הללו (tradeoffs)על שקלולי התמורות  (קבועים

כל החסמים התחתונים שלנו ישימים עבור , בעוד שהחסמים העליונים שלנו ישימים עבור מרחבים מטריים כלליים

אנו מסיקים כי בנייה קלאסית של פורשים , כתולדה של אחד החסמים התחתונים שלנו, בפרט. מרחבים אוקלידיים

 הינה  O(log n) • w(MST) ומשקל  O(log n)בעלת קוטר (.Arya et al פורץ דרך של STOC'95ממאמר )אוקלידיים 

. 1995שנותרה פתוחה משנת , תוצאה זו פותרת בעיה מרכזית בתחום זה. ת עד כדי קבועיםיאופטימאל

 

 של פורשים מהירההינה להציג בנייה  (.Arya et al של STOC'95מאותו מאמר )בעיה מרכזית נוספת בתחום זה 

כדי להשיג את שקלול התמורות הטוב ביותר בין הקוטר , טרם עבודתנו, בפרט. אוקלידיים דלילים עם קוטר חסום

מציגים , ויתירה מזאת, ל"בעבודה זו אנו משפרים את שקלול התמורות הנ. ומספר הקשתות נדרש היה זמן ריבועי

.  O(n log n) של אופטימאלי בזמן והטוב יותראלגוריתם עבור בניית פורשים המשיגים את שקלול התמורות החדש 

 

.  במרחבים מטריים כלליים (symmetric disk graphs)אנו חוקרים תכונה בסיסית של גרפי דיסק סימטריים , לבסוף

 של המרחב המטרי המקורי MST- של גרפי דיסק סימטריים קשירים גדול ממשקל הMST-אנו מוכיחים כי משקל ה

וטרם עבודתנו היה ידוע רק עבור מרחבים מטריים ממימד , חסם עליון זה הינו הדוק. בפקטור לוגריתמי לכל היותר

. קבוע (doubling)אוקלידי או הכפלה 

 

 

 

,  עץ פורש מינימאלי, עץ פורש, נקודת שטיינר, מרחב מטרי, מרחב אוקלידי,   גרף דיסק סימטרי:מילות מפתח

רשת אלחוטית , פורש אוקלידי, עץ שטיינר
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Abstract 
 

In this work we study sparse representations of metric spaces that simultaneously combine several key 

properties. We focus on constructions of spanning trees and spanners for both general metric spaces 

and Euclidean spaces of constant dimension. 

 

We would like our constructions to be   (1) light, i.e., to have a small weight;  (2) low, i.e., to have a 

small depth or (hop-)diameter;  (3) shallow, i.e., to have a small root-stretch or (maximum) stretch;  

and  (4) narrow, i.e., to have a small (maximum) degree. 

 

We devise constructions of spanning trees that combine these four parameters, henceforth narrow-

shallow-low-light trees, and establish near-tight bounds on the tradeoffs between these parameters. 

While our upper bounds apply to general metric spaces, all our lower bounds apply to Euclidean 

spaces. In particular, one of our lower bounds implies that a classic construction of Euclidean spanners 

(from the seminal STOC'95 paper of Arya et al.) with diameter O(log n) and weight O(log n) • w(MST) 

is optimal up to constants. This result settles a long-standing open question in this area.    

 

Another long-standing open question in this area (also from the STOC'95 paper of Arya et al.) is to 

devise an efficient construction of sparse Euclidean spanners with bounded diameter. Prior to our work, 

the state-of-the-art tradeoff between the diameter and number of edges could not be obtained in sub-

quadratic time. We improve upon the previous state-of-the-art tradeoff between these two parameters, 

and also present an O(n log n)-time algorithm for constructing spanners that achieve our improved 

tradeoff. 

 

Finally, we investigate an intrinsic property of symmetric disk graphs in general metric spaces. 

Specifically, we prove that the weight of the MST of connected symmetric disk graphs cannot be larger 

than the weight of the MST of the original metric space by more than a logarithmic factor. This upper 

bound is tight, and prior to our work was known to hold only in metric spaces of constant (either 

Euclidean or doubling) dimension. 

 

Keywords:    Euclidean space, Euclidean spanner, metric space, minimum spanning tree, spanning 

tree, Steiner point, Steiner tree, symmetric disk graph, wireless network 
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1. O-Trimethylsilylated hydrazides with Schiff-base derivatives at the terminal 

nitrogen atoms-[RC(OSiMe3)=NN=CR’R”] react with 

chloro(chloromethyl)dimethylsilane [ClCH2Si(Me2)Cl] in a regioselective manner, 

forming either five-membered or zwitterionic six-membered chelate complexes with 

pentacoordinate silicon. The type of product is determined by the size of the acid-

substituent R.  

2. Three alternative reaction pathways are demonstrated leading to penta- and 

hexacoordinate silicon complexes, caused by small structural changes in the imino-

ligand groups, in the reaction of trimethylsilyl derivatives of hydrazides  with 

ClCH2SiCl3. 

3. Hexacoordinate dichelate silacyclobutane complexes have been synthesized from 

dichlorosilacyclobutane and O-trimethylsilylated hydrazides by transsilylation. Like 

previously reported hexacoordinate silicon complexes, they readily and quantitatively 

undergo ligand exchange with other silicon compounds (ZSiCl3 and differently 

substituted O-trimethylsilylated hydrazides), evidence that ionic dissociation does not 

play a significant role in the exchange mechanism.  

4. Neutral hexacoordinate germanium complexes with hydrazido- chelating ligands 

have been synthesized and characterized. Facile exchange of central element between 

silicon and germanium in these complexes is demonstrated, following given 

selectivity constraints.  

We have shown that complete and rapid exchange of ligands takes place between 

neutral hexacoordinate silicon complexes and their differently substituted precusors: 

formal exchange of monodentate ligands between complex and a trichlorosilane, 

following a well-defined “priority list”; exchange of bidentate chelating ligands 

between complex and trimethylsilyl-hydrazide precursor as well as between 

differently substituted complexes.  



 קומפלקסים של ותגובות ריאקטיביות ,מבנה, הכנה

 וגרמניום סיליקון בעלי היפרקואורדינטיביים

 

 שירי יעקובוביץ': שם המגיש

 דניאל קוסט פרופסור :שם המנחה

 

1. O-של קטונים או אלדהידים ףטרימתילסיליל איזופרופילידן אימין או בסיס שי 

[RC(OSiMe3)=NN=CR’R”]   כלורומתיל(דימתילכלורוסילאןעם יגיבו( [ClCH2Si(Me2)Cl] 

על מנת לתת תוצר בעל טבעת מחומשת או קומפלקס בעל טבעת צויטריונית  במנגנון סלקטיבי

הגורם המשפיע ליצירת סוג הטבעת הוא טבעו של משושה עם סיליקון פנטאקואורדינטיבי. 

 .Rהמתמיר 

 בסיס או אימין איזופרופילידן טרימתילסיליל-O בין אלטרנטיביות ריאקציות שלוש מוצגות  .2

 שמובילות ClCH2SiCl3 לבין”[ RC(OSiMe3)=NN=CR’R] אלדהידים או קטונים של שיף

 בעקבות נקבע הריאקציה מסלול. סיליקון של והקסאקואורדינטיביים -פנטא לקומפלקסים

 .אימיני בליגנד קטנים שינויים

 קומפלקסים יוצרים סילילי הידרזיד עם בתגובה דיכלורוסילציקלובוטאן .3

 בדומה. טרנססיללציה דרך סילציקלובוטאן של דיקילאטיים הקסאקואורדינטיביים

 עוברים סילציקלובוטאן של קומפלקסים  הקסאקואורדינטיביים סיליקון של לקומפלקסים

 זאת( XSiCl3, O-trimethylsilylated hydrazides) אחרות סיליקון תרכובות עם ליגנדים חילוף

 .ליגנדים בחילוף משמעותי תפקיד משחקת לא יונית שדיסוציאציה לכך ההוכחה

 נציג. ואופיינו סונטזו מהידרזידים קילטיים ליגנדים בעלי גרמניום של ניטרליים קומפלקסים. 4

 של אלוצים תחת אלה בקומפלקסים לגרמניום סיליקון בין המרכזי אטום של ילוףהח את

 הניטרלי סיליקון של קומפלקסים בין המתרחש והמלא המהיר החילוף .הנתונה סלקטיביות

 :שונות התמרות בעלי  שלהם הפרקורסורים לבין וההקסאקואורדינטיבי

 ןוהתאפייא. חילוף פורמלי של ליגנדים מונודנטטים בין קומפלקס לבין טריכלורוסילן,  

 .בסלקטיביות באשר לסדר החלפת הליגנדים

 .סקלקומפל תרכובות דימתילהידרזיד בין חילוף של ליגנדים בידנטטייםהתגובת ב. 

 ין שני קומפלקסים בעלי התמרות שונות.ב חילוףהתגובת ג. 

אפילו אטום מרכזי מסוג קומפלקסים האלה אפשר להחליף באטום אחר, סיליקון הוחלף ע"י 

 גרמניום וגרמניום ע"י סיליקון תוך כדי הקפדה על אלוצי סלקטיביות מסויימים.
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The subject of the study: To whom does a wronged man turn for help? The Agent in 

Old Babylonian Letters. 

Name of the student: Shirley Graetz 

Name of Adviser:  Prof. Victor Avigdor Hurowitz 

 

Abstract 

 The main goal of the present study is to examine a social and legal problem in 

the Old Babylonian period, namely, to whom could a person who was wronged turn 

for help. Although the Old Babylonian period was characterized by a sophisticated 

justice system that included laws, legal and social reforms, courts, and arbitration, 

there were no jurists who studied the law and could be approached by those who 

needed legal help. Therefore, the question arises: Who were the individuals in the 

position to help a wronged person deal with his (legal) claim? 

 The current study examines this topic using the corpus of Old Babylonian 

letters that have been published in the series: Altbabylonische Briefe (AbB).  

Based on the examination of the letters, various types of Agents have been 

identified. The Agent writes letters on behalf of the wronged and asks of the recipient 

to help the wronged in various ways. First, all Agents were divided into two main 

categories: the personal Agent and the impersonal Agent. 

Personal Agents were people whom the Victim knew personally; they state 

their relationship to the Victim in the letter. They can be family members, 

acquaintances, business partners, owners, employers or overseers. Most of the 

wronged who approached a personal Agent turned to their employers or owners.  

Impersonal Agents do not mention their connection to the Victim in the 

letters. Many factors have been taken into account in order to determine the identities 

of Agents who acted as impersonal Agents: the style of the letters (concise and 

formal vs. detailed and more personal), the use of legal phrases, as well as the types 

of arguments and requests. Six possible identities are suggested for the impersonal 

Agent:  

(1) One was in fact a personal Agent who for some reason did not mention his 

relation to the Victim.  
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(2) A person of authority and very high status, who remits the case to a person 

of authority of a lower status. 

(3) A person of authority to whom the Agent came for a judgment, but the 

person of authority was not capable of dealing with the case and sent him to another 

person of authority, presumably of stronger capabilities.  

(4) A person who may have occasionally presided as a judge and had 

knowledge and connections within the judicial system. 

(5) A scribe.  

(6) An individuals of a high social status (e.g., kabtum, rabûm, abi şābim). 

 

The present study has shown that although there were no professional 

"lawyers" in the OB period, certain people in society functioned as Agents and 

helpers of people who had been wronged. In this capacity, they provided a service 

similar to that provided by present-day lawyers. This was supplementary to the 

judicial system provided by the "state." 

A "social system" of this type, in which the weak approached a stronger and 

more influential person for help, was mostly based on the compassion and kindness of 

the strong towards the weaker.  
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 המתווך במכתבים מהתקופה הבבלית העתיקה. למי יפנה אדם עשוק לעזרה?  נושא העבודה:

 שירלי גרץ :השם המגיש

 הורוויץאביגדור פרופ' ויקטור  שם המנחה:

 

 תקציר

 יועשל קבלת סהיא לבחון בעיה חברתית ומשפטית  מחקר זההמטרה העיקרית של  

תה יהיתקופה הבבלית העתיקה שבלמרות . בתקופה הבבלית העתיקהלאדם מן השורה  (משפטי)

בתי משפט ובוררות, וכן מערכת משפט מתוחכמת שכללה חוקים, רפורמות משפטיות וחברתיות, 

או  ושהיה אפשר לפנות אליהם במקרה הצורך לעזרה משפטית לא היו משפטנים שלמדו את החוק

לא היה מסוגל  עשוק . כתוצאה מכך, אם אדםותצדק של הרשוי -עזרה בהתמודדות עם אי

 ,, עולה השאלהאו הרשויות המשפט יבתעם  אולו עוול  עשההאדם שעם  בכוחות עצמו להתמודד

העומדת  אם כן, שאלה העיקריתה ?לעזרה לפנות יכולהיה  אחרים שאליהםאנשים  האם היו

 העוול להתמודד עםשוק לאדם הע לעזור ומי היו האנשים שיכל: היא במרכז הדיון הנוכחי

 או התביעה המשפטית שלו? שנעשה לו

שהתפרסמו   ,מכתבים מהתקופה הבבלית העתיקהבעיון מדוקדק המחקר מבוסס על  

 Altbabylonische Briefe  (AbB.) -כרכים של הב

(. מתווך זה כותב the Agentמתוך המחקר עולה שהעשוק פונה לעזרה לסוג של מתווך ) 

אחרת. מתוך עיון  או לעשוק בצורה זו רמהנמען שיעזו ר העשוק מכתבים, כשהוא מבקשעבו

 .םמתווכחישל  םעיקרייישנם שני סוגים  במכתבים עולה כי

 ומזכיר את יחסו אליו במכתב. לעשוקבאופן אישי מכיר וקשור האדם  ;המתווך האישי  

מעביד. רוב האנשים שפנו  אדון או מפקח, הוא יכול להיות בן משפחה, חבר, שותף לעסקים,

 למתווך האישי פנו לאדונם או מעבידם.

, ויתכן שלא קיים קשר של למכתבו לעשוקהקשר אינו מציין את  ;אישי -המתווך הבלתי 

 :נמצאו הקטגוריות הבאות אישי-הבלתיהמתווך בין הסוגים של  הכרות אישית.

שייך לקטגוריה של המתווך האישי, אבל לא ציין את  בעצם היהאישי  -המתווך הבלתי .1 

 הקשר שלו לעשוק במכתב.

שהעביר את )לדוגמה המלך( גבוה סמכות ומעמד  בעל אישי היה אדם -המתווך הבלתי. 2 

 וכך פעל כמתווך. יותר, המקרה לבעל סמכות ממעמד נמוך

לשפוט אותו, תבקש על ידי העשוק הסמכות ש בעלאדם  אישי היה -המתווך הבלתי. 3 

שופט  ה)לדוגמ אחר את העשוק לאדם שלחם המקרה ולכן עאבל לא היה מסוגל להתמודד 

 שמעביר את המקרה של העשוק כי הוא קשה מדי עבורו(.

רוגין כשופט ולכן היה בעל ידע משפטי ישתפקד לס אדם אישי היה -המתווך הבלתי. 4 

 .ע במכתבים לשופטים()מופי ניסוחים משפטיםעם רות עם מערכת המשפט ויכוה

שהכיר את הניסוחים המשפטים ולפעמים גם היה  סופר אישי היה -המתווך הבלתי .5 

 . )מופיע במכתבים לשופטים( חלק ממערכת המשפט

-kabtum, rabûm ,abi  ה:מעמד חברתי גבוה )לדוגמבאדם  אישי היה -המתווך הבלתי .6 

şābim) ,היה לו כוח להרתיע ולהשפיעש.  



2 

 

  

, הבבלית העתיקהבתקופה מקצועיים "עורכי דין" שלא היו אף על כי  ההרא זהר מחק 

יים המשפטמנגנונים . העוול כמתווכים ועוזרים לאלו שנגרם להם ואנשים מסוימים בחברה שימש

 מתווכים-מערכת של אנשיםו באמצעות הושלמ, "מדינהה" שסיפקה תבתי המשפט ובוררושל 

במסגרת זו,  חלש להשיג צדק.ללעזור להשפיע ו ם כדיכוחובמעמדם החברתי בשהשתמשו 

 על ידי עורכי דין. בימינו קהמסופ זהסיפקו שירות דומה ל המתווכים

 בעל השפעה ומבקש ממנו עזרהאדם לחלש ניגש ה הבש"מערכת חברתית" מסוג זה, 

 ל חסדם של החזקיםעהייתה ברובה מבוססת  ,לו ובהתמודדות עם אי צדק או בעיה שנגרמ

  לפי החלשים, ונכונותם לעזור.כ בחברה
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Perceived Communication Patterns of Cancer Patients and their Physicians and 

Associations with Patients' Characteristics 

Sara Ilan 

Supervisor: Prof. Sara Carmel 

Background: The modern perception of the physician-patient relationship can be described on a 

continuum from the paternalistic relationship at one end, to the collaborative relationship at the other. 

The current trend is to recommend a collaborative relationship between the patient and the physician. 

Decision making in a collaborative relationship requires that both physician and the patient create a 

model in which the physician relays clear and complete information to the patient, ensures that the 

patient understands the medical condition and treatment options and helps the patient clarify his or her 

own values in order to take part in treatment decisions. In such a model, the patient relays information to 

the physician regarding the illness, expresses concerns, desires, and values; together with the physician 

the patient than chooses the treatment option that fits his/her unique needs and values. This is very  

different from the paternalistic relationship model, which assumes that the physician knows what is best 

for the patient. Physician-patient communication serves as a means for building their relationship. This 

study focuses on that communication, as perceived by the patient.  

Objective: This study is based on the Theory of Symbolic Interaction and focuses on describing the 

patient communication pattern and investigating its correlation to patient characteristics and the 

physician communication pattern (as perceived by patients). In addition, it examines the correlation 

between patient characteristics and the patient perception of the physician communication pattern. 

Methods: The sample included 251 adult cancer patients, who arrived at the oncology center for 

treatments and could be interviewed in Hebrew; among them 140 women and 111 men. Of the patients, 

247 were Jewish. The average age was 60.7. In order to calculate levels of collaborative communication, 

the questionnaire incorporated two scales that were created for this study to characterize separately 

patient and physician collaborative communication levels. Dependent variables included the levels of 

collaborative communication of both the patient and the physician, and respect and empathy for the 

patient (on the part of the physician). Independent variables included: (1) variables relating to the 

patient’s characteristics ad feelings: self-esteem, fear of death, fear of dying, general desirability of 

control and  desirability of control over the patient’s own health; (2) socio-demographic variables: 

religiosity, gender, age, marital status, education and having experienced the loss of a loved one from 

cancer; (3) variables related to the illness: the perception of the medical condition, the number of visits 

with the  physician, and whether the patient was being treated for  an initial diagnosis of cancer or for a 

recurrence. After analyzing the quantitative research findings, semi-structured interviews were 

conducted with 12 oncologists, in order to gain insight into physician-patient communication patterns, 

from the physicians' perspective. 

Findings: The levels of collaborative communication of both patients and physicians were moderate 

(an average of 3.05 and 2.97, respectively, on a scale of 1 to 6). The correlation between patient and 

physician levels of collaborative communication was strong (r=0.52). The patient level of collaborative 

communication was weakly correlated to the “respect and empathy for the patient” (r=0.16). With 

respect to patient communication, five different dimensions were identified: (1) relaying clear 

information about the illness; (2) questioning and requesting clarifications; (3) personally initiating the 

request for information from the physician; (4) guiding the physician with respect to the patient’s own 

preferences; (5) reporting the patient’s feelings. The highest level of collaboration is with the first 

dimension, “relaying clear information regarding the illness”. But with respect to the last two 

dimensions, “guiding the physician with respect to the patient’s own preferences” and “reporting the 

patient’s feelings,” communication was rare. The patient level of collaborative communication was 
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inversely correlated to the age of the patient and positively correlated with the patient’s level of 

education and the desire for control both general and in particular, over the patient’s own health, and 

also as patient's religiosity increased his/her level of collaborative communication decreased. In 

addition, the level of collaborative communication is higher among patients with an initial diagnosis of 

cancer, than among those patients who had a recurrence of the illness. With respect to physician 

communication, as perceived by the patients, the dimensions according to the level of collaboration are: 

(1) relaying information about the illness; (2) relaying information regarding treatment options and the 

possibilities of recovery; (3) confirming the patient’s understanding; (4) clarifying patient preferences 

and including the patient in decision making; (5) relating to the patient’s feelings. The physician level of 

collaborative communication is inversely correlated to the age of the patient and the medical condition 

of the patient, and positively correlated with general desirability of control, desirability of control over 

the patient’s own health, and level of education. In addition, the physician level of collaborative 

communication with patients who have an initial diagnosis of cancer is higher than with patients who 

have a recurrence. All the independent variables were included in the hierarchical regression analysis. 

The explanatory variables that were found to be statistically significant for the patient’s level of 

collaborative communication variance were: physician communication (positive coefficient), age 

(negative coefficient), education, desirability of control over a patient’s own health, and perception of 

medical condition (positive coefficients). The explanatory variables for physician communication 

variance were: age, number of visits with physician, first or recurring diagnosis of cancer, perception of 

medical condition (all with negative coefficients), and desirability of control over a patient’s own health. 

The information gathered from interviews with physicians supports the findings of the study. Most 

physicians do not discuss the patient’s preferences, and the values that influence decision making are 

primarily those of the physician. The majority of physicians believe that patients neither desire nor are 

able to make decisions on their own. Physicians claim that patients primarily ask questions about side 

effects, and do not ask about prognosis. According to the physicians, patients that frequently ask 

questions receive more information, according to the Theory of Symbolic Interaction. With elderly 

patients, the treatment is less aggressive and often a family member becomes an intermediary to whom 

the information is provided. Some physicians believe that it is easier to give an explanation to an 

educated patient, and therefore such a patient will receive more information. In cases of recurring 

cancer, the picture is unclear. Some physicians believe there is less need for information, because 

patients are familiar with the side effects, while others believe that they devote more time to a patient 

with recurring cancer because of the emotional difficulties the patient experiences. 

Conclusions: Although in recent decades change has been made in the physician-patient relationship 

and communication, the research findings indicate that physicians and patients in Israel are not yet ready 

to enter fully collaborative relationships respect to life threatening illnesses. In light of the advantages of 

relaying extensive information to patients and involving them in decision making, it seems that progress 

in collaborative communication requires an active partnership between physicians and patients. 

Physicians need to be aware of the benefits – both for the patients and for the success of physicians – 

that can result from interaction which incorporates listening, openness, and shared decision making that 

takes into account the mutual consideration of patient preferences. Physicians should also be cognizant 

of the negative impact that a patient’s age or lack of education can have on their communication patterns 

with patients. This study shows that patients who choose to be passive must be aware that if they desires 

to take part in decision making, they cannot rely upon physicians initiatives for providing information 

and involving them in decision making. Without actively requesting information and expressing 

preferences with respect to values such as the quality of life, patients will remain unable to benefit from 

their legal rights for autonomy over their bodies. 

The findings of this study indicate a need to create and internalize collaborative communication 

processes. This can be achieved by training physicians, and providing them with tools to help them cope 

with the complexities of physician-patient interaction. Through the enhancement of public awareness, 

patients will be able to understand the importance of their participation in this process, while their 

families and social networks will be able to fulfill an essential role in supporting them.  



   דפוסי תקשורת של חולי סרטן ורופאיהם על פי תפיסת החולים
 והסבר התקשורת באמצעות מאפייני החולים

 שרה אילן

 פרופ' שרה כרמל מנחה: 

רצף שקצהו האחד הינו מערכת יחסים על לתאור  תמערכת היחסים שבין הרופא לחולה, ניתנ :רקע

שאיפה כיום הינה ליצור מערכת יחסים שיתופית בין פטרנליסטית וקצהו האחר הינו מערכת יחסים שיתופית. ה

החולה לרופא. קבלת החלטות במערכת יחסים שיתופית דורשת מהרופא ומהחולה כאחד יצירת דגם שיתופי, 

שבו הרופא מוסר לחולה מידע מלא וברור, דואג שהחולה יבין את הסיטואציה והאפשרויות הטיפוליות ומסייע 

יו ולקבל החלטות ביחס לטיפול בו. החולה, בדגם זה, מוסר לרופא מידע על לחולה להבהיר לעצמו את ערכ

מחלתו, מבהיר את דאגותיו, רצונותיו וערכיו ובוחר יחד עם הרופא את האופציה הטיפולית התואמת את צרכיו 

, המניח שהרופא מיטיב לדעת מהחולה מה טוב י. זאת, בשונה מדגם היחסים הפטרנליסטםוערכיו הייחודיי

חולה, כפי שהיא -ורו. תקשורת משמשת כאמצעי לבניית מערכות יחסים. מחקר זה התמקד, בתקשורת רופאעב

 נתפסת על ידי החולה. 

התמקד באפיון דפוס התקשורת שהתבסס על תאוריית האינטראקציה הסמבולית,  ,המחקר :מטרת המחקר

ם אישיים של  החולה ולתפיסתו את של החולה, בבחינת הקשר שבין דפוס התקשורת של החולה לבין מאפייני

 נוסף, נבחנה תפיסת החולה את תקשורת הרופא והקשר שלה למאפייני החולה. בדפוס התקשורת של הרופא. 

חולים שהגיעו לטיפולים למכון אונקולוגי, הסכימו והיו מסוגלים להתראיין בעברית גויסו  :שיטת המחקר

. 71.8חולים יהודים. גיל ממוצע  358גברים. בהם   222 -נשים ו 251בוגרים.  סרטן חולי 362 וכלללמחקר. בסה"כ נ

 על בסיסם הוערכו בנפרדשל החולה ושל הרופא, שהמשתפת התקשורת  רמתלאפיון נבנו שני סולמות המחקר, 

המשתנים התלויים כללו את רמות  רמות התקשורת המשתפת של החולה ושל הרופא כפי שנתפסו על ידי החולים.

המשתפת של החולה והרופא וכן מידת ההערכה והאמפתיה לחולה מצד הרופא. המשתנים הבלתי התקשורת 

( משתני העצמי של החולה: הערכה עצמית, פחד ממוות, פחד ממיתה, צורך בשליטה )צורך כללי 2תלויים כללו: )

 התנסותשכלה וכן, ( משתנים סוציודמוגרפיים: דתיות, מגדר, גיל, מצב משפחתי, ה3וצורך בשליטה בבריאות( )

( משתני מחלה: תפיסת מצב בריאות, מספר פגישות עם הרופא, גלוי ראשון או 4מוות מסרטן של אדם קרוב )ב

 23לאחר ניתוח הממצאים שעלו מהמחקר הכמותי, בוצעו ראיונות מובנים למחצה עם  חוזר של סרטן.

  .ולים מנקודת מבטםאונקולוגים במטרה ללמוד מהרופאים על דפוס התקשורת שלהם ושל הח

רמת התקשורת המשתפת של החולה ורמת התקשורת המשתפת של הרופא הוערכו על ידי החולים  :ממצאים

(. נמצא קשר חזק בין רמת תקשורת משתפת 7 -ל 2בהתאמה על סולם בין  8..3 -ו 4.16כבינוניות בלבד )ממוצע 

(. רמת התקשורת r=0.52ידי החולים ) של החולה ורמת תקשורת משתפת של הרופא, כפי שהם נתפסים על

תקשורת החולה,  (.r= 0.16המשתפת של החולה נמצאה קשורה בקשר חלש ל"יחס הערכה ואמפתיה לחולה" )

( שאלת שאלות ובקשת 3( העברת מידע ברור על המחלה )2) :ממדים שונים 6כללה  כפי שנתפסה על ידי החולים,

( דווח על רגשות. רמת השותפות 6מתן הנחיות לרופא לגבי העדפות ) (5( יוזמה אישית בבקשת מידע )4הבהרות )

בעוד שעל שני המימדים האחרונים  ,הגבוהה ביותר נמצאה על המימד הראשון "העברת מידע ברור על המחלה"

"מתן הנחיות לרופא לגבי העדפות" ו"דווח על רגשות" התקשורת, התקיימה לעיתים נדירות בלבד. רמת 

צורך ההשכלת החולה וובקשר חיובי לת של החולה נמצאה קשורה בקשר שלילי לגיל החולה התקשורת המשתפ

רמת התקשורת המשתפת הייתה ם היו דתיים יותר חוליכל שכמו כן, . בכלל ובבריאות בפרטבשליטה של החולה 



תפת של חולים עבורם היה זה גילוי ראשון של סרטן, נמצאה גבוהה מזו בנוסף, רמת התקשורת המש נמוכה יותר.

  של חולים שחלו בעבר בסרטן.

( העברת 3( העברת מידע על המחלה )2) כפי שנתפסה על ידי החולים כללה את המימדים הבאים: רופאהתקשורת 

( 6ולה ושיתופו בקבלת החלטות )( ברור העדפות הח5( בדיקת הבנה )4מידע על סיכויי החלמה וטיפולים אפשריים )

התיחסות לרגשות החולה. רמת התקשורת המשתפת של הרופא )כפי שהוערכה על ידי החולים( נמצאה קשורה 

צורך בשליטה, צורך בשליטה  קשר חיובי נמצא עם .מצבו הבריאותי של החולהובקשר שלילי לגיל החולה 

ופא עם חולים שעבורם זהו גילוי ראשון של סרטן, בנוסף, רמת התקשורת המשתפת של הרבבריאות והשכלה. 

 נתפסה כגבוהה מזו שעם חולים שכבר חלו בעבר בסרטן.

בעלי תרומה מובהקת להסבר . המשתנים שנמצאו הוכללו כל המשתנים הבלתי תלוייםרכית ארגרסיה הרניתוח ב

בשליטה בבריאות ותפיסת מצב תקשורת הרופא )מקדם חיובי(, גיל )מקדם שלילי(, השכלה, צורך כללו: השונות 

: גיל , מספר פגישות היו תקשורת הרופאמובהקים סטטיסטית בהסבר בריאות )מקדמים חיוביים(. המשתנים ה

עם הרופא, גילוי ראשון לעומת חוזר של הסרטן, תפיסת מצב בריאות )כולם עם מקדמים שליליים( וצורך 

  בשליטה בבריאות

עולה תמונה המחזקת את ממצאי המחקר הכמותי. הרופאים  עם הרופאיםראיונות מהמידע שנאסף באמצעות ה

ברובם לא דנו עם החולים על העדפותיהם והערכים שהשפיעו על קבלת החלטות היו בעיקר ערכי הרופא. מרבית 

הרופאים סברו שהחולים לא רצו ולא היו מסוגלים לקבל החלטות בעצמם. הרופאים טענו ששאלות החולים 

קר לתופעות לוואי והחולים לא שאלו לגבי הפרוגנוזה. לדבריהם, חולים שהרבו לשאול שאלות, קבלו בעי והתייחס

המטופלים היו קשישים, הטיפול היה פחות אגרסיבי ולעיתים קרובות בן משפחה הפך גורם מתווך , יותר מידע

הוא קבל יותר מידע. שלו נמסר המידע. חלק מהרופאים סברו שלחולה משכיל היה קל יותר להסביר ולפיכך 

חלק מהרופאים סברו שיש פחות צורך במידע כי החולים הכירו  -במקרים של סרטן חוזר התמונה אינה ברורה 

את תופעות הלוואי, בעוד אחרים סברו שהיה צורך להקדיש יותר זמן לחולה עם סרטן חוזר בשל הקשיים 

 הרגשיים שאותם הוא חווה.

, והתקשורת שביניהם יחסי רופא חולהבגישה לרות השנים האחרונות בעששינויים שחלו חרף ה :מסקנות

אינם מוכנים עדיין לאינטראקציה משתפת באופן בארץ שהחולים והרופאים ממצאי מחקר זה מצביעים על כך 

בכל הנוגע למחלות המאיימות על החיים. לאור היתרונות בהעברת מידע רחב לחולה ושיתופו בקבלת  מלא

להתקדמות בכיוון של תקשורת משתפת, נדרשת שותפות אקטיבית מהרופאים והחולים גם  החלטות, נראה כי

יחד. הרופא מצידו צריך להיות ער ליתרונות היכולים לצמוח הן לחולה והן להצלחתו כרופא ככל שמתקיימת 

ל אינטראקציה הכוללת הקשבה, פתיחות ושיתוף החולה בקבלת החלטות, כולל בדיקה משותפת עם החולה ש

העדפותיו. עליו להיות ער גם, להשפעה השלילית של גיל והשכלה נמוכה על דפוס התקשורת שלו עם החולה. 

החולה הבוחר, כפי שעולה ממחקר זה, למלא תפקיד פסיבי באינטראקציה, חייב להיות ער לכך שאם הוא מעוניין 

אשר למתן מידע ושיתוף החולה להיות שותף בקבלת החלטות, הוא אינו יכול להסתפק ביוזמות של הרופא ב

בקבלת החלטות. ללא שותפות אקטיבית שתתבטא בבקשת מידע ובמתן ביטוי להעדפותיו ביחס לערכים כמו 

  .להיות שותף בקבלת החלטות ביחס לטיפול בואיכות חיים לא יוכל החולה 

ניתן להשגה באמצעות  יש צורך ביצירה והפנמה של תהליכי תקשורת משתפת. דבר זה ,כי עולה מממצאי המחקר

הכשרת הרופאים ומתן כלים שיסייעו להם להתמודד עם מורכבות האינטראקציה. בנוסף, קידום המודעות 

בחברה, תסייע לחולים להבין את חשיבות השתתפותם בתהליך. לבני המשפחה ולרשת החברתית של החולה 

  תפקיד חיוני בתמיכה בו בתהליך זה.
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Abstract 

The desert truffle Terfezia boudieri forms mycorrhizal association with its host plant 

Helianthemum sessiliflorum (Cistaceae), a small perennial desert shrub, but also with 

several other species of this family. Mycorrhizal associations enable the plant roots to 

better absorb nutrients and water from the soil by the external fungal hyphae. In 

return, the fungus acquires from the host plant photoassimilates. This type of 

mutualistic relationship exists in the majority of plant ecosystems and accounts for 

plant-growth and nutrients cycling.  

Successful establishment of mycorrhizal associations requires significant changes at 

the molecular and the physiological levels in both the host and the fungus. These 

changes start at the pre-symbiotic stage, prior to the physical contact between the 

partners and is achieved by chemical communication. Communication through a 

signal exchange at the pre-symbiotic stage was found to be highly important for the 

successful establishment of mycorrhiza.  

Helianthemum spp. and Terfezia spp. are distributed throughout the Negev desert,  the 

Jordan valley and the Arava valley of Israel. These desert areas are characterized by 

extreme environmental conditions. . In order to survive in this harsh environment, 

both host and fungus stay in physiological dormancy most of the year. In the wet 

season, the host develops canopy and new fine roots system, and the fungus produces 

the primary hyphal network in order to penetrate into the root system. Establishment 

of this association in a relatively short period of time could be difficult due to low 

numbers of penetration sites (lateral roots) available along the main root. Moreover, 

the rate of root growth is six-fold higher than the mycelia growth rate and since 

mycelia are present only in the upper soil layers, the fast growing root tip may cross 

the mycelia layers evading inoculation. 

In this work we report on mechanisms that the fungus acquired to assure efficient 

inoculation. The first mechanism is host sensing by chemoattraction. We developed a 

bioassay to test chemoattraction and have partially characterized a putative active 

molecule. A 534.9 MW molecule is secreted from the roots and induces chemotropic 



growth of the hyphae towards the host. In a dual culture, the chemotrpic growth was 

accelerated when the sugar level in the media was reduced from 1% to 0.25% (1.41 

and 2.94 fold, respectively).  

A second mechanism for efficient inoculation is the secretion of the plant hormone 

indole-3-acetic acid (IAA) by the fungus. Secretion of IAA induced three fundamental 

changes in the host's root system: 

1. Inhibition of the root's growth rate – In a dual culture, the growth rate of H. 

sessiliflorum roots was found to be 4-fold slower than in the control roots. The 

adjustment of the root's growth rate increases the chances of encounter between the 

partners. 

2. Induction of lateral root formation – In the presence of the fungus, the host's roots 

produced 3-fold more lateral roots than control roots. The tips of the roots are the 

fungus penetration sites into the roots system. Thus, induction of lateral root 

proliferation may increase the chances for mycorrhiza establishment. 

3. Interference with the gravitropic response of the root - In dual cultures, roots 

growth deviate from the gravity axis in response to the secreted IAA. This 

interference leads to the development of the root system at the upper soil layers, 

which is also inhabited by the fungus.  

 

All of the above together increase the potential chances for root-fungus encounter and 

successful mycorrhizal establishment. Indeed, in mycorrization studies, high IAA 

secreting fungal isolates exhibited higher inoculation capacity than low IAA secreting 

ones (2.77 and 1.47, respectively).  

The changes and inhibition of the root system development derived by the fungal IAA 

secretion, inhibits the host development at the early stages of mycorrhization. The 

developmental inhibition of the inoculated plants compared to control was notable in 

canopy development (18.5 mm and 36.7 mm, respectively) as well as in the root 

system (26.6 mm and 60.5 mm, respectively) after 6 weeks. These results give rise to 

the hypothesis that the early stages of mycorrhiza formation between T. boudieri to H. 

sessiliflorum is not symbiotic, since the fungus could not support, at this stage, the 

nutritional demands of the host as evident by the slower development of inoculated 

plants. 



In adult plants, the fully established mycorrizal association improved the 

physiological performances as compared to non-mycorrizal plants. Continuous 

measurements of CO2 exchange and transpiration in mycorrhizal (M) plants versus 

non-mycorrhizal (NM) plants provided a complete picture of the daily physiological 

differences brought on by the ectomycorrhizal relationships. Diurnal measurements 

revealed that M plants had higher rates of photosynthesis (35%), transpiration (18%), 

and night respiration (49%) than NM plants. Consequently, M plants exhibited higher 

biomass accumulation, higher shoot-to-root ratios, and improved water use efficiency 

compared to NM plants. Total chlorophyll content was higher in M plants, and the 

ratio between chlorophyll a to chlorophyll b was altered in M plants. The increase in 

chlorophyll b content was significantly higher than the increase in chlorophyll a 

content (2.58 and 1.52 fold, respectively) compared to control. Calculation of the 

photosynthetic activation energy indicated lower energy requirements for CO2 

assimilation in M plants than in NM plants (48.62 kJ mol
-1

 and 61.56 kJ mol
-1

, 

respectively). The implication of this finding is enhanced competence of M plants to 

withstand the harsh environmental conditions of the desert by improving the 

photosynthesis capacity under sub-optimal conditions. The M plants had higher light 

harvesting capacity during the morning and evening time, which are characterized by 

low light intensity and relatively high humidity. Improving the photosynthesis 

capacity during the morning and the dusk enables the plant to increase its water use 

efficiency which is the limiting factor in the desert extreme environment.    

 



 HELIANTHEMUMסימביוטיים בין הפונדקאי -מעברי אותות פרה: נושא העבודה

SESSILIFLORUM  לבין כמהת המדברTERFEZIA BOUDIERI והשלכותיהם על יצירת מיקוריזה 

 מן'תדהר תורג: שם המגיש

 רנו'בז-נורית רוט' צור ופרופ-ורדה כגן' פרופ, ר ירון שטרית"ד : מנחים

 

 תקציר העבודה

בקעת הירדן , בנגבקרקעית הגדלה באופן טבעי -היא פטרייה תת Terfezia boudieri המדברכמהת 

עם שורשי הצמח שמשון יושב  מסוג מיקוריזה הפטרייה גדלה בסימביוזה .בישראלוהערבה 

(Helianthemum sessiliflorum) . הצמח מבצע פוטוסינטזה ומספק בסוג זה של מערכות יחסים

, תורמים להגדלת שטח הפנים של מערכת השורשים הקורי הפטריי, מנגד. מוטמעים לפטרייה

 מעבר חומרי .(בעיקר תרכובות זרחן וחנקן)מינרלים מהקרקע מים וומאפשרים קליטה משופרת של 

 או תוך תאיים (Hartig net)קורים בין תאיים מתאפשר באמצעות המזון בין שני האורגניזמים 

ות קורי התפטיר במערכת התבסס .פטיר לתאי שורש הפונדקאיהמגדילים את שטח הפנים בין הת

מלווה  המאפשרת חילוף חומרי מזון בין האורגניזמים שיתופית שורשי הפונדקאי והשלמת מערכת

מערכת  בכדי שתווצר. הן בפטרייה והן בצמח ופיסיולוגיים בסדרה של ארועים ושינויים מולקולריים

החל מהשלבים  רכב של חילופי אותות בין הפטרייה לפונדקאייש צורך בהפעלת מנגנון מו, מסוג זה

שני השותפים בסימביוזה נראה כי . גניזמיםרסימביוטיים הקודמים אף למגע פיסי בין האו-הפרה

  .פיתחו במהלך האבולוציה מערכות חישה ותגובה אחד כלפי האחר

. להשלים מערכת מיקוריזהבכדי  חיונית ביותרהינה  באמצעות חילופי אותות חישה ותגובהיכולת 

ביתר שאת במערכת ו השונים המיקוריזה סוגיבכל לידי ביטוי  הבא זאת חשיבותה של תקשורת

דבר זה נובע מכך . H. sessiliflorumלפונדקאי  T. boudieriבין כמהת המדבר שמיקוריזה אקטוה

, מחסור במים)בעלי תנאי סביבה קיצוניים  ם מדברייםהינו באזורי בית הגידול הטבעי שלהםש

הן הצמח הפונדקאי ו הן נמצאים, בשל תנאי הסביבה .(טמפרטורות גבוהות וקרקע ענייה בחומרי מזון

בחודשים  (.מאי עד נובמברמ)פיסיולוגית במשך רוב חודשי השנה  ההפטרייה במצב של תרדמ

יוצאים הצמח הפונדקאי , מתונהבה משקעים וטמפרטורת הסבי יורדיםהספורים במשך השנה בהם 

 ראשונייםקורי תפטיר ו מתחדשת שורשיםהמערכת ו נוף פתחמהצמח  :הוהפטרייה מהתרדמ

 בין קורי התפטיר לפונדקאימפגש קיים חלון הזדמנויות קצר לבעת הזו  .מתפתחים בקרקע

הפטרייה תוכל ש בכדימיקוריזה חיונית ההשלמת מערכת  .במערכת השורשים והתבססות הקורים

 . ים את מעגל החיים שלה על ידי יצירת גופי פרי באביבללהש

קצר  בזמן H. sessiliflorumלשורשי הפונדקאי  T. boudieriהשלמת מערכת מיקוריזה בין קורי 

שקצב הגדילה של התפטיר הינו איטי ואזור מחייתו מוגבל  כיווןלהיתקל בקשיים יחסית עלולה 

מקצב גדילת התפטיר וכיוון  6קצב הגדילה של שורשי הפונדקאי מהיר פי . לשכבת הקרקע העליונה

ישנה התפתחות , בנוסף. גדילתם הגרוויטרופי הוא לעומק הקרקע בו תפטיר הפטרייה אינו מתפתח

 . מערכת השורשיםלשורשים צידיים המהווים את אתרי חדירת קורי התפטיר טה של עומ

בשלבים הקודמים למגע  פטרייה לצמחורת מתקיימים בין השתהליכי תקשלראשונה בעבודה זו נמצא 

גניזמים ת להגדלת הסיכויים למפגש בין האורוהתורמ התאמותמטרתם ליצור ו, פיסי ביניהם

נוכחות שורשי הצמח הפונדקאי ל החיש התפטיר נמצא כבעל יכולת. ולהשלמת מערכת מיקוריזה



בעל מסה נמצא כש, באמצעות חומר המופרש משורשי הפונדקאי חישה זו מתאפשרת. בסביבתו

גדילה מוכוונת מתבטאת ב ת שורשי הפונדקאי על ידי התפטירחיש. 9.4.5רית של קולמול

ללא נוכחות הפונדקאי גדל התפטיר בצורה רדיאלית . של התפטיר לעבר הפונדקאי( כימוטרופיזם)

 .ימטרית של התפטיר אל עבר שורשי הפונדקאיס-אך בתרבית משותפת מתפתחת גדילה א, וסימטרית

 -ל 1% -מ הסוכר עם ירידת אחוזאל עבר הפונדקאי הואצה הפונה התפטיר צד הגדילה המוכוונת של 

דבר המרמז , (בהתאמה, לעומת צד התפטיר המנוגד לפונדקאי 54.. -ו 1.41פי )הגדילה  במצע 9%..5

 .בקרקע המדברית הענייה בחומרי מזון מקור פחמןעל תלותה של הפטרייה בשורשי הפונדקאי כספק 

. מיוצר ומופרש מהתפטיר ההורמון הצמחי אוקסין, לגדילה הכימוטרופית אל עבר הפונדקאי במקביל

במערכת שורשי  מהותייםלשלושה שינויים  גורמת על ידי התפטיר בתרבית משותפת הפרשת ההורמון

 : הפונדקאי

שורשים צידיים מאשר  .שי צמחים בתרבית משותפת ייצרו פי שור –עידוד יצירת שורשים צידיים  .1

קצוות השורשים הינם אתרי חדירת קורי התפטיר למערכת השורשים ומכאן . צמחי ביקורת

 .שהגדלת ייצור שורשים צידיים מעלה את סיכויי התפטיר להתבסס במערכת שורשי הפונדקאי

 T. boudieriעם תפטיר  H. sessiliflorumכאשר גודלו צמחי  –עיכוב קצב גדילת השורשים  ..

וויסות קצב הגדילה מעלה את סיכויי . מזה של שורשי הביקורת 4השורשים גדלו בקצב הנמוך פי 

 . התפטיר המוגבל בקצב גדילתו ובאזור מחייתו לפגוש את שורשי הפונדקאי

מציר  שורשים מרכזיים בתרבית משותפת הוסטו  -הסטת השורשים מציר הגדילה הגרוויטרופי  ..

שורשי הביקורת גדלו , לעומתם. בתגובה לנוכחות הפטרייה °99הגדילה האנכי וגדלו בזווית של 

הסטת גדילת השורשים מהציר האנכי תורם לשמירת נפח השורשים . בצורה גרוויטרופית נורמלית

ברובד העליון של הקרקע שבו גם מתפתח התפטיר ולכן מעלה את הסיכויי למפגש בין 

 .האורגניזמים

 

בעבודה זו לראשונה  יםמוצע עיכוב קצב גדילת השורשים והסטת השורשים מציר הגדילה הגרוויטרופי

עיצוב מבנה על  השפעתםו ,במערכת מיקוריזה על ידי התפטירהפרשת אוקסין ל נוספיםכתפקידים 

גורמת לפונדקאי טרם המפגש הפיסי עם התפטיר האוקסין  קליטת .נדונה מערכת השורשים ביניהם

על . בקצב איטי יחסית שמתאים לקצב גידול התפטירהגדלה  מערכת שורשים מרוכזת ונגישה פתחל

בניסויים , אכן .לבסס מערכת מיקוריזהוסיכויי התפטיר לפגוש את שורשי הפונדקאי  גדלים ,ידי כך

תפטירים בעלי כושר הפרשת אוקסין גבוה יצרו מיקוריזה עם לבדיקת כושר מיקוריזציה נמצא ש

שבועות  .1-לאחר כשל תפטירים בעלי כושר הפרשת אוקסין נמוך  בקצב גבוה מזהשי הפונדקאי שור

 (בהתאמה, 1.42-ו 22..)

 ונמצא על ידי התפטיר הפרשת האוקסיןבעקבות והפגיעה בהתפתחותם השינויים במערכת השורשים 

של הצמחים  עיכוב ההתפתחות .את התפתחות הפונדקאי בשלבים הראשונים להדבקה יםמעכבכ

והן במערכת  (בהתאמה, מ"מ 6.2.מ לעומת "מ 9..1) מתבטא הן בנוף המודבקים לעומת הביקורת

 השערהממצא זה מעלה את ה .שבועות 6לאחר ( בהתאמה, מ"מ 65.9מ לעומת "מ 6.6.) השורשים

 כיוון שהפטרייה טרם שהשלבים הראשוניים לביסוס המיקוריזה אינם סימביוטיים בטיבם ובמהותם

 . בשלב זה התבססה במערכת הפונדקאי ועדיין אינה תומכת בהזנתו

 יםכמיטיב ונמצא, T. boudieriלבין  H. sessiliflorumשלביה המאוחרים של מערכת המיקוריזה בין 

מעקב רציף אחר פעילות פוטוסינטזה . את ביצועיו הפיסיולוגיים יםמשפרו עם הצמח הפונדקאי



טרנספירציה ונשימת לילה הראתה עלייה במדדים אלו בצמחים המודבקים לעומת צמחי הביקורת 

המוגבר שמתואר בעבודה זו מעיד על  ת הלילהקצב נשימ(. בהתאמה, 45% -ו %.1, 9%.עלייה של )

נמצאה עלייה במסה הכללית של , בהתאם. יקוריטיםפעילות מטבולית גבוהה יותר בצמחים מ

ושיפור משמעותי ביעילות , שורש-עלייה ביחס נוף, ים לעומת צמחי הביקורתהצמחים המודבק

תכולת הכלורופיל הכללית נמצאה כגבוהה יותר בצמחים . השימוש במים של הצמחים המודבקים

העלייה בתכולת . לעומת צמחי הביקורת, bלכלורופיל  aבנוסף לעלייה ביחס בין כלורופיל , המודבקים

פי )בוהה משמעותית בצמחים המודבקים לעומת אותו מדד בצמחי הביקורת נמצאה כג bכלורופיל 

 חישוב אנרגיית האקטיבציה המינימלית הדרושה לפעילות פוטוסינטטית(. בהתאמה, .1.9 -ו .9..

kJ mol 48.62) נמצאה כנמוכה באופן מובהק לעומת צמחי הביקורת  (CO2הטמעת מולקולות )
 -ו 1-

61.56 kJ mol
זו הפעם הראשונה בה נבדקו ערכי אנרגיית , עד כמה שידוע לנו .(בהתאמה, 1-

של התאמה ב משמעותו של ממצא זה הינובמערכת מיקוריזה ולביצוע פוטוסינטזה האקטיבציה 

הורדת אנרגיית האקטיבציה המינימלית הדרושה לפעילות . לגדילה בתנאי המדבר הקיצונייםהצמח 

-לידי ביטוי בשיפור כושר הפוטוסינטזה של הפונדקאי תחת תנאים תת פוטוסינטטית באה

שיפור הפעילות הפוטוסינטטית . אופטימליים המתקיימים בשעות הבוקר המוקדמות ולפנות הערב

בשעות אלו מאפשרות לצמח לבצע פוטוסינטזה מוגברת תוך הפחתת איבוד המים שהינם הגורם 

  .המגביל העיקרי בתנאי סביבה אלו

 



Zinc and Cadmium Homeostasis in Sertoli Cells of Mouse Testis
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A longstanding mystery in biology is the abundance of ionic Zn2+ in the testis. It is known

that this Zn2+, released from Leydig cells, is essential for spermatogenesis. The underlying

mechanism, affecting male fertility, is unknown. An attractive hypothesis for this Zn2+

revolves around the fact that a majority of germ cells undergo apoptosis during

spermatogenesis (Boekelheide et al., 2000), presumably to prevent passage of defective

genetic information. Demonstration of the effect of heavy metal exposure on the testis might

help to prevent or treat fertility problems and could be a representative model for other

cellular systems potentially subjected to heavy metals toxicity.

Sertoli cells, lining the walls of the seminiferous tubules, are in close contact with, and

regulate all aspects of, the development of the germ cells by their important contribution to

the blood testis barrier, their regulation of metal homeostasis, and the secretion of an array of

growth/development regulating factors. One of these, clusterin (CLU), is a glycoprotein

produced abundantly by Sertoli cells, and associated, paradoxically, with both apoptosis and

cell survival. Zinc, present in high concentrations in the testis and required for sperm

development by an as yet unknown mechanism, permeates into cells via voltage-operated

calcium channels (VOCCs), specifically via the L-type Ca2+ channel (LTCC). Permeation of

Ca2+ via this channel was associated previously with CLU up-regulation and germ cell death

(Barone et al., 2004).

We hypothesized that Zn2+ affects germ cell development/survival by regulating CLU

expression and secretion. The environmental pollutant Cd2+ also permeates cells through the

LTCC. Employing an ex vivo model of mouse testis that preserves the organization of the

Sertoli and germ cells, We have assessed the role of Zn2+ and Cd2+ permeation in CLU

production and secretion. Employing a fluorescence imaging paradigm, we confirmed

permeation of Zn2+ and Cd2+ through the LTCC under depolarizing conditions. Up-regulation

of CLU production and its secretion was observed after a short exposure to Zn2+ or to Cd2+ in

Ca2+-free buffer and under depolarizing conditions. Inhibition of the MAPK and PI3K

pathways reduced the up-regulation of CLU following the intracellular rise of Zn2+ or Cd2+.

In addition, expression of the zinc transporter-1 (ZnT-1), previously shown to regulate cation



influx, increased following prolonged application of Zn2+ or Cd2+ to the explants and

prevented CLU up-regulation by subsequent exposure to these ions. Finally, inhibition of

CLU by antibody binding reduced cell death in cultured seminiferous tubule cells. Taken

together, our results indicate that Zn2+ or Cd2+ permeation through LTCC induces expression

and secretion of CLU mediated by activation of MAP and PI3 kinases. This pathway

represents a mechanism linking intracellular Zn2+ homeostasis and germ cell fate.

We then asked if the extracellular Zn2+, at physiological concentration, also affects cellular

signaling pathways in the testis. In preliminary studies, it was shown that extracellular Zn2+

activates a Zn2+-sensing receptor, ZnR, which is G-protein-coupled and responds to

extracellular Zn2+ by triggering release of Ca2+ from intracellular stores (Hershfinkel et al.,

2001); this, in turn, activates major signaling pathways, including MAP and PI3 kinases.

Findings from our laboratory support the conclusion that the neuronal ZnR activity is

mediated by the orphan G-coupled protein receptor, GPR39 (Besser et al., 2009). Application

of extracellular Zn2+, in non-depolarizing solution, resulted in release of intracellular Ca2+ in

the explants. Using pharmacological inhibitors and genetic silencing tools we show that this

Ca2+ release is mediated through the G-protein coupled, Zn2+-sensing receptor ZnR/GPR39.

We established primary Sertoli cell cultures to determine if ZnR/GPR39 is expressed in these

cells. A ZnR/GPR39-dependent response was indeed produced in these cells following

addition of Zn2+ to the medium, which was significantly reduced in the presence of a Gαq

subunit inhibitor, indicating that changes in extracellular Zn2+ concentrations trigger ZnR

signaling in Sertoli cells. Previous data from our group has shown that the ZnR/GPR39-

associated Ca2+ release originates from internal Ca2+ stores (Sharir et al., 2010). It has also

been shown that in response to Ca2+ release from IP3-mediated internal stores, store-operated

Ca2+ channels (SOCC) are opened to allow Ca2+ influx (Gore et al., 2004). Our results show

that Sertoli cells utilize the same Ca2+ recruitment strategy in responding to extracellular

Zn2+.

We next characterized ZnR/GPR39 activity in Sertoli cells and demonstrated desensitization,

a well-established characteristic of G-coupled protein receptors. Interestingly, the Sertoli cell

ZnR/GPR39 was found to specifically respond to Zn2+, while co-application of Zn2+ with

other metal ions (e.g., Ca2+ or Cd2+) produced a potentiation of ZnR/GPR39 signaling. We

next assessed the role of ZnR/GPR39 signaling by comparing mice lacking GPR39 or in CD-

1 Sertoli cell primary cultures treated with siRNA for GPR39, both of which resulted in

diminished response to extracellular Zn2+. Furthermore, these experiments conclusively

demonstrated that ZnR and GPR39 are the same protein in Sertoli cells. Finally, the



physiological impact of ZnR/GPR39 activation on Sertoli cell activity was assessed. In

Sertoli cells, increased secretion of transferrin, a protein critical to germ cell development,

was observed. The effect of Zn2+ on Sertoli cell survival was also evaluated and was found to

be increased following a brief extracellular Zn2+ exposure.

Our results suggest a role for both intracellular and extracellular Zn2+ in germ cell fate by

separate mechanisms that modulate Sertoli cell influence on germ cells, either by inducing

secretion of CLU, e.g., following permeation of Zn2+; alternately, under physiological

conditions when there is no Zn2+ permeation, extracellular Zn2+ activates signaling elements

via the ZnR/GPR39, which induces secretion of factors such as transferrin that affect cell

survival.

Key Words: Zinc, Cadmium, Zinc homeostasis, L-type calcium channel, Sertoli cell, ZnT-1,

Clusterin, cell death, Transferrin, GPR39, Proliferation



מאזן יוני אבץ וקדמיום בתאי סרטולי באשך עכבר
תהילה קייסמן אלבז

פרופ' זאב סילברמן

פרופ' מיכל הרשפינקל

, נמצאים במגע הדוק עם תאי הזרע ומווסתים seminiferous tubules-תאי סרטולי, המצפים את דופן ה

אשך, בקרה על -ם הקריטית למחסום דםתעל ידי תרומתאים אלו מבצעים תפקיד זהאת התפתחותם, 

Clusterin, אלוגידולגורמי גידול. אחד מגורמיחיוני של מערך תשל מתכות ועל ידי הפרשמאזן תוך תאי

(CLU) תאים באופן פרדוקסאלי, להישרדות מוביל על ידי תאי סרטולי, ומופרש , גליקופרוטאין המיוצר

.תםוגם למו

שאינו מנגנון בזרע התאי והתבגרות התפתחות תהליך לודרושיםבריכוזים גבוהים באשך יםאבץ נמצאיוני 

-L- וביניהן ה, תלויות מתחדרך תעלות סידןברובה, תאים מתרחשת האבץ לתוך העד כה. כניסת ידוע

type calcium channel (LTCC)נמצא במחקרים כי כניסת סידן דרך ה . -LTCC ביטוי העלתה את רמת

,LTCC- , אשר נכנס גם הוא בעיקר דרך השאבץיתההיהראשונית י. השערתבתאי סרטוליCLUן החלבו

המזהם הסביבתי, . מתאי סרטוליCLUייצור והפרשת גברתמשפיע על התפתחות תאי הזרע על ידי ה

גם היא CLUבאמצעות מסלולים אחרים והשפעתו על וLTCC- דרך הנכנס אף הוא לתאיםקדמיום, 

אפשרית. 

אבץ וקדמיום על ייצור והפרשת יוני כניסת תאת השפעהערכתיאשך עכבר, מתרביות רקמה הפקת על ידי 

CLU . בתחילה מצאתי שאבץ וקדמיום אכן נכנסים ומצטברים בתרביות מרקמת האשך ובהמשך בדקתי

Imaging- על ידי שימוש בצביעות אימונוהיסטוכימיות ובשיטת הLTCC- את נוכחות ותפקוד ה

ורסצנטית. הפל

. בנוסף, CLUלאחר מכן מצאתי כי כניסת אבץ וקדמיום לתאי סרטולי גורמת לעלייה בייצור והפרשת 

בתאי סרטולי. CLU- גרם להפחתת ייצור הMAPK-וPI3K-עיכוב מסלול ה

zinc transporter-1-של אחד מהטרנספורטרים הקשורים לבקרת אבץ בתאמוגבר, ביטוימלבד זאת

(ZnT-1) ,בעקבות חשיפה ממושכת לאבץ וקדמיום. עבודות קודמות הראו שטרנספורטר זה רחשהת

עלייה תוצאותי מדגימות כי. LTCC- כניסת קטיונים לתא על ידי בקרה ספציפית על הלויסותקשור 

בצורה לכןבתאים שנחשפו קודםCLUירידה בייצור הביאה ל, בתאי התרביתZnT-1בייצור וביטוי 

ככל הנראה, ברמה נמוכה  אשר לא מאפשרת את כניסתו והצטברותו בתאים.קדמיוםלאבץ אוממושכת 

- דבר שמעכב את ייצור הLTCC- דרך ההפחתת כניסת הקטיונים לתאמביאה לZnT-1עלייה בביטוי של 

CLU.

תמיסה המכילה ריכוז גבוה של אשלגן, נוכחותמדגימות כי לאחר חשיפה קצרה לאבץ וקדמיום בי תוצאות

.ועקב כך נצפתה עלייה במוות תאיםלתאקטיונים אלו, נצפתה עלייה בכניסת LTCC- הלפתיחתורמת הג

לתמיסת הגידול, הודגמה ירידה במוות התאים. שהופרשCLUבנוסף, בעת שימוש בנוגדן הקושר 



ת לתא גורמאבץ וקדמיום, כניסת די המבוסס על התוצאות המתוארות עד כהלפי המנגנון המוצע על י

מהווה את CLU-אשר מצטבר בתאי הזרע המתפתחים. לפיכך, יתכן וCLUתלעלייה בייצור והפרש

גורלם של תאי הזרע. ויוני אבץ וקדמיום בתאי סרטוליהקשר בין מאזן 

מנגנון נוסף המוצע על ידי הינו השפעת אבץ בריכוזים פיזיולוגיים על תאי סרטולי גם ללא כניסה ישירה 

. עבודות אשר התבצעו בקבוצתנו לפני Zinc sensing receptor (ZnR)ידי שפעול של אליהם, וזאת על

גרם להשפעה G-protein-coupled receptor (GPCR)מספר שנים הראו כי שפעול של רצפטור זה, שהינו 

על הישרדות תאים על ידי שחרור סידן מתוך מאגרים תוך תאיים. עבודות שנערכו לאחרונה במעבדתנו 

.  GPR39-ה,מתווכת על ידי חלבון שהיה עד כה יתוםZnR-הדגימו כי פעולת ה

ן מתבטא בתרביות רקמת האשך ובתאי סרטולי עצמם אותם בודדתי. אפיוZnR- מדגימות כי היתוצאותי

המתבטא בתאי אפיתל אחרים, שפעול ZnR-רצפטור זה בתאי סרטולי המבודדים העלה כי בדומה ל

עבר תהליך דסנסטיזציה בעקבות חשיפה ZnR- הרצפטור הביא לשחרור סידן ממאגרים תוך תאיים וכי ה

ידן מוקדמת וממושכת לאבץ. תוצאותיי בתאי סרטולי מדגימות שבדומה לידוע מעבודות אחרות, שחרור ס

על store operated calcium channels (SOCC)גרם לפתיחת תעלות מסוג IP3תוך תאי המתווך על ידי 

בתאי ZnR- מנת למלא את מאגרי הסידן התוך תאיים אשר התרוקנו. ניתוח תוצאותיי מדגים כי ה

ם מפעילים על באופן סלקטיבי כתגובה לנוכחות אבץ חוץ תאי. למרות שקטיונים אחרים אינפסרטולי מש

אותו בעצמם, נוכחותם של קטיונים אחרים משנה את תגובת  הרצפטור לאבץ. מצאתי כי בנוכחות 

מוגבר. על מנת לבחון את ZnR- קדמיום חוץ תאי, שחרור הסידן התוך תאי הנצפה בעקבות שפעול ה

בתאי , ביצעתי השתקה של חלבון זהGPR39-בתאי סרטולי מקושר באופן הדוק לZnR-השערתי כי ה

ומצאתי כי התאים אשר עברו השתקה לא הגיבו כלל לאבץ חוץ תאי. siRNAסרטולי בעזרת 

GPR39)הושתק באופן גנטי GPR39מעבדתנו רכשה לאחרונה עכברים בהם הגן המקודד לחלבון 

knockout mice, GPR39 KO) על מנת להעריך את חשיבות החלבון .GPR39לפעילות ה -ZnR, השוויתי

לפעילות הרצפטור בתאי סרטולי מעכברים KOילות הרצפטור בתאי סרטולי אשר בודדתי מעכברי בין פע

. תאי GPR39 (GPR39 wild type mice, GPR39 WT)-מקבילים באופן גנטי אשר בהם מתבטא ה

לא הגיבו כלל לאבץ בעוד תאי סרטולי אשר בודדו מעכברי GPR39 KO- סרטולי שמקורם בעכברי ה

GPR39 WTיבו בצורה דומה לתגובה שנצפתה בתאי סרטולי מעכברי הגCD-1 תוצאות אלו מדגימות .

.GPR39-הנצפה בתאי סרטולי הוא הZnR-באופן מוחלט כי ה

בתאי סרטולי. מצאתי כי שפעול ZnR/GPR39- לבסוף, בחנתי את ההשפעה הפיזיולוגית של שפעול ה

, חלבון המיוצר ומופרש על ידי תאי סרטולי וידוע כחיוני transferrinהרצפטור גורם להפרשה מוגברת של 

במחקרים קושרה להישרדות תאיםZnR/GPR39- לתהליך יצירת והבשלת תאי הזרע. מכיוון שהפעלת ה

ומצאתי כי גם בתאי סרטולי אלו ההישרדות גברה לאחר חשיפה לאבץ חוץ תאי. קודמים, בדקתי גם פן זה

י לאבץ חוץ תאי ותוך תאי השפעה על תאי הזרע המתפתחים, במנגנונים לסיכום, תוצאותיי מדגימות כ

ועקב כך לתמותת תאי זרע CLUשונים. אבץ אשר נכנס פנימה אל תאי סרטולי גורם לעלייה בהפרשת 



החיצוני הגורם להפעלת מסלולים תוך תאיים ZnR/GPR39- האוגרים אותו, או לחילופין על ידי שפעול ה

ועלייה בהישרדות. transferrinם להפרשתבתאי סרטולי הגורמי

, ZnT-1, תא סרטולי, L-type calcium channel ,Clusterinמאזן יוני אבץ,מילות מפתח: אבץ, קדמיום, 

, הישרדותTransferrin ,GPR39מוות תאים, 
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Abstract 

Size reduction of solids is an energy intensive and highly inefficient process. About 5-6% 

of all electricity generated is used by size reduction processes. Industrial scale efficiency 

of the grinding process is generally less than 1% (based on the energy required for 

creation of a new surface). When working at such low efficiencies, even a small increase 

in the efficiency may have a significant outcome.  

The jet-mill is one of the most commonly used mills to grind particles into fine powders 

(~10
-6

m) as it has many advantages (very narrow product size distribution, rapid heat 

convection, low product contamination and many more). However, the jet mill is very 

sensitive to its operating conditions and its optimization is a long and tedious process, 

involving experimental work and knowhow. The side effects of this optimization process 

are waste of raw material that may be very expensive (in the range of 100k-1M$ per kg) 

in the pharmaceutical industry, and reduced production as the jet-mill is being shut down 

for experiments. In order to reduce the time needed for the experiments, better 

understanding of the grinding process is required.  

In this work numerical method and simulation were developed in order to model and 

achieve better understanding of the grinding process. The simulation is composed of a 

CFD-DEM coupling. The compressible Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) 

equations were used to describe the gas flow field while the DEM solved the trajectory of 

every particle in the simulation and its effect on the surrounding fluid and neighboring 

particles. The CFD-DEM coupling is solving the particles’ translational and rotational 

motion. In addition, the innovative approach of implementing empirical comminution 

functions into DEM-CFD simulations developed by Kalman et al. (2009) was used. 

Therefore the simulation can also predict the comminution process as Kalman et al.'s 

(2009) method accounts for initial strength distribution, particle selection (for breakage 

upon impact), particle breakage, and particle fatigue.  Also, an agglomerate recognition 

algorithm was introduced into the simulation in order to mimic the real tendency of fine 

particles to form aggregates.  



The implementation of the comminution function required several new techniques to be 

developed. First, in order to accurately represent the desired size distribution of each 

breakage event while conserving the mass of the mother particle, a method of 

compensation between two models of mass conservation (one which over predicts while 

the other under predicts the desired distribution) was developed, followed by the 

development of a new approach for handling sibling fragments interaction, without 

introducing false energy into the system. In this approach an artificial diameter was used 

in order to calculate the overlap between fragments. This artificial diameter size grows as 

the particles drift away from one another until it reaches the size of the real diameter and 

it is no longer required.  When using this approach, any dynamic particulate process 

involving breakage or attrition may be simulated. 

The CFD-DEM-comminution model was validated by comparing the simulation 

predictions to published experimental data for the following cases: prediction of breakage 

ratio in pneumatic conveying, size distribution inside the jet-mill and product size 

distribution. All comparisons presented good quantitative behavior that led to the 

implementation of improved comminution functions into the simulations.  

The predictions of the simulation with the improved comminution model were validated 

with the experimental results obtained in a small jet-mill. The comparison showed good 

results; namely, good prediction of product size distribution.  

The good correlation with experimental data would not have been possible without the 

development of new algorithms that can accurately generate the desired size distribution 

of the fragments and calculate the interaction between them after breakage. Also, this 

simulation was applicable (under limitations) due to the speedup gained from the newly 

developed models: a detached DEM-grid and sub-grid, a reduced stiffness model and 

also, due to the idea of using a different set of data to sort out fine (“dust”) particles 

enabling  the simulation to run about 300 times faster than originally expected. 

The most important result of this work is the development of a new design tool. This new 

tool is capable of modeling any grinding process in general and jet-mills in particular.  It 

was found that the developed tool is working and providing good fit to experimental data. 

However, further improvements of computer capabilities are required in order to make it 

applicable within more realistic time.  
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 "Who is rich? He who is contented with his lot" (Our sages of blessed memory). What traits 

and perceptions predict psychological well-being? This important question has been the focus of 

great interest in the relatively new branch of "positive psychology", which attempts to 

understand the strengths, virtues, and potential inherent in the human spirit. Exploring the 

protective role that positive perception has on coping with daily stress such as work and family 

demands or high time pressure, is one of the relatively new directions in the field. 

 Therefore, the purpose of the current research was to investigate positive human perception 

as one integrated construct referring to the tendency to evaluate positively the self, the past, and 

human nature. Along these lines, the current research addresses four critical questions regarding 

the concept of positive perception, its antecedents and consequences: 1) What are the 

components of human positive perception? Can positive perception of self, time (past, present, 

future), and human nature be regarded as a personality trait? 2) Can positive perception be 

temporarily altered? 3) Can positive perception reduce couple burnout and depression among 

working couples? Does gender play a role in this relationship? and 4) Does positive perception 

promote performance under condition of stress? Three studies were designed to explore these 

questions in daily life, investigating positive perception in work and family contexts, focusing on 

the influence of gender and stress.  

 The first study demonstrated that positive perception represents a general tendency to 

evaluate positively one's abilities, one's past, and human nature.The experimental manipulation, 

which showed a moderate yet significant change, suggests that the state and trait approaches to 

positive perception are compatible. Supporting the research hypotheses, it seems that people vary 

in their basic level of positive perception, yet situational factors can change PP temporarily. In 

addition, the study constructed an 8-item self-report measure of positive perception, the Positive 

Perception Scale (PPS), and demonstrated various psychometric aspects of the the new scale 

with three samples of university students and a national sample of working couples (total N= 



796). From a practical point of view, the study offers a new valid and reliable scale for both 

researchers and practitioners. 

 The second study explored the role of positive perceptions in coping with work and family 

demands among 100 Sandwich Generation Couples (working couples who care both for 

dependent children and aging parents). The study focused on the associations between positive 

perception, relationship quality, couple burnout, and depression among these sandwich 

generation couples. Results of the second study support the study’s hypotheses by suggesting 

that positive perceptions have a direct, as well as indirect, protective role in relationship 

maintenance. Relationship quality mediated the relationship between positive perception and 

couple burnout and depression. However, different mediation patterns emerged regarding couple 

burnout and depression, suggesting that the two are related, yet different, well-being outcomes. 

Moreover, the findings of the second study suggested that the more positive a husband is, the 

more satisfied his wife is from their relationship and the less likely she is to experience couple 

burnout and depression. However, the wife’s positive perception is not related to her husband’s 

well-being, pointing to an important gender difference. These findings fit gender role theories. 

 The third study systematically explored the influence of positive perception, positive affect 

and negative affect on task performance under stress in two experiments. The first experiment 

reanalyzed the data collected in the laboratory experiment from the first study (115 students). 

Results provided support for the research hypotheses by indicating that positive perception and 

positive affect were higher after writing about positive significant experience compared to 

writing about a negative experience, while negative affect was higher after writing about 

negative significant experience. Moreover, the influence of writing on negative affect was partly 

mediated by positive perception.  

 In the second stage of the experiment, 126 undergraduate students were first asked to write 

about either a positive or negative experience. Then, their performance completing a simple 

mental task (crossword) and a complex mental task (composing a story) was evaluated. Time 

pressure (high/low) was also manipulated. As expected, results revealed that simple mental task 

performance was lower under high time pressure; however, unexpectedly, complex mental task 

performance was not affected by high time pressure. Moreover, writing about a positive 

experience enhanced performance in the complex mental task as well as in the simple task 

performance under low stress. 



    וביטוייה בתחומי העבודה והמשפחה  תפיסה חיובית כתכונה וכמצב בקרב נשים וגברים

  איצקסוןתמר 

  

  רופסור גולן שחרפ, פיינס ז"ל-פרופסור איילה מלאךמנחים: 

  

 תקציר
  

  מח בחלקו" (חז"ל). מיהו העשיר? הש"

  

 אילו תכונות אישיות ותפיסות קוגניטיביות מנבאות רווחה נפשית? שאלה חשובה זו עומדת במרכז תחום  

, מנסה להבין את הכוחותו ,התפתח מאוד בשנים האחרונותתחום אשר  ,"הפסיכולוגיה החיובית"העניין של 

חקר הנוכחי מתמקד בתפיסה חיובית כמושג המוהפוטנציאל הטמונים ברוח האדם ובנפשו.  המידות הטובות

, נפשית רווחה מנבאיםעדויות מחקריות רבות מצביעות על כך שהיבטים שונים של תפיסה חיובית מפתח. 

על אף העניין הרב בתפיסה חיובית  קשורות לרמות נמוכות של דיכאון.חזקות  אשליות חיוביותלדוגמה, 

וביות לקתה עד כה בגישה צרה, שבחנה את המושג באופן חד החקירה המדעית של אמונות חיובהשפעותיה, 

מעבר לכך, מרבית המחקרים בנושא בחנו את התפיסה החיובית כנטיית אישיות ממדי ולא כמושג כולל. 

תעדו את  מחקרים קודמים, (תכונה) או כמשתנה סיטואציונית (מצב), אך לא שילבו בין הגישות. יתר על כן

התמודדות ל פחות דגש ניתןבעיקר בהקשר של גורמי לחץ קיצוניים;  ה נפשיתורווחהקשר בין תפיסה חיובית 

  .לחץ זמן גבוהתפקוד בתנאים של דרישות עבודה ומשפחה או שילוב של כגון  ,עם מצבי לחץ יומיומי

מימדי המתייחס  - כמושג יחיד, רבהתפיסה החיובית את לחקור  הייתהמטרת המחקר הנוכחי לפיכך   

יך באופן חיובי את העצמי, את הזמן (עבר, הווה, עתיד) ואת טבע האדם. ארבע שאלות מחקר לנטייה להער

תפיסה החיובית המה הם המרכיבים של ) 1מרכזיות הנוגעות לתפיסה חיובית, מקורותיה והשלכותיה נבדקו: 

אישיותית היא נטייה טבע אדם של זמן (עבר, הווה, עתיד), וחיובית של העצמי, ה? האם תפיסה האנושית

יכולה ) האם תפיסה חיובית 3חיובית באופן זמני? התפיסה את ה) האם ניתן לשנות 2? יחידה ואינטגרטיבית

 - ו ודיכאון בקרב בני זוג עובדים? האם מגדר משחק תפקיד במערכת היחסים הזאת?בזוגיות להפחית שחיקה 

  על מנת לענות על שאלות אלו. שלושה מחקרים תוכננו ביצוע תחת לחץ? מקדמת) האם תפיסה חיובית 4

 הכולליםמימדים,  שלושהתפיסה חיובית היא נטייה אישיותית יחידה בעלת  במחקר הראשון, נמצא כי  

העבר ושל הטבע האנושי. במחקר נמצא כי כתיבה אודות חוויה חיובית תפיסה חיובית של העצמי, של 

ונה, אך מובהקת בתפיסה החיובית, מכאן משמעותית מן העבר במסגרת ניסוי מעבדה, הובילה לעלייה מת

קיימים הבדלים ראה כי שגישת התכונות וגישת המצב משלימות זו את זו. בהתאם להשערות, נ

תפיסה חיובית, אך גורמים מצביים יכולים לשנות ה תםהבסיסית של תפיס הברמ אינדיבידואלים בין אנשים

  באופן זמני.זו 

הבדלים בין אישיים  למדידת פריטים 8שאלון דיווח עצמי, בן  בנוסף, במסגרת המחקר הראשון פותח  

). השאלון נמצא מהימן ותקף במגוון מדדים פסיכומטריים Positive Perception Scale( תפיסה חיוביתב

משתתפים). מבחינה יישומית,  796בקרב שלושה מדגמים שונים של סטודנטים וזוגות עובדים (סך הכול 

  מהימן ותקף למדידת תפיסה חיובית היכול לשמש חוקרים ואנשי מקצוע כאחד. המחקר מציע שאלון חדש,



דור סנדוויץ', בני רב זוגות בקודיכאון הקשרים בין תפיסה חיובית ובין שחיקה בנישואין  במחקר השני, נבחנו

במחקר נמצא כי זוגות בהם בני הזוג עובדים מחוץ לבית, מטפלים בילדים קטנים ובהורים מבוגרים במקביל. 

בהתאם להשערות, תפיסה חיובית גבוהה יותר קשורה לרמות נמוכות יותר של שחיקה בזוגיות ושל דיכאון, 

  זוגי הנתפס. כלומר, לתפיסה חיובית קיים תפקיד קשר המתווך באופן חלקי באמצעות איכות הקשר ה

ישיר, אך גם עקיף, בטיפוח מערכות יחסים זוגיות משגשגות. עוד נמצא כי איכות הקשר הזוגי קשורה בקשר 

חזק יותר לשחיקה בזוגיות מאשר לדיכאון בקרב שני בני הזוג, ממצא המחזק את האבחנה בין שחיקה 

נראה כי בעוד שחיקה בזוגיות היא סמן לרווחה נפשית בהקשר הזוגי בלבד,  ודיכאון כמושגים נבדלים זה מזה.

  דיכאון משקף רווחה נפשית ירודה, נטולת הקשר ספציפי. 

אוחז בתפיסה חיובית גבוהה יותר, כך הבעל ש יתר על כן, במחקר נמצא כי בהתאם להשערות, ככל  

אך התפיסה החיובית של האישה, איננה  בזוגיות ודיכאון,שחיקה  תחווה זוגתופוחתת ההסתברות שבת 

קשורה למצבו הנפשי של בן זוגה. ההבדלים המגדריים המשמעותיים שנמצאו נדונו לאור תיאוריות של 

  תפקידים חברתיים, המתייחסות לנשים כבעלות התפקיד הטיפולי במסגרת הקשר הזוגי.

ושליליים על ביצוע משימה תחת המחקר השלישי בחן את ההשפעה של תפיסה חיובית ורגשות חיוביים   

הניסוי הראשון ניתח מחדש את התוצאות של ניסוי המעבדה מהמחקר  לחץ זמן במסגרת שני ניסויי מעבדה.

הנבדקים לשחזר בכתב חוויה שלילית או חיובית משמעותית מעברם.  115הראשון, במסגרתו התבקשו 

של העצמי ותפיסה חיובית של העבר, כמו גם  התוצאות העידו כי התפיסה החיובית הכללית, תפיסה חיובית

רגשות חיוביים, היו גבוהים יותר לאחר שחזור חוויה חיובית בהשוואה לשחזור חוויה שלילית. עוד נמצא כי 

  תפיסה חיובית מתווכת באופן חלקי את הקשר בין שחזור החוויה ובין רגשות שליליים.

חזר בכתב חוויה שלילית או חיובית משמעותית בניסוי השני, בשלב הראשון, הנבדקים התבקשו לש  

מעברם. בשלב השני, הוערך הביצוע שלהם בשתי מטלות שונות: מטלת מנטלית פשוטה (תפזורת) ומטלת 

ביצוע מורכבת (יצירתיות בכתיבת סיפור קצר). במקביל תופעל לחץ זמן (גבוה/נמוך). בניסוי נמצא כמנובא, כי 

שימה מנטלית פשוטה, אך בניגוד להשערות, נמצא כי לחץ זמן גבוה לא פגע לחץ זמן גבוה פוגע בביצוע של מ

בביצוע של משימה מנטלית מורכבת (יצירתיות). עוד נמצא כי שחזור חוויה חיובית הוביל ליצירתיות רבה 

יותר בהשוואה לשחזור חוויה שלילית, ותחת תנאי של לחץ נמוך, גם לביצוע טוב יותר במשימה מנטלית 

  פשוטה.

על המושג באופן רב  התבוננותעמיק את ההבנה של תפיסה חיובית באמצעות ההמחקר הנוכחי לסיכום,   

מימדי ורב שיטתי: כתכונה אישיותית וכמצב זמני, בהקשר של עבודה ומשפחה, ברמת היחיד וברמה הבין 

סייע לאנשי המחקר לתוצאות  ותבקרב זוגות, בקרב נשים ובקרב גברים. מבחינה יישומית צפוי ,אישית

תכניות התערבות ברמה והטמעה של בריאות הנפש, מקבלי מדיניות, מנהלים ואנשי כוח אדם בפיתוח 

  והארגונית. , הזוגיתהאישית

  



 

 

  שערוך פרמטרים תחת פונקציות מחיר שרירותיות עם אילוצים: נושא העבודה

  תרצה רוטנברג  :שם המגיש 

  פרופ' ג'וזף טבריקיאן: שם המנחה

       

  תקציר

ידועים. שני היבטים חשובים של תורת -בעיה הבסיסית של הסקת פרמטרים לאתורת השערוך עוסקת ב

ההשגה הטובים ביותר -השערוך הינם מציאת משערכים המשיגים ביצועים מיטביים ואפיון הביצועים ברי

ביצועים ושיטות אופטימליות לשערוך פרמטרים -על ידי פיתוח חסמים תחתונים. מחקר זה עוסק בחסמי

בייסיאני תחת קריטריונים שרירותיים. תשומת לב מיוחדת ניתנת לקריטריונים מחזוריים, בייסיאני ולא 

) תחת אילוצים. MSEקריטריון ההסתברות לשגיאה חריגה וקריטריון תוחלת השגיאה הריבועית (

, מרחיבים קושי שוורץשוויון -והמקרה הפרטי שלו אי הולדרשוויון -החסמים המוצעים, המבוססים על אי

למגוון מדדי ביצועים. השיטות והחסמים שפותחו  MSE-חסמים התחתונים הקיימים על  האת ה

  מיושמים על בעיות מעשיות שונות  של עיבוד אותות כגון שערוך תדר, פאזה והשהיית זמן.

  

בייסיאני. בשונה מהגישה הבייסיאנית, פונקציות סיכון -החלק הראשון של מחקר זה עוסק בשערוך לא

תלויות בפרמטר המשוערך כך שמינימיזציה בלתי מוגבלת של פונקציית הסיכון תניב את  בייסיאני-לא

בייסיאני אוכפים מגבלות נוספות, כגון -המשערך הטריוויאלי תלוי הפרמטר. לפיכך, בשערוך פרמטרים לא

ההטיה בממוצע לפונקציית מחיר -מכלילה את חוסר להמןחוסר הטיה בממוצע. הגדרת חוסר ההטיה של 

בכדי לחקור שערוך תחת פונקציות מחיר  להמןרירותית. בחלק זה, נעשה שימוש בחוסר ההטיה של ש

בייסיאני. התפיסה החדשה מודגמת על -שונות ולפתח חסמים תחתונים על הביצועים בשערוך לא

  ם.ימשולב עם אילוצים פרמטרי MSE-קריטריונים מחזוריים ועל קריטריון  ה

  

סק בשערוך פרמטרים בייסיאני. בשערוך פרמטרים בייסיאני, המשערך החלק השני של מחקר זה עו

האופטימלי נקבע על ידי מינימיזציה של פונקציית סיכון בייסיאנית נתונה, שהינה התוחלת של פונקציית 

מחיר שרירותית ביחס לפילוג המשותף של המידע המוקדם והמדידות. בחלק זה נחקרים הקריטריונים 

  חריגה וקריטריונים מחזוריים.  של הסתברות לשגיאה

  

בשערוך פרמטרים מחזורי, הקריטריון המתאים הוא מחזורי ביחס לפרמטר הלא ידוע. במחקר זה, 

והגרסאות הציקליות של חסם ברנקין מפותחות   ראו-קרמרהגרסה המחזורית והציקלית של חסם 

בשערוך פרמטרים בייסיאני מחזורי, מפותחת באמצעות שימוש בהגדרות החדשות של חוסר ההטיה. 

שיטה חדשה לשערוך על ידי ייצוג של פונקציות המחיר כטורי פורייה. שיטה זו מיושמת עבור משערכי 

מינימום תוחלת השגיאה הציקלית, מינימום תוחלת השגיאה המוחלטת ומינימום שגיאה מחזורית 

  ריבועית.

  

ר את ההסתברות ששגיאת השערוך עולה על  ערך מסוים, קריטריון ההסתברות לשגיאה חריגה, המתא

הוא קריטריון חשוב בשערוך פרמטרים. קריטריון זה מספק מידע משמעותי גם בנוכחות שגיאות גדולות 



 

 

וחסמים תחתונים על הסתברות זו יכולים להיות מאוד שימושיים באנליזת ביצועים. במחקר זה מפותחת 

ת לשגיאה חריגה. הקבוצה המוצעת מנוצלת לצורך  פיתוח קבוצה קבוצה חדשה של חסמים על ההסתברו

. בנוסף, תנאי ההדיקות של קבוצות אילו נחקרים MSE-חדשה של חסמים תחתונים בייסיאנים על ה

  זכאי מקבוצה זו.  -ומוראה כי ניתן לקבל את חסם זיו

  

  

  מילות מפתח: 

חוסר הטיה  ,במובן להמןחוסר הטיה אה חריגה,הסתברות לשגי שוויון קושי שוורץ, -אי שוויון הולדר,-אי

חסם  ראו,-חסם קרמר בייסיאנים,-חסמים לא חסמי ביצועים, חסמים בייסיאנים,, זכאי-חסם זיו זורי,חמ

 ,שערוך פרמטרים מאולץ בייסיאני,-שערוך פרמטרים לא פרמטרים בייסיאני,  שערוך קרמר ראו המחזורי,

  .וחלת השגיאה הריבועיתת תוחלת השגיאה המחזורית הריבועית,
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Abstract 

 
Estimation theory deals with the basic problem of inferring unknown parameters. Two 

important aspects of estimation theory are determining estimators that achieve optimal 

performance and characterizing the best achievable performance by deriving performance 

lower bounds. This research investigates performance bounds and optimal methods for 

Bayesian and non-Bayesian parameter estimation under arbitrary criteria. Special attention is 

given to periodic criteria, the probability of outage error criterion, and mean-square-error 

(MSE) criterion with constraints. The proposed bounds, based on Hölder’s inequality and its 

special case of Cauchy-Schwartz inequality, extend existing MSE lower bounds for various 

performance measures. The methods and bounds that have been derived are applied to 

different practical signal processing problems, such as frequency, phase, and time-delay 

estimation. 

 

The first part of this research deals with non-Bayesian estimation. Unlike the Bayesian 

approach, non-Bayesian risk functions depend on the parameter to be estimated so that 

minimization of unrestricted risk function yields trivial, parameter-dependent estimators. 

Accordingly, in non-Bayesian parameter estimation, additional restrictions, such as the mean-

unbiasedness, are usually imposed. The Lehmann-unbiasedness definition generalizes the 

mean-unbiasedness for arbitrary cost functions. In this part, the Lehmann-unbiasedness is 

employed to investigate estimation under arbitrary cost functions and derive general 

performance lower bounds in non-Bayesian estimation. The new concept is demonstrated on 

periodic criteria and the MSE criterion combined with parametric constraints. 

 

The second part of this research deals with Bayesian parameter estimation. In Bayesian 

parameter estimation, the optimal estimator is determined by minimization of a given Bayes 

risk, which is the mean of an arbitrary cost function with respect to the joint distribution of the 

prior and measurements. In this part, the criterion of probability of outage error and periodic 

criteria are investigated.  



 

 

In periodic parameter estimation problems, the appropriate criterion is periodic with respect to 

the unknown parameter. In this research, the non- Bayesian periodic and cyclic versions of the 

Cramér-Rao bound (CRB), and the cyclic versions of the Barankin bounds are derived by 

using the new unbiasedness definitions. In Bayesian periodic parameter estimation, a new 

estimation method is derived by using the Fourier series representation of periodic cost 

functions. The method is implemented for minimum mean cyclic error, minimum mean 

absolute periodic error, and minimum mean-square-periodic-error estimators. 

 

The outage error probability, which describes the probability that the estimation error exceeds 

a certain value, is an important criterion in parameter estimation. This criterion provides 

meaningful information even in the presence of large errors and lower bounds on this 

probability can be very useful for performance analysis. In this study, a new class of lower 

bounds on the probability of outage error is developed. The proposed class of bounds is used 

to derive a new class of Bayesian MSE lower bounds. In addition, the tightness conditions of 

these classes are investigated and it is shown that the Ziv-Zakai lower bound can be obtained 

from this class. 
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parameter estimation, Cramér-Rao bound, Hölder’s inequality, Lehmann-unbiasedness, mean-

square-error, mean-square-periodic-error, non- Bayesian bounds, non-Bayesian parameter 
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